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העקירה פייטי

קצב

קיציס גרשין הרב

רתפרלרת, פררטרם רסברבן עלרהן שנתפררטר תררה של פרשררתרה הן מעטרת

בתרלדרת רברחן ברדק רכשאתה ה"עקרדה". כפרשת רברת כה רתחרנרת, בקשרת

רקעם רעל שמכרחם מאררערת רשל כרתברהם של אלה, פררטרם של רמרהם

תפרלה ברת לשמש ה"עקרדה" פרשת חדלה לא מערלם כר למד נמצאת נכתבר,

. רערדן ערדן בכל רתשרבה רחמרם שערר לדרפקר רדרר, דרר כל לדרררר מבטח רברת

בפרשת הגלרמה אברת זכרת - רראשרת ראש בדבר, טעמרם רכמה

בנר על רחנרנה רחמרם חסד של חרט רהרלי, משתלשל הרמנה אשר ה"עקרדה",

אברהם לפנר רזכרתם רשראל קרן כל "הרא שהרר רנעקד. ערקד בנר אברת,

רבמכארב בצר רמצרקה, צרה בעת כן על אשר אברבנאלי), (ר"ר שבשמרם"

לפתרח. רחמרם שערר ה"עקרדה" זכר נרשא

אלרל, חרדש רמר כלרת רעד השנה מראש שנה, אחררת רעד שנה מראשרת

ה"עקרדה". פרשת רנזכרת שבה רעברה, צרה ברמר שאת רברתר רררם, ררם בכל

מלכררת, השנה: בראש לפנר ייאמרר בר: נאמר אשר השנה ראש סדר למן

שרעלה כדר - זכררנרת עלרכם, שתמלרכרנר כדר - מלכררת רשרפררת. זכררנרת

של בשרפר תרקערן למה אבהר: רבר אמר בשרפר. רבמה? לפנר. זכררנכם

רצחק עקרדת לכם שאזכרר כדר ארל של בשרפר לפנר הקער הקב"ה: אמר - ארל?

בתפרלת נאמר רכן .z"לפנר עצמכם עקדתם כארלר עלרכם אנר רמעלה אברהם, בן

בנר רצחק את אברנר אברהם שעקד עקרדה לפנרי יירהראה השנה: לראש מרסף

את רחמרי רכבשר כן שלם, בלבב רצרני לעשרת רחמרר רכבש המזבח גבר על

כסא לפנר שכחה וארן מערלם הרא אתה הנשכחרת כל זרכר כר ... מעלרנר כעסי

הבררת". זרכר ד' אתה בררי תזכרר, ברחמרם הררם לזרער רצחק רעקרדת כברדי

סלרחרת נאמררת רבר להפתח", רצרן שערר ייעת הרחמרם, חרדש לרמר רעד

ה"עקרדה". הרא נרשאן אשר לררב, רבקשרת

לפנר האברת זכרת לזכרר ייכדר :> העקרדה" פרשת לרמר ייטרב רררם ררם רבכל

הדבררם רהם נפשר"4. רצחק שמסר כמר השר"ת לעברד רצרר להכנרע רגם הקב"ה,

לרה לאדכרא לרשראל מעלרא רצחק יירעקרדת הקדרש: הזרהר בשם המרבארם

'אל ראמר נפרק רקלא ברשרן, מרערן מכל עלרהרן דתגרן בגלרתא ררמא בכל

מעת רבררתר, ברשרן". ממרערן עלרהרן רגן אברהרן רזכרת s'מארמה לר תעש

ןירא. פרשת לתןרה, בפירןשן . י

ע"א. טז השנה ראש .2

א. סימן אן"ח טןר .3

שם. יןסף בית .4

יב. כב, בראשית .5
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קצג

פרשת לומר חוב ניתוסף העבודה ובטלה הדביר, ושמם המקדש, בית שחרב

אחד כבשים, שני בו, העבודה וסדר ניצב ההיכל בעוד שכן יום, בכל ייעקידה"

פרים נשלמה ועתה, ה"עקידה". זכות מזכירים ערבית, של ואחד שחרית של

שוב בימינו במהרה יכון עד - לנו אין שבפועל הקודש עבודת ותמור שפתינו,

הבקר'7, בן את 'ייושחט במדרש6: אמרו וכך בפה. לזכור אלא - המקדש בית

בנו, יצחק את אבינו אברהם שעקד בשעה - ד'8 לפני 'צפונה אומר: הוא ובאיל

כך וכל ערבית, של ואחד שחרית של אחד כבשים, שני הקב"ה התקין

את וקורין המזבח תמיד גבי על מקריבין ישראל שיהיו שבשעה - למה?

את עלי מעידני יצחק. עקידת הקב"ה זוכר ד", לפני 'צפונה הזה המקרא

אמה, בין עבד בין אשה, בין איש בין ישראל, בין גוי בין הארץ, ואת השמים

שנאמר יצחק עקידת הקב"ה זוכר - ד" לפני 'צפונה הזה המקרא את קורין

ד"". לפני 'צפונה

קשה, עת באה, כי צרה אף, וחרון עברה בעת וזעם, צרה בימי שאת וביתר

אף התקינו, אשר המעשים ובסדר צבור, תענית מתענים שיהו חכמים התקינו

וכל דין, בית אב ובראש הנשיא, ובראש התיבה, גבי על מקלה אפר יינותנין

אפר נותנין ייולמה : שםםי בגמרא ואמרו (תענית9) בראשו" נותן ואחד אחד

הנה הן יצחק". של אפרו לנו שיזכור כדי אמר וחד ... ואחד? אחד כל בראש

להן נזכר תהא לצרה, ונכנסין חוטאין יצחק של בניו ייכשיהיו ז"ל דבריהם

להן ותסלח המזבח, גבי על צבור אפרו כאילו לפניך ותחשב יצחק, של עקידתו

דוגמת צרה, בימי ה"עקידה" זכות והגינה שמרה ואמנם .1 מצרתן"1 ותפדם

להשחיתה, לירושלם מלאך האלהים ייוישלח דוד: בימי שהיה בדבר הנאמר

הרף עתה רב, המשחית למלאך ויאמר הרעה, על וינחם ד' ראה וכהשחית

'אלהים 13 שנאמר ראה יצחק של אפרו אמר: ...שמואל - ראה? מאי ידיך'12.

שבדברי מקרא לאותו בתרגום הוא וכן . בני'''4י לעלה השה לו יראה

דמדבחא". ביסודא דיצחק דעקידתא באפרא ...אסתכל ": הימים

ובמעשה בפה לזכור נדרשים ונשכחים, שוכחים הם, נשיה שבני אנוש בני

מזכות הנשפעת וחנינה רחמים מידת עליהם לעורר מנת על ה"עקידה", את

ה"עקידה" אין לפניו, שכחה אין אשר הנשכחות כל זוכר לפני אך ה"עקידה";

יעקוב בריתי את "ייוזכרתי : רז"לsי אמרו וכן לעד, וקיימת עומדת אלא מזכרת

פ"ב. רבה ויקרא .6

ה. א, ויקרא .7

יא. שם. שם .8

מ"א. פ"ב .9

ע"א. טז סי.

פנ"ג, וירא תנחומא יי.

טו. נא, הימים-א דברי . Zי

ח. נב, בראשית . 3י

ע"ב. סב ברנות 4י.

פ"ח. בחוקותי ספרא 5י.
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קצד

באברהם נאמר ולמה אזכור'6ן אברהם בריתי את ואף יצחק בריתי את ואף

הוא כאילו אפרו את רואין אלא - זכירה? נאמרה לא וביצחק זכירה ויעקב

המזבח". גבי על צבור

נתרגשו אשר הרבות העקידות הן ייעקידה" פיוטי של לריבויים שני טעם

ניטלו אשר מעת ידעו אשר והדווי, הסבל הרעה, בשנות ישראל בני על ובאו

ושבט נוגשים יד עליהם וניתנה תאנתם, ותחת גפנם תחת בטח מישיבת בזרוע

אתה דעתך! תזוח אל ייאברהם, השבעה: אם של זעקתה זר. מעם מושלים

שונות מפינות ונשמעה ,חזרה מזבחות"7ן שבעה עקדתי ואני אחד, מזבח עקדת

ב"ר אליעזר ר' יאמר כאשר ואחרונים, קדומים בדורות היהודית, הפזורה של

רבו עתה ייהן השבועה": ואת הברית ייאת בסליחתו (הראב"ן) נתן

ותנו"ת", תתק"ו בשנת שהיו העקידות / מלמנות

ארע אשר את תת"ק בשנת רשם אשר שמשון בר' שלמה ר' יאמר כאשר

וכחנניה אבינו כאברהם עשרה בנסיונות נתנסו מעגנצא בני ... " תתנ"ו: בשנת

וקיבלו בנו, ליצחק אברהם עקד כאשר בניהם עקדו הם ואף ועזריה, מישאל

ולא חפצה, בנפש הקדוש-ברוך-הוא המלכים מלכי מלך שמים מורא עליהם

בבנה אשה באחותו, ואח ובאחיו, בבנו ואיש ... מלכנו יראת ולהמיר לכפור אבו

עד ונעקד, עוקד זה בארוסתו, וארוס בכלתו וחתן ורעו, בשכנו ושכן ובבתה,

ודמי בבניהם, אבות ודמי בנשותיהם, אנשים דמי ונתערבו בדמים דמים שנגעו

חזנים ודמי בכלותיהם, חתנים ודמי בתלמידיהם, רבנים ודמי באחיותיהם, אחים

שם יחוד על ונטבחו ונהרגו באימותיהם. ויונקים עוללים ודמי בסופריהם,

ומי כזאת, שמע מי כי שומעות, אזנים תצלנה וכזאת לזאת והנורא. הנכבד

אדם מימות מדורות כזאת עקידה ההיתה וראו: נא שאלו כאלה, ראה

בן יצחק כעקידת כולם, אחד ביום עקידות ומאה אלף היו האם הראשון,

אברהם".

מתוך צוו אשר עשו ראשונים מה אחרונים, למדו ראשונים ונעקד מעוקד

אז של שמחתם אף חופה, משמחת גדולה שמחה לך ואין מצוה, של שמחה

לימדונו ויצחק באברהם כן. אחרונים ואף היתה, חתנות חופת בנין כשמחת

ואת העצים את לו מושיט ויצחק המזבח את בונה היה ייאברהם : 1Sחז"ל

היה ויצחק לבנין חתנית בית בינה שהיה לאדם דומה היה אברהם האבנים.

אחר ובלשון בשמחה". שעושה לחיפה עצמי מכין שהיה לאדם דומה

שניהם האש, את מביאים שניהם האבנים, את מביאים ...שניהם " אמרו9ן:

כמי דומה ויצחק לבני, חתנית שעשה כמי דומה אברהם העצים. את מביאים

ויפייטו יבואו לדורות ונעקדים עוקדים ובדורות לעצמי". חיפה שעשה

הפייטנים:

מב. כו, ויקרא .16

ובמקבילות. ע"ב בז גיטין ויעוין תתתרכט, רמז איכה ילקוט .17

ויושע. מדרש .1 8

קא. רמז שמעובי ילקוט .19
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קצה

מוליכים / פליאה: גדולה יאמין מי להאמין / נראה אם או אם-נשמע "tVמוע

דוד (ר' ��ה?"/ גאה רם תתאפק העל-אלה / - נאה כליcפה לטבח בניהם

לדמי"), דמי אל ייאלקים בסליחה משולם בר

לבית אותם להוציא ייויאמרו מבונא: אפרים ר' אחי הלל, ר' גם פייט וכן

בנפש שבחו לשבח" ייעלינו / לי::ופה כלה כהכנסת שמחו יחדיו / השרפה

כסופה".

יישוחטים : נוהם") יעקב קול הקול (ב"את קונן יהודה ב"ר קלונימוס ור'

אבות יחד / וששים... דצים שמך ליחד / מתבוססים... ובדמיהם בניהם האבות

יcפתם". כבאפרירז לטבח ממהרים / וכלותם חתנים ובנים

גם הפייטנים. של בלשונם-אש ניתן ההנגדה צד גם ההשוואה בצד ברם,

שירתם. כתלי בינות ועולה בוקעת והזעקה השאלה,

ועתה / אראלים. לפניך צעקו אחת עקידה על מקדם מ;כלים. שוכן יה ייחסין

עוללים?"20, דמי על הרעישו לא ומדוע ונכללים. נעקדים כמה

ידך אל-תשלח מן-השמים: ישמיעו / ל�קךה יחידו כזרז אזרחי היה ייטרם

להושיע חש לא / - ביהודה ובנות בנים נשחטים עתה כמה / להשמידה!

