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        קינות ודברי מליצה שנתחברו לזכרוקינות ודברי מליצה שנתחברו לזכרוקינות ודברי מליצה שנתחברו לזכרוקינות ודברי מליצה שנתחברו לזכרו
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  ו"י רבי רפאל סקירה הי"  עו חוברהקינות 

  

  ל"מרדכי אביט� זצ' ר מליצה על מותו של

   פנה זיוה הודה הדר*ביד נסיר ושק נתפור לעיר האבותר

  לנזיר השכונה ונרה ,מלאת חייו הצנועי# ב

  .אור החמה כבה מאורה, מי יגו� ברחובות העירי

  

  על הצדיק שאבד ואי� לו תמורה, בוכה צרה ועברהמ

  ומעיניה# דמעות ניגרה , בי# נתייתמו ומתאבלי#ר

  חסדיו ומידותיו תמיד נזכרה , ורש טוב וכליל הענווהד

  נעימי# דבריו בלי מרי וסרה, רגליות בתורהל ימיו מפי מכ

  תפילותיו בשמחה רבה, רא לבוראו ומשעבדו במורהי

  

  תמיד יהגה בתורה שבעי� שגורה, ור פניו והדרו כמלא*א

  משיב לב ונפש מצרה, דבריו האמני# וג# נעימי#ב

  נשמתו בליבי שמורה, דיד לי ורע ואיש חברותאי

  ות ללא לאות למדה והורה ובמסיר, הור וחסיד לשיעורי# התמידט

  קו ונקי מסולת חיבה יתרה, שמה קדושה ותמימהנ
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  שהרבי* כגש# בגבורה, ושבי העיר צמאי# למימיות

  ולכול# השריש אהבה יתרה, ר לרגלי בנו ובנותיונ

  ועזב אותנו ועלה בסערה, עדיו ש# אלי שחקצ

  ז ליצירה"שנת תשס) תמוז(חודש בי� המצרי#ב

  ונכרע מול אדו� הנורא, באפריו# בו נזעק ותפלש ה

  

  ותבש רחמי# עלינו מצרה, כותו תיהיה למג� וצינה בעדינוז

  נשמתו בצרור החיי# צרורה, עד זכרו לא ימוש מליבנול

                                         

  

  קינה ליו" השבעה 

  ,על איש חסד מלא, י* בכי אעלהא

  .צנוע ומעלי, חונ� על דלי

  

  .תורת אל תמימה , יד פשו חשקה תמנ

  .ביראה ותומה, נקשר בפתיל צמיד

  .עבודה תמה, עבד אל שוכ� רומה

  .בפז לא תסולה , באהבה שלמה

  

  .רעיו וחבריו , ודעיו חיש האספוי

  .שבעה מיימיו, קוננו כי חלפו 

  .ענבי נזיריו, נקטפו זמוריו 

  .רקב יבלה , אוי על זיו פניו 
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  .אמריו נעמו , נופת צו' ומ�מ

  .מתהל* בתומו, שר תמי# ונאמ�י

  .כל טועמי טעמו, על יומו נשמו 

  .ואוזניו תצלי , לקולו נהמו

  

  .לתורה וחוקה, ראה צדק ועשה 

  .לגו' טוב שתיקה, פשפש ולא מצא 

  . נפשו תמיד דבקה, וצניעות ה� חשקה

  . הפלא ופלא, ליחו לא נסה 

  

  .צועקי# היו# בא קר, , בריו היו# שמעו ד

  .יגרדו בחרס, מעולה# עניי# ד

  .נאה לאמר במר,, וקינות ממני שמעו

  .על מות רע לי ,  ומעי התהפכו

  

  .כפני מל* חיי#, אור  יקרנו פניו כ

  .ישתה פי שניי# , בעד� מי היאור 

  .לפני שוכ� שמי#, ע# ברי# ורצויי# 

  ש# יראה צדיקי# אהובי# וידועי# 

  

  .ההולכי# בדרכי#, נח# הפליטה י

  .ה#  ובני בני#, י#חסדי אבות ממלא

  .ובריאות כל השני# , לשפע ה# ראויי# 

  בזכות מור אביה# יג� עלינו ועליה#
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  קינה ליו" השלושי" 

  ל"מרדכי אביט� זצקו' לפטירתו של הצדיק ר

  ו "י רבי רפאל סקירה הי"חוברה  ע

  

  .חכ# בו לבב, הה חל' עברא

  מרדכי אביט� ירח לפקודתו ' ר      

  א בדורו ר זיו מאורו מופת הונ

  עליו שמי# שערו עת עלה הדרו                        

  ראת חטא פרושה על כל מעשיו י

  צדקות לרוב עשה נדרש לדורשיו                       

  דותיו היקרי# מפז ה# ייקרו מ

  עד עת בא דברו , דת קונו שמר                      

  קינמו� בוש# , אש מור דרור ר

  בי# דרש בתלמוד היה לו יד וש#                       

  ולבני משפחתו , ורש טוב לעמו ד

   לנו כי לא ישוב עוד לביתו יאו                     

  ל אמרותיו צרופה במתינות יפה כ

  בתירוציו וקושיותיו הבנתו החריפה                    

  .לאבלי ניחומי# , ה צור עולמי# י

  .קרובי# ולרחוקי# ברכות ממרומי# ל                  

  

  

  