מוקדה"21. על ושרופים טבוחים

ודר דר בכל לישע טמונה / הר-מר, עקידת ותעמד נשענו ייקדם

לאמר!"22. עד-בלתי וכאלה אלה נתוספו / - לשמר

הוי יידידך מקודמתה: נופל אינו עצמתה כח אשר נוספת, ושאלה

עובדא"23. הוה ודידי - נסיון

שבעה בניתי אני אבל בבר, את הקרבת רלא אחד מזבח בנית ייאתה וכן24:

עליהם". בניי את והקרבתי מזבחות

וקרן היא, הבאים דורות של עוונותיהם כפרת ראשונה עקידה זכות וכמו

אברהם ר' יאמר כאשר שאחריה. עקידות כל אף הימנה, שופעת ורחמים חסד

לאברהם נשבעת אשר / השבועה ואת הברית ...את " האשכול: בספר מנרבונא

עוונות". תכפר באלר וכל-שכן / חנינות המצאת באחת ואם / ? ... ידועה

מהר באחד ייהוא :2Sמבונא הלוי יצחק ב"ר יואל רבי כותב וכן

וקטן / ... הילדים שרחטי הרבר כי אף / מועדים במועד לבניו ונתלה / להקדים

יעקב". עון יכ:פר בזאת לכן / וכרכב. מזבח דמים מהכיל

וכל טובה, ותקוה טוב פתח כל - ה"עקידה" פיוטי של לריבויים שלישי וטעם

משיקים לעמו, עליון פני הארת ישועה, קרן והצלה, פדות לקראת ותוחלת סבר

אברהם. הראשון: בבית שמו המחבר חתם אולי רוחי", בצר "אדברה סליחה .20

(הראבי"ה). הלוי יואל בר' אליעזר לר' מקינה שריד .2 ו

משולם. ב"ר דוד לר' לדמי" דמי אל "אלקים .22

תתקלח, תבוא שמעוני ילקוט .23

רבה. איכה .24

יבחן". צדיק ייד' בפיוט .25
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קצו

של גדולתו אומן, אמונת של כוחה בפיוטים מוצא אתה ה"עקידה", בזכות

קשה גלות בתוככי צרה, של בעומקה דוקא אשר מאמין בן מאמין יהודי

ועולה, בוקעת גאולה קרן ורואה צופה נפש, של דכדוכה מתוך ומעיקה,

מעלה שועתו עלתה כי עד בפרך עבד אשר העם על נאמנה גאולה בשורת

מן ובאה משתלשלת זו ואף גאולה, בשורת על הוא ומודה ומאמין מעלה,

ה"עקידה",

מתחילת ה"עקידה", בזכות מצרים גאולת של עיקרה שכל חז"ל, אמרו וכן

אלהים 'וידבר אומר: יהושע "ר' חז"ל26: אמרו אחד במקום סופה, ועד גאולה

יצחק לשלם אני נאמן למשה: הקב"ה לו אמר - ד"27 אני אליו ויאמר משה אל

הותר זרועך 'בגודל לו: ואמרתי המזבח גבי על דם רביעית שנתן אברהם בן

ביד נא 'שלח לי אומר ואתה ממצרים, להוציאן מבקש ואני 2S'תמותה בני

תשלח'?!"29.

הכל והלא אומר: ישמעאל ר' היה הדם'ן3. את 'ייוראה אמרו30: אחר ובמקום

'גם ואומר33 שרא: עמה ונהורא בחשוכא מה 'ידע שנאמר32 לפניו וידוע גלוי

מצוה בשכר אלא הדם'? את 'וראה לומר תלמוד ומה ממך' יחשיך לא חשך

הפתח: על ד' 'ופסח שנאמר31 עליהם, וחס נגלה הוא עושים שהם (אחת34)

ירושלם על צבאות ד' יגן כן עפות 'כצפרים שנאמר35 חייס, אלא פסיחה ואין

עקידתו דם הוא רואה הדם' את 'וראה אחר34: דבר והמליט'. פסח והציל גנון

הוא ולהלן יראה' ד' ההוא המקום שם אברהם 'ויקרא שנאמר36 יצחק, של

של עקידתו דם ראה? מה הרעה: על וינחם ד' ראה בעם 'ובהשחית אומר37

לעולה'''. השה לו יראה 'אלהים 3Sשנאמר ראה, יצחק

בשל - סוף ים וקריעת השה"39, לו יראה ייאלהים בשל עצמו- הפסח וקרבן

בשל כבאה משה בתחינת ניתנת העגל עוון כפרת ואף העולה40, עצי בקיעת

בך"41, להם נשבעת אשר עבדיך ולישראל ליצחק לאברהם ייזכור העקידה זכות

,43"! נשבעתי'? 'בי לאברהם אמרת לא אמר... "משה רז"ל42: ואמרו

וארא. פרשת ריש דרשב"י מבילתא .26

ב. ו, שמות .27

יא. עט, תהלים .28

יג. ד, שמות .29

בא. פרשת ישמעאל דר' מבילתא .30

בג. יב, שמות .31

בב, ב, דניאל .32

יב. קלט, תהלים .33

ר. רמז שמות ילקוט גירסת .34

ה. לא, ישעיהו .35

יד. כב, בראשית .36

טו. בא, הימים-א דברי על-פי ,37

ח. בב, בראשית .38

ב. פט"ו, רבה שמית .39

ג. ב, מסבתא בשלח מבילתא .40

יג. לב, שמות .41

י פמ"ד, רבה שמות ,42

טז, בב, בראשית .43
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קצז

נעצרה לא דוד בימי היתה אשר הדבר מכת שאחריהן, וישועות גאולות וכן

גזירת מידי ישראל עם הצלת למעלה), (כמובא ה"עקידה" זכות בשל אלא

שדרשוהו (כמו העקידה זכות בשל ואסתר, מרדכי בימי הרשע המן של השמד

בה העקידה בזכות - מלכות"45 אסתר ותלבש השלישי ביום ייויהי חז"ל44

.(" ... עיניו את אברהם וישא השלישי ביום ייויהי נאמר46

השלימה בגאולה גאולה פן כל המקווה. הגאולה בבשורת שאת, וביתר

יצחק ייבזכות - המתים תחית ה"עקידה": מזכות שנאצל כמי חז"ל למדוהו

'לשמוע שנאמרך4 מתים, להחיות הקב"ה עתיד המזבח גבי על עצמו שהקריב

דבר ממנו יצא לא איל ייאותו - גלויות קבוץ .4S"'תמותה בני לפתח אסיר אנקת

עורו בהם. מנגן דוד שהיה כנור של נבלים עשרה אלו - איל של גידיו לבטלה:

תקע - שמאל של איל: של קרניו אליהו. של במתניו עור אזור היה - איל של

בה לתקוע עתיד - שמאל משל גדולה שהיא - ימין ןשל סיני, בהר הקב"ה בה

בזכןת - בירושלים הקודש עבודת חידוש גלויות"49, של בקבןץ לבא לעתיד

ןבה מרחוק'51 'ןהשתחןיתם בניו זכו אליכם'50) ןנשובה ('ונשתחוה זו השתחןיה

.5Z"'בירושלם הקדש בהר לד' 'ןהשתחןו - גלויות לכנןס יזכן

חלה שאינה ה"עקידה", של מכןחה הבאה עתידה לבשורה יתרה גדולה ועןד

את לבראות הקב"ה ייכשבקש רז"ל;:5: אמרן ןכן למפרע, אף אלא בלבד לעתיד

עתידים להם: אמר תזכרנן'54. כי אנוש 'מה השרת: מלאכי לו אמרו העולם

וכן שמי", קדושת על נשחט ןהבן הבן את ששוחט האב את לראות אתם

את לשחוט המאכלת את ויקח ידו את אברהם "ייוישלח במדרש55:

מייחד הוא היאך אוהבי לאברהם ראיתם השרת: למלאכי הקב"ה אמר - בנר'56

אנוש 'מה עולמי בבריאת שאמרתם בשעה לכם שומע הייתי אם בעולם? שמי

." הזה? בעןלם שמי מייחד היה מי תזכרנר'54, כי

פנו לשלושתם אשר פנים, שלושה ה"עקידה" במפעל יש איפוא, הרי,

אל לאמר, העבר, אל פניו השם - האחד שירתם. בשפת ויצקום הפייטנים

לב שברון בניסיונן, ןזה בניסיונן זה ןהבן, האב גדולת עצמה, ה"עקידה" תיאןר

א. פנ"ו, רבה בראשית עיין .44

א. ה, אטתר .45

ד. כב, בראשית .46

כא. קב, תהלים .47

פלייב. כהנא דרב פטיקתא .48

פלייא. אל,עזר דרבי פרקי .49

ה. כב, בראשית .50

א. כד, שמות .51

טוב. לקח - יג כז, ישעיהו .52

יח. טימן וירא תנחומא .53

ה. ח, תהלים .54

.28 עמ' ויושע מדרש .55

.' כב, בראשית .56
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קצח

שגבה כל על ה"עקידה", של זה ותיאור ועוד. רומ, מלאכי של זעקתמ האמ,

הפנימ שני אל בנסמך בא אברהמ, בהמ שנתנסה חותמ-נסיונות ורוממותה,

ובו ודור, דור כל פני על המתמשך ההווה אל הנפנה - זה שבפיוטימ. האחרימ

מידתה באמת ונמדדימ ונשקלימ ההוא הדור בני של ומדויהמ יסוריהמ נבחנימ

אל מבטו הנותן - וזה הפייטנימ. של שבדורמ ה"עקידות" לאמר, ה"עקידה", של

ה"עקידה". מכח לנו מובטחות והן ותוחלותיו, תקוותיו על לבוא, העתיד

זוקקות ב"עקידה" הגנוזות מפעלות עתרת ושבחיה, מעלותיה רוב ברמ,

עלולה ה"עקידה" זכות אף נעשימ, אינמ וכשאלה ישראל, בני מאת מעשימ

בנו את עוקד אברהמ שהיה מה ייכל חז"ל57: אמרו וכך פירותיה. ליתן שלא

כיון אלא עשו, ולא מלמעלה, האומות שרי כופת הקב"ה היה מלמטה,

סבורין אתמ מה הקב"ה: להמ אמר ירמיהו, בימי עצמן ישראל שהפליגו

סבוכימ? שרימ עד כי - סבוכימ'58 סירימ עד 'כי קיימין? כפתייה דיתהון

יבש'''. כקש '>:גבלו כפתייה, יתהון אישתריון - סבואימ' 'וכסבאמ - אלא

ישראל בית ראשי והמה ישראל, זמירות מנעימי ודעתמ ליבמ נתנו אלה כל אל

מרעיתמ, צאן ישראל ואהבת רחמימ כמירת רפודי התורה גדולי בדורמ,

הרחבה, מדעתמ נאנס לא רז כל פיהמ, על היה שגור חז"ל, של הגדול אוצרמ

של ומדבריהמ שבכתב התורה של מדבריה יצקו ייעקידה" פיוטי לפייט ובבואמ

הרמוז כל אחר המבקש בקודש. שירתמ לשפת והתיכומ המ, ומדבריהמ חז"ל

נאצלו שמהמ המקורות היו מה שבשירמ, השיתין ועד השיטין בין והכתוב

כדי רחב מצע דורשת והיא עצמו על נוטל הריהו רבה מלאכה הדברימ,

מידתה.

גדולי על-ידי שנתפייטו ייעקידה" פיוטי ליקטנו ושונימ, רבימ מקורות מתוך

כרונולוגי בסדר ערוך הלקט האחרונימ. לגדולי ועד קדמאי גאוני למן הפייטנימ,

הבאנו לנו ידועה אינה מחבריהמ זהות אשר פיוטימ הפיוטימ. מחברי של

בפרשה והלומד המעיין עבור כי תאמצנו תקותנו הלקט. של השני בחלקו

יהווה בה, תלויימ ותוחלת וזכות אמונה גופי שהרבה ייעקידה", של זו מופלאה

ולברכה. לעזר זה לקט

ה. פנ"ר, רבה בראשית .57

י. א, נחרם .58
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קצט

ינאי-ייני

עvזךה מידורות י:נ.מוך
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אמתך על חסדך על כבוד תן לשמך כי לנו לא יי לנו לא וב
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גאון סעדיה רבי

.ענ:נו. ז::iמרר�ה בז::iר >:גבינו] נל�בר(iמ כWןבניס .ע�נו

כ:ולן כגגד v\קול ו(i.עשירי נסיונות, rגv\רה נסיתר �pזר >:גב

---- לזקו�יו v\�ה למ>:גה לר mסה >:!שר יחידר בנו

לנ;�יף �ליל לעלה לז::i.עלרתר

רצר�ף ל.עשרת יחידר ו?W1ך ד�רף...למצכתף, על עיכב לא

תלותר עץ שטוען כמי עולתר, .עrבי והעמיסר

ל�ב בתמ שניהמ ו(iלכו ו�>:!ב:לת, אש ב�דר ולןjח

חתנתו בית בו�ה הוא כאילו יחידו, לז�ח מזנז:ו ו��ה

רrו�תר >ות לר מQרר כאילו ז::i�ער�ה, על עצימ וסידר

לר. שונ;וע זאת ב�ל וז::iבן

לר�ר: (i>:גב הירהר ולא

!רע לף יRרא �נזה] כי ז::iכל ירrבר לי >:ג�ר אתמרל

�>:!�דרן? �נות אמ �נימ אמ בשאול, זרע לו iJיהיה

�קי. דמ ש]רפך �סנה iJלא ל?1ני:יר] לי יא�ר כי ו>ופWר

אילו, מד�רימ רח?1יו ��ש

ברירהיף עמ נטרונ�א ר:נננרא] ולא �סה, �דיק כי �דע כי

vזרה �גןבה ךגיערת :?1ה לר�ר: הירהר לא ז::iנן ו�ף

עמי האשה נן יירש לא כי ב�ה, וארנ (i>:ג?1ה את WגירV\ה עד

ז::i�ית >ות יורש ז::i�ית ושנוי לשחיי\ה, הרלך והנני

יו?1מ. בעוד שמqזה �א Jפqזה, �פי:יה (i�מ, ו>r.מו'לה

רצו� מפני ז:ו�יו וביכtל אילו, מד�רימ קa:גתר ��ש

נ;וז:ויימ. ו:וסדף טרב כי

Jפשו עד חרב וH-ןבה �כארר, עד �>:!כלת ו�>:גה

�qזא Jפשו ואליף ל?1רומ, עי�יו דלו

עזרמ. �בא מ�ין לדעת ה(iרימ, אל (i>:גב ועיני

י� מעמף עזרמ וV\לחס רחמימ, ?1לאסה v\ןבה בארסה

מאו?1ה לו ו-זעש ו�ל ז::iנער אל �דף תשלח �ל ViJ\נ;וימ, מן קול והש�עתר

ורחמימ ברצרן נRר]�נו וקינלסה Jפשר, ונ;דיסה �פרו זינ;ונסה

r:ררתינו מ�ל וו-זצילנו ברחמימ, תפלהנו תןjבל כ:ן

כ:עסף >ות רחמיף יכבשו כ:ן לרצרנף, רחנ;ויהמ �בשו וכמר

חררנף את �שיב וטובף

סיבוב:ינו מ�ל האחדנו כן בןjר�יו, נס�ך [�ו:וז] וכמו

נ.עונרתינו נסו-זנכנו כי

iJ�ער. בסבב:י כתrבת ר[שןב]ה �>וש �.ערה כי

סב[ואימ] וכו;tג;:>:גמ סבוכימ סירימ עד כי ג;:נ;ולכיות, נסו-זנכנו ו�ף

ל�רrבנו בV\לרמ תרבילנו כ:ן בV\לרמ, ש�יהמ V\בו וכמו

�ךינו. �.עp\ה ב�ל �רכנו כן �כל, ונירכתר הוזייתר וכמו
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תלברשת ארדת

הבבלי שלמה רבי

ע;לם, ךחיד �חיד ראיו;rה ...ריזגה

. Rר;ב לקך�יו קך�ת Rרב רח;קים

מ�סג, c:נז:ור ת\'זגים והרr:ה רץ

נ;:�?Iה. �,עiVירי ראש;ן ה�ריז:ו ריז:ו

ה;ךיו. ויידר מ;לד; ושבח vזנ.rע

וקדש. טiJר pזלם, - ?=ק.נ;:ל ש�י�י

הלולים. קדש פרי כפ;רז:ות, vזלוז:ו

pזי;:ר, �9ך 9iJך כ�ג;:ו;rר vזקול

. לiJ,על; iJמ;ר לiJר '�l;i\ם שאלן

שמור, כולך נ;!י !קן vזi2ד

ר:ווי%ת;: IרJו:וי:ו.ו בי;ם .י;:חור שורת

ק;�. ךצ;ן ,עש;ת vזוים pז.ניךiם

- ר�?1ן נבו;rן �דיק ?=ו;rז ת\'כ:ן

ך:ולי�ת;. !וסן ipה והריץ תר�ל

ךךאה r:בור א9-ר .נ;:עךנו סמיד

קטרת. מקי\ר, �מורי ע;לה, תמור

כה;ליד, זגק;ד זגקוד ו:ולr:יו, ת\'לד;ת

ו;rרול. הרט, �ךלים �.נ;:קזן ת\'מים

כ.וpזולש, חוט חלק עטרת וננ;!c:גרת

דת. �i;Tלי כנרביץ י;pזב י:נם,

?1על, .נ;:כ:ט .ני:rי:נם די;קב\' כu;:נית

ו;rלם. וי;רדים ע;לים כבן ר:נז:ות

ו:וצו�ה עבור עד ?1ק;ם ונת\'

ו�?1נו. 'כבן: והוWב הדיר ת�יים
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רב

בקודה אבן בחיי רבי

�Rד כבודה ...�ל

געRד ב:ן-זקונים בילד

RWד צור לו להת

וWiJלום. iJז:ויים

מעונות מרום לו ��ם

בחזיונות יחידו לו לiJעלות

�מים אורך לך יייהי

Wiלום". ז:ויים [ושנרת]

�שוךיו פילס �Wר

נ�ךיו �גי >t.ת ניקח

,אסוךיו ניז:ודק יחידו נ�עקוד

Wלום. ב:>t.רץ

Pרח לךiהם �ד בנטות

,אזךח ל�דיב ו.rל�ך Rךא

יפרח כי משחיהנו, "�ל

/oלום!" ורב �דיק ב�נ;ויו

עי�יו �tvא סכ;זיד

בRר�יו ב:ס�ך I't1.ז:וז �יל נ�רא

זקו�יו ב:ן מז:ות נ�עלהו

wלום. י� לו ניקךא

מנQתו >t.ל �רח

פעולתו בשן;ר נ�עגהו

וז:וכ;זאתו זרעך עון ינ;:ו�ר ייבזאת

wלום". בנוה עמי ו�/oב
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רג

המרו בהו אזי

גבירךל אבן שלמה רבי

OכIגח וקשר �l;:י rq זגנוד

ךi>:ג�ח מפגי >:ג�ער �ן

Oן�ח tC.ז:ולל �ן �pרני

Oקרש נ:ין לOבדיל

>:גלם י;גת רץ oמר בOר �Iי

נשלם לע;לה >:גייtן ב;:קחת;

ךiעלם זה קח בז:rט �אה

קרש לי� תרו?/,ה

>:גשכל כpר לבכות Rנ;ץ

נשכול �w�ל �ביו רא;תו

נ;ל את לעש;ת סנ;ש Wלח

Oקרש ,עב;רת מלא?ת

לOניחהו ל�גי Oטגא דת

ס�חהו ל>:גשנ;ר בנף חגה

מWחהו קום בז:ורתיו וtC.ני

קרש משז:ות pזב:ון

נ;ור;מי בשב:וי �עקו !'.Jרשישים

מי יחזה מי >:גלם י;גת קזhט

רמי וrוrנו tC.ל ךiגו ללז לז

קרש ירי?ם Wאו

ד�ב לא ל�ב; בWמע; זר

ויt�ב ז:rקזק צור; חPץ

נ;�ב �נ:ן שגיהם ';!פלר

קרש ג:Oדרת לי� השכנז:ווו

וגrגRד ע;קד הביט ?לר;ם

תוRד וךi>:גש עיונ;ה wttה

ו�קד !ו;י לב טךiי בז:ון

Oקרש >:גל ג:ב;א; ק;ל; י�שטע

ררר ולwפ;ת עצים �עד

נרר �חיד ויtטה �טה

Oגrגךר WOה tC.יה לoג

קרש לי� לoקדיש;

wPלז:ות נ:קחת; ב:וליץ ךז:וש

קזז:ות ב:וךרת פדעהו דחידף

מפכנז:ות ל�גי כתו�ה חגה

קרש ח;יtם �תוחי

ו�שיב WOה ייאה ?לי;ם

לה;שיב שב:וז:rה עקרת �pש

�קwיב שיז:וף �פוטת ס;קי

מקרש עזרף יWלח
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רד

ג;:קז�ר ךרכ;:ף' תם �ךrנהי ב��י

ע�ר ו:rז:ות �יל וRח ירוץ ויוץ

iJנ.Pר ל>:גWנל כ.Pר סכ;:יברהי

קדש יה�ה וי:נמוךת;

�Wז:וז נ;ו�ח �לט �מול

�י:יז לא ךמ; -צ:כאר; ��Wט;

נאחז בי;בל אחז ימיבר
T ':: ... •• • - T • :

קדש ג;:י;,ג:ל ו;:�את;

�יtרית; Vזל;ם ו:rכנה וחום

י;רית; ך�זע; iJי;ם .זכר

w>:גרית; וW�ר iJ�חזה די:נר

קדש יךi�ה �לי\ה הךi�ה

ויאמר אברהם אליו ויאמר אברהם את נסה והאלהים האלה הדברים אחר ויהי ככתוב

המוריה ארץ אל לך ולך יצחק את אהבת אשר יחידך את בנך את נא קח ויאמר הנני

אליך אמר אשר ההרים אחד על לעולה שם והעלהו

יבכיוז מר שלום מלאכי חרצה צעקו אראלם הז ונאמר

פדעהו ויאמר ויחנבר ישרו לאדם להגיד אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש אם ונאמר

כפר מצאתי שחת מרדת

שלום לאיש אחרית כי ישר וראה תם שמר ונאמר

הנערב מזבול לרב Dזל;ם
,." ... - : • 'ד T

�קךב ��Wע רחונ;וים �!זiר
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רה

�;בי:נה yדl:\ו !ע Wז:rק

;בלי:נה �ב ב�ד נ;.ו\:lן;לת עת

ךiיי:נה ן,;:pוה ��ל: וכi��א

כiיום כiזאת כiז:rי\את

וו:נרשיש וvזךף קזט:נן

לכiז:rריש נ;יום לן;ם אין

ךiאיש ישקט לא כי

כiיום כiר�ר כלה אם כי

קבל wו;בם סמים

יו,נ:ל לו;פרו כ�נ;וציא

יז:r.נ:ל ל.נ:ל נ;.ול�ך כי�ו

כiיום איש יונ;.ות ולא

יצא ודבר הוציא תער
TT T T' . - -

ימ�א כPר כי יי ז:rי

�ר�ה ראשו מWערת יפל אם

כiיום ;בvזה >גלהים עם כי

ג\:lה לצור יורה �ז

כiנראה ךi�יל ב!ב::חו

יר>גה יי לpוקום כיקךא

כiיום ��נ:ור >IP.Iר

נסתר יחיד כמיד מי

גבירול אבן שלמה רבי

יחיד; לכiעלות ...�כהו

מו;בדו למקום כיוליכהו

כבודו אור מךחוק כ�רא

היום נכון עד נאור הולך

לאמר נ;בךיו �ךא

כOiמור עם פה לכם שבו

כiמר כiר אל לי אלך עד

כiיום ;בלי שלמים זבחי

נ;.ועךו;ה עצי קדשו

למלאו;ה ונ;.ו>I.כלת ואש

ךiערוו;ה כpiזה �יה �בי

יום יום נררי לwלמי

�;ם אל כי בני ר\:lה

בפדיום ולא ז:Prץ בך

כiיום האנ;.ורי:נ יי את

כiיום ה>גמירך כיי

תניחך יי r:רוז

רוחך >גל \:lל י:נשיב כי

מב::טחך ן,;:יי להיות

כiיום הוךעתיך
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ערץ צ.כ;::א ו!עו �עו

iJקרץ .כ;::א כי בשורם

ך;,;?רץ על תפל וכמעט

ך;אז:rד iJכרוב קונ,rת

,;?ים לפני �עשו

פדיום ך;פק ז::rנון

כ;:יום יV\חט ולא

אז:rד ז:rלב טלה

iJכנער בראות �כו

iJגער לשחט נלRח

WiJער פתחו Kראו עד

אז:rד מכם שלחו

iJזין בRחתר �דיד

מ>t,ין עזרי �

עין לך ן;:!ilאת כ�רא

אז:rד אונ;ן והנה

�דיך אטף ךז::rש

יחידך בנך נ;ואת

טודך ברדע כ.כ;::ר כי

>t.ז:rד בן כיב;ולט

נ;וערך רדתר 'בעת

1::רך שנ;ל עי�יר �/Oא

iJדרך בט.כ;:ך כ�רא

אי:יד >t,יל והנה

פדי;ם בתתו לiJג

ו,;?ים לבררא כיצעק

iJי;ם זה זכר לזרעי

... אז:rד יום וך;�ה

ער שרכן כמרר מי

גבירךל אבן שלמה רבי

רו

עשיר�ה בז:rבר �ה

פור�ה ענ9ה כגפן

iJמור�ה ארץ אל לך לך

אז:rד לך ואחז

.כ;:ריו מבז::rר הקדים

בבריו עצים ו;נמט

�חרו שניהם כילכו

אז:rד בדרך ל9ניך

מש(1אה 1::ן [יען

>t,יה iJז.כ;:ח ,;?בי

יראה אלהים השיב;

ך;אז:rד הכבש את

תפכה ך;';?ב דמעת

יז::rכה ב;וות וiJבן

יבכה וזה ייליל זה

ך;אז:rד לפ>t,ת

רנ;חדר ,;?בי לשד ז::ה

לצדר ז:rלל >t.פל כי

ל.כ;:דר הוא וברכנר

ך;אז:rד ואילר

תבכה � >t,ל �י

וז::rכה לי� וRוה

תזכה ט;ב לV!ו;ר כי

אז:rד מקרה לכל

אמי גחם ג;:מותי

עמי >t.ל א,;?טף כי

עמי >t,תם רב;וז:rר

>t.י:יד ב;וק;ם אל ה;לך iJכל
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רז

מאמינים בני אמרנים

זרח ב"ר בנימין רבי

בבריתף' vנאנ;ונימ כ,t\r.מינימ בני אמונימ

חצרותיף' בטפי ולכרוע לקוד ג;אימ

בכרי;נה ומתנ!קקימ בתפלה גועימ

שנ;ו;נה: \t.ד�י ואומרימ דלתיף' דופקימ

נש�ךה r:רוד מנQה תקרבת ז::מקריבימ

תמוךה עולה ז-rד:rת לב רדכאות

מור�ה עקרת מזכירימ נ;ליל זבח

רא�ה: כעולת אשימ חלבי

נעמטה r:מזנדv-על אשר עצימ טעיגת

�vזא �ב \t.שר וכ,t\r.כלת אש יקיד

נעRךה על-הכ,rעךנ;ה \p.tזר ווגלימ �רימ נ;:פינ!ת

וד:rךה: מרוי\ה וקופיץ .(:רזל לvב

�שוט לשחיי\ה ו�יאר לקוQה �\t.כלת

Rשוט �ב ולקרץ טמינ;ה נתכו!ה

בנו משתה כעל נזביQה ךi�ב pזכ,rח

>rפריונר: כבד:rתנות בRר�נו vנן ו;גלץ

לו!ניף' נvזכיךמ נניהמ צדRי:נם כ;!.ז,גלת

ד:rנוניף': י:נגן ובנ;וגנף' תוש�J;1מ להמ ;נפון

נד;rךשימ Vנאד:rז >rיל טביו;ת �רני

קדושימ: לעמ כפר לה�ן רצה

לו J;1ונש.(:ע ניחחו J;1עW

לVנחילו: אוי�יו וWער לVרנות תולדוו;ביו
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נ;וד:וסה יהי ול��יו יר)'jה י� ג;נiJר

iJנ;ועשה: על-שם יראה י� iJנ;וקום שם נקרא

בעמרם ובנ;וצוק ב�ר iJיום ולריו

�רם: ורפות ברן,;:רם וכושלות נ;ותJים �עודי

נ;וע� ביב �רר עיJים לף' נושאי

רפיו�: וOזק iJנערב r::ריז זכור

וl<Iסף ובדוחיהם תכ;::נס ובפוצותיהם

ת�IlJב ונוהם �קש ו)'jבודיןjם

מרום-ישראל בiJר Rדשף' בiJר Pז)'j�ן ותPזכ� לב::טח ותושיב::ם

ל�דף' [לעולם] עליהם ותPלר

לעם לף' יהיו הנ;וה

לאלהים: להם תהיה ו)'jי:נה

רח
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רט

יחסים צירים תימת

זרח ב"ר בנימין רבי

כ�Rד לiJעלות �יצו ...

qזRד עשות �ןןי

תוRד וqזם r:בז..Tמ �על

ןגRד: ככ:.ג;:ש בקנו �רי

..נc:נג;ו.ו,ך שגיהם וtלצן

ךצו.ו,ך עשות רןגקןד עוקד

לן;:.ו,ך �א ..נפות להורו ..בן 9ח

Rך�.ו,ך: רי�Qל �ן-�c;נרע �ף

iJג;ועך�ת על �נר

iJמתiJ��ת ב�דר �ר,.זל

9�ת הקשיב לןו'" �pורום

�נ;ולאכ:.ת: רלא-c:נט וifזיrטו �הד

בעודם שגיryם לV'ם

..ננ.rענ;ודם נש..נעו;נ למו

נ.r�דם יRלקלן ..נגיryם �.עת

דQעדם: תז�ד-למו רך ו;:�י�ת

ךiJביי\ה ד.אה �ה

נ;וי\ה כי-ל�אד בגיהם �

מוי\ה ערל JJJ/ת Yדןרים

�ו'"י\ה: .איז-עוד-למר �ן טודדיהם
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רי

חיבה יתיקף עזז אהבת

זרח ב"ר בנימין רבי

Rר�ה לJ'גיף' בעת בחי�ו ...�קד

לiJקרי�ה: לף' �נת; על-חPזק צוית;

לנך�ה וiJעלהן >נת-יחידף' [>נת-בנך] qנ �ח

להתזגר�ה: ניחחי לריס 1POקתיו רציתיו

לא-הר�ה תנוא;ת ברגן פיהן שיס

בתשן�ה: לא-השיב מTמוי:ביו סען

שנה ןג;וערכת עצים .כj:Zע

�נה: ברצון זגRד נין

כעני�ה בענוד WRר ורגדיו �ךיו

ח;�ה: עולת י�סל פן-בפרכןס

ונה בנפש כqזלח �ד וtזו;וט; ��?לת

�א: >נדיו קול �ל-תקזחט �ער

זג��ה לא גפשף' על-ךחידף' �Pזר עקב נש�עתי .כי

ר��ה: כצמחי �שית זרעף'

ןמן�א �בןר לJ'גי ואפר; הןא Ijי

�Oנה: במ;קד כו;זבןס לJ'גי י:ישןב-הןא

כiער�ה קטרת �iJריOף' iJמצי>ננו זכןת;

iJש;ב:�ה: מ�ת ר:נשבית וחג;וה Wנ:ך קצף

iJ�נה לב זגקרן ןקזגיהם ��ר נ;בשן וכ:�Pזר

ממשן�ה: �ת-כ;:עסף' רOנ;ויף' יכבשן נ:ן

שן�ה iנליכ< גד;לים ןברOמים

נ;ושן�ה: שן�ה ורIאג;ור
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ריא

ז"ל גיאת יצחק רבי

איי:נגיף �די )'!ל בחירי ישר)'!ל

אמוגיף ברית ו!כרה pץוןגם שעה ישןגם צור

בדיגיף בוc:נם בעת צדRי:נם וןגני:נה-�ם

בעיגיף חן ונ;וצאו ונקם כ.וחטא טסרם

ל�גיף הערב ש�תימו כ)'!רשת

ל�ביף: [ש?=רם] על י;נבוא כי נ;וז:יר ביום

[פז']

ל[ז�]חים יחידו [בנר] mן )'!pזר איי:נן זכור

סחוחים ב;:ין כשוvזן �רח )'!pזר הרח [בכו]ר

וטדוחים Wוא טשאות סעביר וגם הגביר ברית

אזרחים ?=ל תחלת הכיר וגם הזכיר שנ;וך

tc[חים] ברית [!ג;ר] ולא כליל והחליף >I.ליל וV!רף

[חים] ........ ל[ב] ויOד

[�גיף] קרואים ןגם צדRתו �ם וןגני:נה

: ל�גיף] ש?=רם על י;נבוא כי נ;וז:יר [ביום

שלמים ז.נ;ח לRר.נ;ן בפRד )'!pזר געRד זכור

�מים לזRן Oנבתר vזבים צעיר ב;:ן-זקבים

9מים קטרת לריס עולה כמו הועלה )'!pזר

בנאומים לו וtqם ילדו )'!pזר עRדו ב;:עת

)'!pזכ;וים בהיה לבלתי במזבז:יך זבז:יך עקוד

דמים לזרק מג;ובים וזוב;:ס ו!בוס

Wלמים כ)'!ז:יד שגיהם עולם ל)'!ל בWלם בלב

ממרומים לו �עק ני:ננר )'!pזר ד:ו�ו )'!Iי

י:נמים יהיו ו�חדיו )'!�רו ו)'!ת זכרו זכור

לעולמים תשכ:;:ח ל.נ;ל ובש.נ;עי:נ כהוךעי:נ

בדןגמים ..

לעכ.וף סיום.... צדRתו �ם וןגני:נה

ל�ביף] ש?=רם על י;נבוא כי נ;וז:יר [ביום
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ריב

ש"ץ יצחק נ"ר מאיר רני

ב�לה ר;ה�זין �דיק .די

לעולה" ן;:גי לאי ואם WiJה, לו ירc:גה ייצור

ל?/,עלה �ין ךסלה הז�ין ��מו �ררץ

בנ;ועילה. �ח�כ;זל היטב �קדו דגש

הו�ה ��ת iJמר iJר $Jל

riJג�ה ךי::נpזר ךiרועים .עקד �ית

ךחuזlJז:rנ�ה ?!�ח ר;חקזכ;:ים �rג�קים �דול

לרנ�ה. יהו�אתר ח�ן;תר ר�קתר

>t-ז:וז ונuזבר�ה זקן vיc:נג

�נiוז:וז: יזrגקו c:גך�לם �קפו

בחז שכיבתו צמצם בהסבית מרום
T , T': •• : • • : • • T

. q;!.ז:;rז �קt�ך c:נז:rר ךiך>t-הו �יל

נ;:נ;!�ו';!ים ר;�כ;זיתו �עקiירית חן

אגסים מלחמת מלמד בגבור רזרזתו
.... -: ': "," :. T ". : • : : _ •• :

לכל-אפסים יהו� ממזרח זרח
• T -: T: .: T: .. -T

iJ?/,';!ים. �ש כ;:קרז:ו ליקוד ן;:בר ו:ו�ת

lJiJ�ר ר;Wלף qiJ;ו.ךiב ?חיי

�W�ר. ךV-נ;וד ?/,�בר רחף

�נ�ר >t-הוב יחירף O;P�

iJג�ר. c:גל �ךף c:נל-ה�לח לך דב

iJ�ז:ור ךהאיר בהקרין טוב

�ז:;rר לא �ע�לlJים �V-ריי ��י �ז:וד

ל?/,ז:;rר לכיזור ךסופו �ז:;rליל �הולך

�ז:;rר. נ;וrגך�ה כrג�י נ;:ך�רים נ;:בר לRח

חה, נק�ום �ש��הי �י

iJ!ה iJך�ר c:גת V-קiיס �pזר ��ן

�י:.rrה, למו ��ר ��יף לז:וש �קון

iJ!ה. ךVi-ם לעון c:ג';!לח כ;:י ?ז:ו�ים, ו:וקוסם

?קז�ח נ;וrגו;זה קזבר�ה ���לת

��ח �לiJן;עיתר 4::נן �ן�ה

piJז�ח, rגליהם י�כ;t?/'ך, סונ;;וך

iJ!�ח. ?ifזם �זירין וגרכו
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דיג

והשבועה החסד ואת הבדית את
T ,_ : "." .. _ •. • . : _ ...

קבוy.ה iJמוד�ה בiJד �בינו ךtC.ברךiם

תבועה ושאלתו נאותים אנו פ:ה
T , T'": ': T T

דבוy.ה iJיום בתפלת וסליי:יה �חלה

לנ.rד>r.ה גחנ;וד כו>:t.י:יד הלולים �זע

ג;:�ר>r.ה לiJעלותו כוז.ג:ז:ו לגב:י �נWד

כושי:נ>נה !קן שלטון כולך ר�ד

להתq:נה כוראשו�ה שנ�ה נ:וצנתו כ;זגל

!כ;:ה ולשהיךiן ולנ.rלנות לנךi�ה חP-י

כiJליכ;:ה קינ;וה ש�ד עליהן עורף

Qכ;:ה בזנויות כוpזלש iJשלישי י�יום

סוז;:כ;:ה נ;ודות כוקום iJשני�ה נr<!i.ד

�שי\ה כה עד השר-זחנ�ה זנות

לןjשי\ה לWלום ח!רתו �דיק ,נבי

הושיי\ה לרחכוים קדי�תר כהטעין וrכוודו

iJשי\ה נ;וחלPת ולא חלופו Rרב
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ריד

העמיד ומערכה ��ה r:מזבדiJ טiJר

iJי:נמיד כטלה עRרו ו�ד רגל

כהצמיר אכלים בנ;וכpזרת ל�כאר �ד

החמיר ח�ה לשון בזריזות r:לידW

�שRף מqזנ;וים בצדRתו �ריק �נן;:ז:ון

כוRף �כ;זכ:ך iJש?7ר;ת כ:ו..נין �פר;

י:נRף בטלית; ההRרב יחיד; ו;זמור

!Rף ואמוךיו !יק ךמ; ס.חי:ניו

זגיך חין לדורות �בורות קיקום

וiJמברך iJנכ�ד RiJדוש piJזם �

iJךרך ..נית �ראש יר>:lה יר>:lה

ומנרך: �בור >:lפרו יחידו '�,,ק

�>:lבוי:נם ומת�>:lרים זק� לשם מושיטים

חובוי:נם ונ;וע..ניר כ:ו?\iJרם מי �שריהם

וגtC.כי:נם י/oר>:lל מקוה pז�qזנ;וים ,ו�רם

�כי:נם: לטו�ה לנ;ולאות �פיק רצו�
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יטו

O:גIמ >-גלVי .Rד

O:ן;וטג לבנר הו;:ין כי

O:גIל �ד ןבWלחר

בר נרגע ן;ו?:>:נך זה והגה

לiJקיכ:והן �ל �ריתיף

לiJמיההן לא >'l�ל

IJשחיךנהן )'גל �רף >-גסף

בר 1;::ךו;:ה ו;:י

ב;כז.דtנו�יו ן;ולכר קרמ

עי�יו �iVא )'גOי

בRי�יו qנOז )'גיל והגה

בר כ�י::וזק ךדר כי�לח

לכ.Pי >-גלךiיו חהן

Vכג:!י )'lשכל OIJת

עג:!י נ;וOWת לV,עלרת

.. בר, י:י.Pץ כי �r:ילהן

שערי אפתחה

הלוי יהודה רבי

כ;:.גזךiי �דיק �לט

טiJי נ:וpזכ:ו:>:נה ו)'lרץ

�ךiי יסרדמ והן�ק

בר יv..ג:י לא )'גשי

לירכ:ומ מגדל בועדן

כ?שכ:ומ iJפי�מ ומqזמ

qזכ:ומ בבך� ובש)'גי

בר הלכן שן�לימ

בצה העלה שייג
T • T :: ": . T

וברr:ה בע'ipי ו�9ה

ך�א �!ךiב 1;::כ;:.?מ

בר כ,זעמר �ן;וד ג:ן על

יחידר כ)'גיל �Rד

ךדר לן;ו�כ:לת וqזלח

ל�דר מןו;:ן O:מזבVו

בר תוןjד O:מזבiJ על וךiאש
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רטז

להפתח רצין שעדי עת

עבאס אבן יהודה רבי

לאמר קך>:גם נ;:י ��ךיו �ךעו

ז:iמור ז:iר .נ;:ראש Y� ז:iראיוז.ם אור

נ;.והמור רק �I"1דה ל"א כ�א?/'רו

לחמור ?/,שולים �ם פה קיבו ��ה

להWכנ.טו:ו וז:iגער כא�י

לה�חו:ו ךצון Wערי .עת

שו.טו:ו ל)'lל �ג!י �v�ה יום

ריו:ו] ל��יו Rר�ן [כ>נRר�ה

הוו;:ו:ו ביום לי � זכור אנ;.ור:

וז:iמזב:ו:ו וז:i�,עRד עוקד

במלאכה לעשות שניהם הלכו
T T:' , - ".'.- : : ד

��ה ל�יו י�י:rק כ�ע�ה

נ;.ועך�ה כ,ע),;:י )'lש ר)'lה >:גב:י

כ;הל�ה �Pזר p\ה �ר�י C:!יה

שוו;:ו:ו דו;זך דה ג;:יום ז:Ci:!ת

ךiע/oךה בסוף �9ה �C:!ו:ורית

מ�ךה לך גרלד �pזר iJב:ן

�קWךה מאד עד בו גפWך אם

�ךה לעולה לי ז:i,עלהו קום

זורו:ו לך �בוד Ptcזר ךiר על

נ;.וח9ה ו:וי .נ;:)'lל �יו ג�,עגה

WiJה לעולה יר�ה Ptcזר הוא נ;:י

�עP\ה �להים Yחפו� ptcזר �ל דע

כטא ל��יו iJיום ב:ני ��ה

רiJזוב:ו:ו דכ:ח ��כ,זיר >:גז

יr:י:rק ז]מוךך כי לtvךה $נמר

שחק עבודת למד ולא גדל
_ _ - : - T : -T

י:rק )'lל לו Ptcזר ואורהו )'lלך

הרי:rק C:!ל ��ל >:גדון ל�ה >:גכ,זךה

בו.טו:ו ב)'lל לב:ך ךהי ��ה:

לפתרו:ו רכומים בWערי ,(;!קו

לךבוו:ו ו>:גב לה!כ:ח ז:iב:ן

Oלבטו יברכו?,יו ל)'lל קוים

כו:ו �כולפו יי וקוי

להו;ז�ו:ו )'lל בנחלת דרשו

(;:נקר לסלך והשנ;:ים Wו:ור

ז:Piזקר ממחי ��ךיו יuזגי

חקר �ל �עו ז:viזלישי יום

כ�קר והוד �בוד דמות כ�רא

לה�Pזו:ו רהו:נבוגן �נ;.וד
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ריז

Pרנ;�ה נ.r?�כ:י נ;ל [�iJמו

ן;:גך�ה שר�לימ וiqךף אר�ן

��א iqר ו;עד לאל מרנo�ימ

iJ�ה וכר�ר �דירמ ו;זtה c:ו.Gו

�ךס ן;:לי ערלמ יהי lq >:גל

כסיל ן;:ארן ערלה ע�י חכין

>:גיל נ;:זנקדר י�י:יק ב�עקרד

ןTל ג;:עי� יר?ימ ב:וארר ביהי

�סיל ברזלימ ך?יערת בהמרן

OPiq ולב נרנ;ה ננ.rר עין

�?יימ אדרן ?>tג;:ךiJמ �ר

ארדימ !Vליש >:גל �ד ךנקזלי:יה >:גל

נ.rז;r�יימ נ.r?�כ:י �לרמ שובו

ירוWלי'מ לן;:.ני זכות זה ירמ

סרלס �גי �קב ג;:.ני ח?\א נר

[O9רה �גי ךחב:וימ Pזrנרי [נר

��ה ששר�ה נ;:י לאב:וי ק;וחו

��ה לתשעימ .rןה אקזר i'Jן;:ן

?י�ה ו?נ.r��לת לאש iJ�ה

c:ו.�ה נ;וגחמ לה א.כ:קש c:ו.�ה

O��וונרנ ךנן;:כ:ה לאם לי �ר

ו!Vבוזנה זבול שרכ:ן ?ג;:ריר;נך

ו�וזנה סרrנךה לעךה זו;ךה

וךנרוזנה תוקזנה ו:ז.קיזנה ו!Vנ.rע

i'Jך;uוזנה lr.זנ �א �ירן cl:ומרר

שרלס �גי נא�ה ינרן

ב:וך�רי �הpה �נ.r�כ:.לת

נ.rא?\רי ואת c:ו.ן;:י סדךה lq

ן;:ג;:iqרי ךוjרד �Rד נעת roק

P>:גI;!רי i'J�cV!:ו.ר ענ;וף' Rח

ריס ליצי:יק !ה לiqךה ואמרר
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נזךiרים שגיהם �מ�כתף

מז:iרז:iרים לא ו>Qtריף

נג.rךiרים מאד ז;rשו

הךiרים: >tז:וד על

הלולה cוש ראו

עולה ע�י מז:iרו

נ;:לולה �>tז:i�ה �ז:וד

מסלה: �עך�ה ישרו

כי-הוא-ז:Wiה �חיד ר>:גה

ז:iמגכ;יה להורו �

ר:rעU\ה ככ:.כ;ש אותי

תנ,;:כ;יה: ולא לא-ר:rחכiל

ונכטף YP.r;ז �י

אחשף לו ל�בי

סוף הג.r�עני iJאס

יcוטף: אליו ונשנ;ותי רוחי

?גzזד ורגליו �דיו

�zזד ?גליו וז:ורבו

vזzזד על-ךiעצים לשומו

תוzזד: על-ז:iמזג:ז:ו וךciוש

הקז רבע אפס אם

מרגנשנירג יצחק נ"ר אפרים

ריח

ז:iקן רג;:ע אם->:ג.Pס

אם-רקן שכ:ן אהל

על-נ;:ן נאבדה >tל-�

: !קן >:גב וw-לנו

bב;:יר לו �נים

Jזכיר ל�גיף ו�דקו

�קיר c:נת-ג:ן Rח-� צויתו

על-קיר: דמו וגג.r�ה

לז:iקדישו אל-ז:iגער Yר

ג:J�שו קשוךה וJ�שו

ואשו ג:עצים עקIרו

על-ראשו: cולךiיו נrר

!;;:צבי הוRל �חיד

>:גג:י ו>:ג�ר ?ג�ה

�יא וךiעצים הגה-ךciוש

לךiביא: אין ותשוךה

מלז:iג:הילו השיבו �לים

ו>:גג.rר-לו >:גביו ?ג�ה

ירcוה-לו PiJ!ה אלהים

cות->:ו.Wר-לו: י� ויודע
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ריט

tC.זנ;ךתו וrלי�י

iJקי\ךתו תכון

תמךתו לף' ומעלה

ותמוךתו: הוא וךi�ה

ב:ו>גליו �pזט �כאר

>גליו נגש וc:נביו

נ;:ןגליו לpזם לvזחטו

ןגליו: נ�ב י� והגה

�Wז::וק ל�גיף' זנ;רון

יוז::וק �כptר לעד

לא-�מז::וק עולם נ;:רית

ו>גת-יצי:יק: c::נת-)lt:ךךiם

גע/oה את->W.tר חוקר

לא-י:י9ה על-בנו ךi�ב

�/oא ר;J!ים לבו-אל

ןג/Oה: את-נ;ל->IP.tר אלהים כ�רא

לקד �אים קור>גיף'

תשקד עקדה בrברק

תפקד ב;רז::ומים צאנך

>גל-ןגקד: iJצאן פגי

משי:יר לב:ורחם Kךא

תבי:יר בנך תמוד

>גז::ור >גיל והגה

ת>גז::ור: >גל כעWה
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רב

פרריה גפו פקר אלרה

עזרא אבן יעקב ברבי משה רבי

פור�ה גPן

יPהפ�ה ��ה

גלן�ה בו ךiךי:נה

ל�pש: ח,עךב

��ד iJלו�

�יק �ג!ע

>:גיי:נן גילת

- בה�ה t<I:Iכה

בpזה ראותו

ת�א לי למ�י:יה

?ג�ה בf=יק כי

גPש: >:גלהיס

�c:גהן אל ד�ר

ךחידך ו::יוס

בב!יר [ירץ

- י/oא רלא

נ;�ש נ;ויר rרךו

י:י�ש ןג;ורנ;בו

מד�ש לפיהן

לבPש: ןנ;ותוק

השנ;:יס זך

ל�ח כיבינ;יר

>:גל אמרי ?\זגס

לע�ס נ;ורנ!א - �וrבש לWב::ר

כנpוה בגPש

שלנ;וה לנ;ושכרת

>:גינ;וה לנ;:שן רלא

גPש: ןנ;ורי

שגיהס !צאן

הבי� >:גל �י

!;וrד ?גטן לא

- הנ;וה גבריס

iJמור iJר ךci:גב

לשמר iJב::ן זגל

- לגמר לעלה

�Pש: t<I:Iכת

רc:גה .מרחוק

עלה ע�י �י:נן

piJזה �יה vדח:

ולזכרך לשמך - לאמר: כ�זגן

בpזר?גה >:גל רקדס

�ר?גה לא ר�פשו

דמ?גה מי ר�Qך

iJ�Pש: זגד רירב

נ;וט.נ:ז:ו ?גךך

ה,עלה פרחו

בנ;ו�נ:לת �עד

- ר�?גה
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רכא

בהכ,עךם בן;:כ;:י

כ;:�ךם נ�!ב

iJ?7�ךם רמזגם עם

iJ��ש: הוא

�שאו קול

��רו רסנ;;ויהם

JפV\ם Vז�כו

- iJךם ני

�לי על להי:נrnם

פו,עלי �ל��י

.אלי .את ?רצות

iJג�ש: >:גת

>:נבי לי סן

וif\ו;:ר תזנ;:ה

roק "�9רי

- לי זג/Oה �pזר

V\�כו wךזגה

זגרכו רי:נQנונים

סלכו .אלי

בן;ור-1,(:!ש: .אליר

�רפים ��עת

תנ;!7ה הקדימו

iJליכות �ינרת

- וו;:כו

י�,עRי:גם ל.אל

רצךRי:גם: בו �געו

יגיזגי:גם iJלריק

�ש: n�ן;ו

זגלי:נה ד�

,עבוךי:גם ��כ;:ר

קדם יוCi\ב

- רתקכי:גם

�ד�יר רסם

�ב;זעו�יר ניקרא

ב�ר�יר: כ;:כ;זכ;:ך

�pש: כנסת ��ש

זקנים דלד

nזלV �זרו

qז.סז כpר .איל n�

- ל��יר

חילך ךראיתי

Qבלך ךהנע?7תי

לרגדך ו�ךעתיהו

�ש: ?נ;;ושיב

לצדקר �נתי

/oנ;ועתי קולר הוד

רון;ומתי �רנר

- לך רס�ה
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רכב

�או למאד

נשאו ראשם על
T ד ד -

�'iאו חט�ם

�פש: עד �ים

צפיfניו טורפי

עומסם בבכי

משבלת �

- �או כי

וזרוים בתבל

ושבוים מכורים

לעניים אור איך כי

�פש: לג;ורי

נפ!רים חן

ובזדו� !דו

בסייהם Kצו

- וסיים ךי:נן,

נחתמה בפרשה
:דד ... ד ד T :

פניג;וה עת בר;ל

ב)'Jיג;וה אך)'Jה

�פש: משי�ת

בRר�ם אל � שעה

\t.ז:iרן �בא \t.ל

בfנ�ן כי

- תמיג;וה �ד�י תורת
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רכג

עזרא אבן יעקב ברבי משה רבי

אותי לעבד פוחד

יר�תי ��יו על בתהי

ראיתי אתף כי מזה לך

הזה: �דור ל�גי �דיק

רבעף ממעון rכא

- זרעף אהן �דול ולגוי

גזעף �Qד וידעו

הזה: הד�ר נה�ה מאתי כי

וטובו חזיונו קבל

מנ;וז:וvזבו נ;עס והסיר

לבו מאד בו וה>lמין

הזה: הדבר את אדני דבר מאז
"0" - T T - "0 T -. "0". T ..

�ז�יו לגסותו דק

��יו >נהוב להקריב �לה,

>נד�יו: כו>lת ביש)'lל

זה: או הזה יכWר זה אי

יחידף צדק קזתיל

- ב�דף תו;jח יצי:יק

פודף הצור לעבד

הזה: ךiךiר על

נ;וע�דיו בישר סם

במסv.דיו עמו העלהו

�חדר שניהם בילכו

הזה: היום v.vזה אלהים עם כי

לRר��י השה 5'1.יה

- אמוגי נוצר vזח

>נד�י המ�לעדי ביאמר:

הזה: ההר אל עליתי
. - T T -: -, T
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רכד

מחסח שמתי בו נני,
.,' -: - .: - ' :

- piJזח יר>גח-לו ני

לחנשא החיח �תח לא, י):נם'
.. ז .: ... , T

iJזח: ryעלח ryאיש

):פו�יף �ך�י >גל �ל

��יף, �ת ל(iקריב �ג:י,

�עי�יף ירע � ר�ל

iJזח: iJד�ר �ת

>גריהי לryקים ד�רו

חנ;:יהי ל�ד ולרשעו

אוני ryרעח חוא ני

iJ!ח: iJיום !גד �עורי

ו�רומים רגזו ':דומים

ריקו�ים שרפים ו�ז::rדו

Vזל;�ים מל>I.�י בוזגדו י�ז:וד

!ח: �ל !ח רRרא

בשיז:יח ��יי [יז:ולו

בצנז:יח: >גליי יRראו

רתו�ז:יח r:ךח יום לי

iJ!ח: iJיום ו�r:ח

חt;:ךך q�!ח זך,

למרדך, iJיום יומת

לך ז:יללח ז:יללח

iJ!ח: ן,;:ד�ר �עשת

ז:יסיס בי �ח: כונרו

כקזיס לא �q�תי י>גת

;גWיס נ;:י יעקב

iJ!ח: iJד�ר >גת
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רכה

ישיג;ה Jז:ות ז,זיךת

י�ג;א oליפות tC,גחילף'

טוג;ה P,tCזל�ף' עד יבוי י?-ל

iJדה: iJי;ם lJז:ות

יגזעו בנף �ד

ישעו יtC,גדיל tC,tC,מיץ

ילזרעו י>:נשtור-לו

iJדה: iJ�דול iJי::rסד את

- עי�יי �Rח !;.ביר

בRר�יי �ס�ך נאז:וז כ�רא

לאד'�יי לעלה כ�להי

iJדה: ו,;מש�ט
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רכו

מבונא יעקב בר אפרים רבי

'iגל-בב! השים זריז

Rר�נו. עשות סעולה עצי

ו/coזלה: ו�ץ iJ.נ:ן ןג�ה

לערלה? השה ואיה והעצים האש הנה
T _ _ - . - , ... T : ., T ...

מזכיר אני את-אבותי
. : - . _. - -: ":

ונ;וכיר. בוחן ל�ניף; iJיום

ל�נים, �בות זכות נוחון

זקנים. וילד !קן �ב

במלולו: נכרנה ד.נ:ר חסיד
., T .. . T

א.ת-א.שר-לו. יי יודע

ב?גליו בני, WiJה, 9קר

. >וליו והקריב ו>ות-RiJדוש

יחידו לiJעלות לידידף �רכז.

�דר: לנ;ולא הסרים ל�ז:וד

לRר��י, �iJ.נ:כז. נPש ו::נעלה

בעי�י! �שךה כי-היא קח-לי אוסה

הראשונים: מזבח הראהו טהור
• T - : . T ... T

לרצונים! י:Iקריב י:נמים !נ;ר

לזבז:ו �סרני אלם: יוגת �נ;וה

iJמזבז:ו. קרבi'ת !גד .נ:עבו:נים

לעמוד, בנ9יון כ.ואתר �קשכז.

יתמוד: לגrבז:ו מגבור כ;:כ.ולך

. נצי:ין ותנ;וrבא �חן W�זאת

יבי:ין rבדיק יי

תא.9ר, לי ורגלי ?די

ו>וח9ר. iJןכח א.ז:ולל Pן

לכבודף, ז:וסתי ביעות �ךא.גת

�כ;:.נ:דף. כ;:בד �נ;ורתי

Pרא: ו�iJק בדמו ��ה

לשלש-עשרה! דמי נ;וציתי

>ולקח, ל>ול אם �הוב: ךז:וש

יRח. את-iJנל גם

כ�מיד, בגפשר Rשור �שמו!ג

כסמיד. ורגל �ד עRדו

העלה, ועצים אש לערוך

את-סעולה. ?גליו כ�!גל

למצבה, לiJקרים !ריז רץ

אינה. ב!גצמר ר:ומורו לר:וברש

גרולה, ביטלה �iJ�ה קpזר

נ:לה. �דעכז. יי הן

ריו�קו, ו.נ:ן �ב �זי

�vזקו. וvזלום >וכ.ות נפגשו

בשכח �בי, תפי:Iח, נ;!יף

iJזכח. י�רך כי-הוא

להת�rב�ה, �א בתונ;ם viJזי;1ן

לנרב�ה. >וליף" ד�ר ייד:;נ9ה

>גלך". ייברIמי סם �רח

iJמלך. יQד כי-נ::ן

לזמן: פי פתוז:ו רצוני

. �כ.ון לעולם יי �רוך

סעיךה, ויו�א אפרי ��כtף

vזךה. >גל iJאהלה

הגיעו, לצופים iJשלישי 'כיום

vזעו: >גל-ערשיהם א.זי

כווצסר ה?ג�ן !גמוד נ;נ>גר

ססר. בראש אונ::לת כ>גש
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רכז

כרצונו )'lת-Q>:ניל ביRח

בנו. ר:נOת לעולה נ�עלהן

יחידו ן;:כופר וiqנ;וח ךc:גה

. ל�דו א�ה וl'(Qלהימ

>:נרכןב;י:ניו fבליו ו�ן מיiJר

. זר;ע;י:ניו שתי אנ;וץ וכגנ;ר

בת;נ:ן שז;rט; )'lמן�ה ��דיו

וQכן. טג;ח O;ןטב

יר)'lה, יי קראו ז::נ;וקומ

יר)'lה. והורc:גה אורה למקומ

iJנ;וערו;:ה, בנ;וקומ ל�רכו ןנש�ע

את-iJברו;:ה. יי צנה iqמ כי

וטזO�ה. fנליו תחי טל דד

שנ�ה. נ;וגמ לOWט; ת�שו

ר�לימ: ולד�ר iJמקרא �עיד

WiJנ;וימ. מן קזנית >:נברQמ )'lל יי ניקרא

התנ;ללן, ונ.עRד עוקד �נ:ן

יוגןלן נ;ווגלליהמ בגיהמ ן;:עת

נ;וךעוי:נמ לoוrמ לiJזכיר מפעלוי:נמ

לו;:ל-Oכiאי:נם. ןנ;ופשעיהמ

במהןנ;וה: WiJרת נ;ול)'lכי !גנו

�בהנ;וה? iJיש�ן שחיט;ת שהי

בנחי�ה, השמיען ברנ;וה קול

דrו�ה. �עקן )'lר)'l?מ הן

ענ;ונו, עipה טו�ה �דיק,

ל>'lבהינו, נש�עי:נ ל>:נברQמ חקד

להכ,זיב:נו, צדRי:נם וfנגי:נה-�מ

ןנOלי:ננו. ןלOי\אהנו לעוגנן ו?!לחס

רחמ, fבליו מל�גיף �ג;o/Rה

לחמ! c:גנ;לנו c:גביו בב:ית

גב;הימ דמע;ת גOל חי:נפ;

Jה:נלהימ. בעדן

עקידות, נ;נ;וה לנו הזכור

נחסידות. חכ;tידימ fנליף iJגךiרגימ

נקוב, ליהןדה וtדק Qעקדימ

ל�עקב. וiJקpזורימ

ן;:ח;�ה )'lיגנו iJילד ז;Wrב זר

>'lני-�א. c:ג�ה נ>'lני

לRר�גי, נחה בנף WKב

יי. נאמ נשג;עתי בי

iJנוי:נרות, )'lת-iJצאן ותרעה

ןמ�!רות. מפורדות Qוגמימ ב:ין

מוכ;tרות וגתק מוטות וWב:ר

iJמקWרות. iJצאן ן;:ו;:ל-�חמ

השית אצלו c:גדון �סג;ר

מבראשית. למצבה קזכלו >:ניל

בטליתו �דו �Wט \tחי:ניו

. וגל-עלתו נ�ב והנו

אתר דעת - מכללת הרצוג
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רכח

יבחז ייצדיק

מנונא הלוי יצחק נ"ר יואל ר'

וכרש כדל ד;פקים תכניף דw�ס �ת�יו י.נ;:י:ין �ריק י�

נדרש: ה�ה דמ; וגם eז�ס לא רז ):!.ליו כי

תלא;ת נ:ורנ ן;:iJזכירם צרק;י:ניו .נ;:קר�ס ו;דוד ן;:RגRן נ;רק כי;rנר

א;ת לט;ג;ה עpוהם ,עpזה �ס: ליר):!.יף mי:נ

כלא;ת ומ.נ;:ית נ;ו�Qגר וה;צי):!.ם Rראו מ;�ה iJהוא ולpוקום

לאות: iJדה iJדם וךi�ה pןיראו זגlrה וךi>זלהים

ונ(,!Wח JiJעלה )t.יל חלף תתראו הךiרים 'על-)t.ז:rד ר�ם

ניwח qז�ל כי ל!רע; זכר חי:נאו': ךiךiר ונ:והר

ויפQח יWכע ר>:גל-):!.ל iJנצזגר יחיד; כ;:ךi,עלה >:גזרח

ו�Qח: ):!.ת-iJדם ורeזה �ער לא פיהו וכאום

ו�חרת אם-�חRק ועקול קלקול נ;:י:נער חדד ומ)t.נ::לת

ננ;:רת נ:ונו לז:rש ו�;ן iJ�ער: ולא-):!.ז:rר

שרת >:!pןר pןרות; � !כרה נגללך iJדג;ר ל,עש;ת

ו;רת: >:!qזר iJן;:רית רדם Qן;:לך ש.נ;:ל !',כ,!ש; י:יפץ כי

לiJנדולי ממף אם-�ן;:רו ז:rי;t(I.י ג;תך ז,זי;ת ):!.ת-�פש; ניש)t.ל

נמעלי ולא iJניי;Iה פ�לת; זרוז לר: א;י:נה תתי 'ט;נ נ;אנ;ור

):!.לי וקרג;תף חתונך Rים ק;ב; ל.נ;:ין .נ;:יב; וער.נ;:נ pQואל .ו;א

לי: )t.י:נה כוז:r.ן-דנ;וים נ;:י ינ;ויב; על ע;נ:וד וiqiJי;lן

ני;ם י;ם נ;ודי !רעי;י:ניו ונדם נדמ; Rר.ו;ב; ל�כtל �כ;ל לא כי נ�רא

eזים לשמף וiJנט.ו;חים iJ�ז,זרגים Rרנר: נ;:ר):!.ם ני:נרם

פדי;ם וiJנ;וציאנו .נ;:עי�יף �שי ךניRר לעי�יהם Rשור זג�ן ראו

iJיום: .נ;:י תתז:rהן ו.נ;:קןז:r.ךם ל��יהם ה;לך ני�

ךi):!.ל נמ)t.מר ךiראש;נים ואם להם רמז ו.נ;:):!.צ�ע

מ�):!.ל נ�ד נת�סו נרנpום וךt(i.כור;נים קץ�יךiם: עי�י נךנ�Rח�ה

ךi):!.ל iJג;ים ועדות רeז�ה iJמQכן �לד נ;:הQכית iJד�ח נרכ.;:ת

):!.ת-ישר):!.ל: .ו;ם r:הניז )p.tןר כ:ן' יהי 'eזנ:ון נ;אנ:ור נ�ען

לiJקדים מהר נ):!.י:יד הוא לז:r.קן ר):!.ש עצים לךiניא מהר

מ;עדים l;:מ;עד ל.ו;�יו רגי:זלה רךiכ:ן: J\�ח r:נזI;וי

iJ;דדים ש;כוJ\י הרנו כי )t.ף רדת; iJנולך l;:ד�ר דחופים ךiךrנים �צאו

ו�דים: זמ;רה נ;וqזם ניכרתו על-עלת; ג�נ וה�ה וראו

יחזה Wרי מכוזה יחידת;' מpוות 'iJצילה iJק;ל >:גת נישמע

o1ד� .נ;:ן-מדה מדה רם ותמורתו: הוא וךi�ה �ז:rז )t.יל וה�ה

מדה וגם .ו;ןה ה>:!hז )q.tזר ט;נ � דרש דרש ודשב; ):!.פר; יצי:יק

iJדה: נ;ון-iJ.נ;:ית וה;rנאז:r.ני הוtרש )t.ל לwוזגת; iJי;ם גזע;
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רכט

ממגנצא שמואל בר ברוך רבי

דה,עלה iJךi�ה עי;וק ךא�

ן;ו?נלה נ;ב;ר זiר '���

iJ�לה נ;וק;ם .rrנ� ��ם

ע;לה. iליך�t,) 7Wךi..ק:ת דן,נ�

ע�ן;ון ן;ו?tר� נ.זfנלה Wך�'

חrן;ון �ל לן;:נ;ת לב ן;נ.זר

דט:ו�קון ן;:�tpר �r:ן;ז

. t9-ן;ון �ת-7�ב; �ן;ו�אי:נ

�א �ליר ק;ל �vזנ.זים

ר�ה �מ��ף נ;:' ��ךיף

iJ�רr�א �יל nj2 דעכנה

��ה. iJ�rןה ןנליר נ;:'

דiJ,עלח� �ת-ךi�יל והקטךכנ

עtpה� � WiJם '��

ר;u:נרrרה� דc:גל .r"ף rקזלד

ה�א. �לc:נים �יל נ;:'

ךiקדש �קזר ni2ל J5יל;

מקדש ב; דח!iן

קדש iJה�א �ר;ם י;ולך קזם

ךiי:rךש. �ד�ר לד;ז ד.r:א

�ךiרס אם r:נ;וזג;:זiJ r-��

גדדש C:נם iJחקזא רב��ן

רנ,חךש �ל ע;לם ב;�ה

דiJמפןש. 9iJת�ם � לן;:��ז

iJ�רים ג;:דן�,ר כנם ךc:ניי:נ

נז.rמ�רים ג;:j2לים ךנכ;זית;

ן;:נ�רים לף iJ7קריב ��,ת;

ךiךiרים. c:גז:rר על

בזנ.זט i27ךש גך�ה בהיק

ן;:'pך�ט רר לפ�' ��א

ק;ט ל�צנת �ןךiם נ?נ.זךiר

ו;:ט. �ת-,�י:rק נ�.עקר

רiJ�ר iJ!ך iJג;:ז �רא;ת

נ;:מך�ר �iך נ.ז,עqזה

ד�ר iJ�נאר ל; �Wט

iJד�ך. ל!נש;ת iJנער רלא-�ז:rר

r:נ.זקזג;:ז 7ךiכין ל�ן;:יר nQ �ז

r:ג;:זWל pזמף קדש; ש�יךiם

r:ז�ז; �iךך ןנק�ר iJג;:ז

.r:מזג;:זiJ-על תוj2ר ר�ש
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ויהודה ישראל ב�י לעדת

ופקידה יWע שלח

ךi,עקדה תזכור ברז:rמימ רחומ

מוקדה. על ךiעלה היא

נכ;זיונימ בעpזר �דיק �ג;:ז:ון

ז�נימ בנ;ל qזלמ ונמr;א

ןדמיונימ ורגנ;וא לו אות

וקגקנימ. פWי:נן וסינ;ון ר��ה

בגבורות כ�רה לעל ��ד

להRרות !נ;ה וכהן כולך

למשנ;ורות תiUמור פקדונות �על

iJדרות. כוראש iJקורא >t.י:נה

�רימ וחלף כנ;שימ חלף

�זכירימ ל��יף �דקו

גבררימ לז:rלקף �i;זר ךi':גמ

נ,rדiדרימ. ומנו:יה כRרנ;ן ר�נו

ולנ;רכו לגדלו נש�עי:נ לו

ז:vrזכו לא יחידו �ען

בכה נ;�יו לנ;רך רגמי:נ

ךIו"כו. אל כוהמ �Wר-יפל ונ;ל

ונזנ;ר בצרור וותומ

וננ;ר Wמור לדורות

מג;:קר וז�ח כעלה

נ;Rר. ג;:ן ונ;::עולת צאן ג;:ן כעולת

ו:יבור לף ו:י.כ:ר �לiJי לף !כרהו

r;בור �שר יצו:יק כ�נ;ר

רWבור Wבוי �Wר לעמ

צבור. ועולת �חיד כעולת

iJנשנ;ה ערר ראשית קרש

הרנ;ה אמ וכpזל W!:1ע

ו�חWנ;ה �עipה תזכור עקדה

נדבה. ועולת חובה כעולת
T T: - : T -;

דל
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רלא

משטיפן שמןאל נ"ר אליהן רני

vלילה �Oצי להודות c:נקום

ז:ולז:ילה, ברוב )'!.להינו שבז:יך

ומלה V!�ה לי תן ז:וי לאל אוט"ר

Vלילה. ננ;ל פלאיף �גיד
אומ"ר

vתעורה �בי ל>t.בךijם �מר;ז

מוקרה, על יצז:יק לבנף' vעלה

מעקורה לף' אוטר )'!.pזר vר אל

נחגרה, לעלות וVשכם טהר

חמרה עם OVמור את כ�חנ"ש

ijע;לה. תמור לj:2ח יצז:יק את
אומ"ר

ענ;והם ijלכו נ;נךיו �ז:וד

הם, ךאו נ;:)'!.pזר Vשלישי יום

להם >lלהים �טר )'!.שר נ;וקום

הם כי פה, ישבו � לנ;נךיו �ז

נוהם, תבו�ה, לו >lין )'!.lllר נ;:Oמו"ר

עולה. יכ:וי� V!וא ידבר פיהם
אומ"ר

נלנ;ה וV\ם כה עד �חנו

Vנךנ;ייה, וזא"ת ל>l"ל גשו:נOוה

טעךנ;ה עצי לj:2ח יצז:יק �ז

Vנ;ולאנ;ה, )'!.בי וQVכין l<ijש

ר;נ;ה: ל�ביו יצז:וק כ�עגה

עולה. ו�יה הא וijאש עצים

אומ"ר

PV\ה אלהים יר>lה בני לזאת

טPOה, באלהי ג;כ\ח יצז:וק �ז

Vנ;ועP\ה )'!.בי עצים כ�ערך

נ;:P\ה, Oמודו רגלי כ�עקד

רוi::ה ולשחוט נואו בעת כיהי

מנ;ועלה. Rראו �ד, תשלח �ל

אומ"ר
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ולב

�רא tC.ג;:רךiם נ;:י �ןעי:נ

g;ךח, ?שרש IWr:י ולא נ;וקון

ק;רא ר�יל כ�ךא ךר;ר, מר ראש

יר>.:ו.ה, � סר כ-rגלהר

סב;רא, ך�ר rי:rק תמרר עוד"ה

�לה' ברא; ע;לם 1;י;ם tC-כ;ו�

ארמ"ר

�?,חר 1;1 �!R3ך 1;�י ח�ה

�יחר, רן;1 wיי:rם ני��כר

V'?,חר, רגם �רן ן;מ; �רער

זן;חר, תמרר �לכנם R�ל

גיחרחר �pזר רכ;:.Pך1;טכנם

.'iiץfזiJ עכ;ו1 דז::וו;,זאת (;:�ר
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דלג

נפשי

באג'ארה ישראל רבי

tC."לת כמ; י:נערג לך גפשי

ש;>:גלת ג;>:נלי רצ;� י:נמיך

וב;ותנ;ללת י;מ י;מ מתז:rנ+ה

ושחלת כמר תח�ה R.כ:ל

נבדלת לך היא לעךה וזכר

וliJ;ו�כ:לת r:וז;.כ:ז ז�ח

נvזא מר;נ;ומ כל ב;וח;לל �יר

נQה iJ.tC�ת; >:גל->:נהוב; c:גז

נ�ה וןגלי:נה כ:.כ:ן-פךת .כ:ן Rח

ובךיrה נ�יל (!אiJב >:נpזר יצי:יק

ב;:נחי�ה כפר לי iJעלהו חיש

וזכור נ,אi;:לת. ב;ואך היא וגב;:ןגה iJר על

ע;לת; לעל;ת והשכימ �ז:rץ

tC.ה�ת; לרב הוא oמ;ר; י:י�ש

את\' נןגךיו ושגי נב; לRח

חRWת; נדב ע;לה עi;:י נ�ע

ב;וצנת; לעש;ת כ�;ר Rמ חיש

וזכור גחWלת. ולא גפש; ןגי�ה לא

ךiךiרימ נראש ךc:גה >:נזי �קיר

עברימ >:נלהי Wרי נ;וOזה ה;ך

עורימ המ >:נpזר c:גז נןגךיו ךc:גה

דחמ;רימ נמשלו פה שבו c:גנ;ור

נ:.כ;וךiרימ גלנ;ה ויצי:יק כאני

וזכור נ;;וב;וpזלת. גך;ל אל->:גל נשי:נOוה

כטא מול ךiלכו שניהמ �ז:rך

>נpזה לRר(;:ן ע;לה עi;:י �קעו

ב;ותגWא לc:גב .כ:ן נ>t.מימ q:ז.מ

piJ!ה וtC.יה וךiע�ימ >:גש הן

תנpזה ךPiJ!ה וךtCi.יל אמ-נ;ר

וזכור �חלת. ו>:גש עצימ >גלי נ;וה-לך

מ�>גה נ;:ניב השיב געלה vזש

יר>:גה >:נלהימ ע;לה נני WiJה
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רלד

ו�ל-תשי:נאה אלי פשט �יאר

ג>גה כל עלי '}ל >גל רצון געשה

tq.ה בעדן �ביר דביר נבנה

וזכור ותנ::לת. בחור לנר געpזה סות

�ביהו רצון בן לנ;ולאת ד�ה

פיהו ונ;ואנ;ור אל דת עשה קום �

הוא מי ד�רו �מרה �pזר הוא מי

�גביהו וpזי אל-אל �ערכון נ;וה

�חיהו ורם ב:ן r:ברוד לא אם

יזכור אונ::לת. ב>גש איש קר�יו �קריב

נ;ועpזיהם >גלי �חדו נרעדו c:נז

קוניהם רצון עם רצו� לצמיד

�הם וכוpזל '}יף ו>גין י:rשים,

פיהם גיל ופי קדש לiJר �או

מנהם ו�כד 9ר תמוי:נה נ;!ד:rד

וזכור ודבלת. כצוף להם '}ר�ה רק

לד:rש לttC:יו י:נמים ידיד ךד:rש

tIד:rש ?7וי:נה-לי מהרה �ב קום

tIד:rש עור כמו עורי פשט קו?7ה

�י:rש ככ!תן iJאטם �זנף לי

נ;:ד:rש לנ;:פר tIקריב, כנ;!ר אותי

וזכור אולת. �ד:rלו >גוילים ג;נים

r:מזבד בגיל �ברם �!י ��ה

r:זוב:ד כמו עצים כיערך

r:מד\V בנו, יצי:rק כ�עקד

r:זורד מאור עצים עלי לשום

r:פולד נ;:מו בנ;ואנ::לת �ד V\ם

וזכור נובלת. כציץ חנ;ודה שתיל לכרות

וגר'}ר תפלת ��ה מזבול דם

�וגר ב�ביו ציר מהרה vזלח

tIוגר ותאחז �דך תשלי:rה �ל

לגוגר ל�ט גפvזך, ידיד לשחוט

ננוגר ל��ך ו�רעתי כנתי

וזכור תוחלת. ברב >גל ביר�ת �כון

�vזא ועי�יו געRד >t,בי �iJר

י:9rה עץ בrנל �יל והן כ�רא

נת�V\ה נ;:דרור בRר�יו נאד:rז

'}V\ה ואותו בו ו�ד:rז רץ �ז

געל9ה ב�ד עולה, בנו במקום
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רלה

רזכרר בצryלח. מאד תררה בקרל גפשך

יראה �ן'�י שם אל-מקרמך Wם

יך)'jה iJכי Oי אל בiJר י:נמיד

בכ)'jה הוא לעם בחמלחר �ביט

יג)'jה כOWל מצוקךי:ניר חךן הוא

נ;וראה רגחנ;וד בש�ב זבול יבגה

רזכרר בופלח. �pזר הוד לסו;:.ח �קים

מחגב::א כרוב V\לח �Iי אל חן

יכ�ה לא �pזר נ;וזהיר לנ:.ר (;:שר

�ר�ה רiJר�ה ��רכף' �רן

נ;�ר�ה ררב iJ�ם כחול Iרזגן

תאבה רצוני לעשוח �שר עקב

רזכרר בוחלח. רלא תבטח גפשף' בי

מ)'jימוח בוזלש זגם ידי וtזק

וIעצומוח גדךל חח�ך רשנ;וע

ומזמוח נ;ועשים פקדח ובעח

וזמרח רב נעקוד עקרה חזכר

מ)'!.מוח נבדלה יחירה (;:ח חן

רזכרר נג)'jלח. תהי עולם שבוח וכמו
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רלר

הארוך מרדכי רבי

ונ;וג�י כ;זהרי צורי �לי מפלטי [בקר]

ואו�י �ר-לי ן;יום ��י 't;זעי יקרן

כ>:ז.�י רב. mך לחלותי חWנ.::ב;והי

Wנעתי דד �ליף

בקר:

�יי:נ�י )t,ב tCן;:רךiם חכ;זי תזנר רחם בקר

7נ.r>:ז.ב;וי�י ראש בף רךi�ב;וין ן;חרתר >:ז.pזר

דד מ,\ב;וtC-הי. והוWי.ע�י בריתו זנר

קולי הקזנ;וע בקר

�קר:

נ;וpןנרת לו v!7לם רנכ;tיתו עמו רג;:רי:נ בקר

לב;וקזב;ורת לו לחיות iJן;רית עמו ו?-רות

בקסרת וקג;:7תר וחיתו �iJבתר

ג;:בקר lQ;וים

�בקר:

iJ�יולה �ד.קתו כ'iJראות ז;י:rפ�י:נ חc:גיר בוכבו בקר

ךלא-הנ;:לא O;Pת-ב� �-ni2 כתאב;ור-לו �זנWירי �כ;tיתו

?עילה קזם וV,iJ.ו'הו חךiרים ו,ן.ל-c:נחי

ו::נ.עtpה �י:rי �ת-iJ�ג:;ש

.נ.::בקר:

c:נQ�תו יךiרtC-ה ?קרדף וקזנ;וע Wב;וף יחי בקר

לעשותו ו,ן.ל-ד�רף ן;?-ל-לב ךwש

ן;Wב;וי:rתו כ�ם ViiJוךה ק7קלה ךci:נQ�ה

tCן;:ךךiם כ�.כם

tC-יום o;pךצו לעשות קז�יךiם ל�ם חנ;:יבר בקר

ן;לי-�דיום לקזhט נ;ו��לת nRל �iךך .ע�ים nRל iJבן

ג;:יום נ;:בוךף וראו 7�ם והרדנ;:ים קרוc:גים

בחיות �iJ

לבקר:

.קדם בנר ךל.עקי י::י?rיר ז;גג;:ר tC-זר בקר

tC-ךם ךלא-י:rקןב v7זnטו נ;ו>:ז.�לת nRכי

דם- �זר'ק וiJיום עולהי >.:נקריב iJיום כ�אב;ור

� דלא זן;חי.
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רלז

iJבקר:

!רחו ר�ליר �חיד על-.כ;:ן נככ:ורו רכונויף בקר

�ל-יpזלחו �ןים >זל-iJ�ער ?,?�ריי >זליר ניקךא

iJביחו לדרררת רזכרר !רע יRרא-לף כי-ביצי:יק

עד- למWנ;זרת לנ:ם

.קרב >זליף בעד-עם �ליץ רצדקר ר�Wרר ו;שרר בקר

הרב ל�ג;:?tם ל�גיף �ך>זה כנמיד ר>זפרר

��רב �כ;ז�ה. כי-לף בש>זלי:נם �Wם יwנן

�c:גה היא
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רלח

האנרנימרס* פזמרני

בשוךה ךiזגנ:ויד איום

.ג:עWךה לנ:ונ,רסה

iJנ:וב:ו9ךה ולאום

נ:ודrו9ךה תהי .ג:ל

.ג:מטךה �I'q.נ;ור

Wךה )'I.ת ��ד כי�

ברורה אינה מחבריהם שזהות פיוטים ואילך מכאן i<
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ולט

גסה והאלהים

שנים יב::ן �נ

מעינים הזילי

מים כנוזלי רמtגה

מעונים י>-גראלי

עינים בפיץ �עקי

ג;:עינ�נים tגקיי כ�

עינים �iVאתי ,זליף

�qזמים iJיושני

זק�ה לעת �נ

R�ה ילי

כ:ור1יR�ה מזקי�ה

ךiיתק�ה ינפשו

R�ה >-גל במ�מר

� Rח כהשמיעו

ג:�מי�ה לRחו

שי�ה ילא כעRיו

ךiי��ה כמ;

כ:וש�ה ג;:pזינון

qז�ה יU\לשים pז�ע .ו;::ן יהיא

ג:�ימנר הקרינ

עינו מחמי

זRנו �ז::וז ג:שמאל

ג:ימינו מ>'lנ;.לת ילRח

ג:נו >-גת לשחוט

iJכ:ו1\�א >-גל אילים

עשה נפלאות
T T T : .

חסה בו יאב
T T T :

ךiיtגל9ה 'Uר�יס;נ;

כ:ו.נ;:י99ה �ךtגה ילא

�יiVא .ךi�לךjים אותו כי
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רמ

ערלמים צרר נפלארתיך אשרחח

�ש�ה ו'iJעמיד ידיד רנר�לס

תוW�ה כ:והחמוגג iעמוריך רנב;גס

�ה ן;!;ו�לור;:ני; �שוךיו יז.מכו

תח�ה: ג::דרך הQליל תועים

ג;:גחעוןר צדקו עולם rn:זוP.

נדר ו�ו::ירי; כ:ועג;:ר Vזc::נף

כ:והתי:rןר שכנר ?גרי; Wכע

דriגדר: ולא דiג!עתו Wעשוע

בו ל�יtנר �דון ךציס

לבו וrברוף Qרע�יו ראות

c::נiJבו סג,ע!ז יחיד; דג;:;

לסקריבו: Wי ל��י ההן

ג;:נזךiר ולRח רדwiנ;:ים קדם

)'lז:ור רלא כ!ריז Rפץ

, ךiךiר במר ה,עלהו Rר�ן

כ�מךiר: י:rש !;ו�.כלת �ז:ות

נחו)::ה וחרב �שוט �כאר

חן)::ה !;ור c:ז.ר)'lלים �rגקו

בWמ)::ה �rורiiבד ניגימו �באות

ננ;ו)::א: ונpר דPlן �דRם

,yפיךה עטרתו ךiךר p!.רי

?�דה ן;כס�; ז:וRקתו �ךצופו

W�ךה נ;:!;ו!רות �ךיו כ1!רחי

ולחp�דה: להוד ל; p!.רןשים
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רמא

ן;:מלה ךi�.לה iJך�רים c:גז:ור ךi�ה ךiז,גWירי

?'עווה "Iו רiJזנךהו tC-ת-p:;tך �-n� ר�9הו

לו;:ן-iJ�ילה אר' דו;:ן-ךiזנרלה ד�יזה וז:;Wיבו

ן;:רי� c:נiJן;:כנ tC-ת-יחד;�pזר

��חיה �כ;:י�ה זנדי �pזר על-ךiךiר

י;ע�לה ו.ר;נע�ל ריא �.נקר רח�כ;:ים

י;�ילה י;ע�מו iJכומור רז:יכ:ש

דלה דלה זנדי ד�ב �pזר iJכומור הוא

iJ�לה י;עת זנדי לךכוב זנ�י pזזנהיד רהוא

�כ;זן'ה י;יrrזר לרך�ם רךiדנו

י:Tלולה wלiJ�ת דאו 7צו�ים כ;:pזח�יעו

i"t'קfJד ךiךiר הוא כ;:י רהג:ין

ן;ו31לה pזל-שוכ;:ן iJ�זג:ז:ו ךiךc:נהו ון;:tC-��ע

נ,וו;זחלה �iך �pזר iJ�זג:ז:ו הוא

דך�לה רך�די .r"יי לקשור �חיד ר��ה

i"t'לז:וק �ג:ד נ,ו�בת ין;:עט �א

עלה כ;:כ\לה על-iJ�זג:ז:ו בז,ג.Pדו

ךriנלה רךi.ע�ים ךi�ש רזנור

ן;:ז:ו7ז:ילה דwכוטו iJ���לת ni2רל

ן;:לילה נ,וq:זה ח�יש �דרל וי;כהן

ז,גלילה גרדא ררוtC-ה ריוpזב

י;חילה �rנ'Pד רiJג:ן !;וזנקיד ךci:נב

iftיז:;t י::י�ה �ז,גקו tC-ךtC-לם הן

�לה חגשותר tC-ל-iJגער ;� n�גל-ה:c רךi�ו;וע

?'ערלה ן;:ראWית ך(;וי נ;וpwזת ךi��ן �pזר רךci:גיל

רלי:נחלה ל.Pזם רךiו;זWב-לו �נ;!רו גסן

��לה כ;:ן;:ד�ה ד�ךנו ר���ע

�ד�לה דאס ז,גקךתר רלזכר

ר!גרלה נ,ו�ל-זנין דו;וt7זם

כ;ז�לה ל!גם לו לחיות ך7קגרכrם

9לה: ר�זדךנט ךשוזנונט ו'ryיות
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ךמב

�פRד ל�גיך iJזה רiJי;ם

רגזגRד עקד מפעל;ת כp\ך

Wקד אסליך iJי:נם ריvזיl;:ת

ל�קד י;רכימים �ד;ן זב;ך

יRד ד:r�p\י ד:rשמל רר:נךשיp\י

לRד: ל�גיך רישMרו יכ,::ךעו

�עריצו >:t.ל-Xה ר!ה

�קדישו >:t.ל-!ה רזה

מקדישים) (כ"א מpזלpזים לRד;ש קד�ה רשלוש
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רכוג

כומזךח הו�ר �זךחי

!רח �רק �רגלו

ארח לרוץ �בור

�ךח: כשוvזן דגול

הו�ד tt.בךךiם הוא

ל�ד עומרת וצדRתו

נס�ד למ�ה דרע

וQ�ד: �דיק חנט

לנ,rד נ,rלנות ו"זנסיQי

ולנ,rד נדיבות ד';נץ

וגחנ;וד כוזRק כךךiב

ו';ננ,rד: �9ה 7וגWר

iJעלה יחידף מור�ה

כועלה כונשיאים נצטכה

עולה כ�דיש �נסו�ף

וvלה: כנ;.�ש ןגקוד

vזנ,rר כ�כה (;!קוד

�נ,rר ובלב �פ�ף

כננ;ור ג,::לב �חו

לתנ;ור: כניחוז:ו רצו�יו

שגיהם �חךו Wבו

קוגיהם רצון .עשות

דשוגיהם מ�ז:ות הזכר

ג,::גיהם: לבגי Q.ttריהם

נ,rתכ;:נכנם קטרת כנריז:ו

עכויךכנם תנוגח הזגרב

כנם ז:וקיRת תסי:ננ;.ל

שאריכנם: בגי תרחם
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ארחילה לך חסד ררב סלח

נגילה רגמ בתררתך נשמח

הלילה בזה יעקרב לנין רזכרר

ערלה: שה כמר רהנעקד ערקד

נסית המרן אב פעמימ עשר

כסית רלא אהבתר גלית

עשית שמר את לגדל זה כל

המסית מארר עמימ לבב את כס

נגילה רבך ניניר ישמחר בך

רכר': ערקד

רלשרן ניב בלי עמר דברת

הראשרן רלא יחידך את נא קח

אישרן כבבת לך הרא אשר יצחק

לחשרן בר ריש תשימיהר ערלה

המילה לירמ זכרר יהי זה ירמ

רכר': ערקד

מפעליר בכל האל בחיר ישב

קרליר רהרימ גדרל בקרל זעק

אליר לנערימ רקרא שלח

עליר אלהימ הרד ריצחק בראר

נגלה שניהמ על האלרהימ ארר

רכר': ערקד

יצחק עקירת

* סעדיה רבי

עניניר בכל אל לבבר הכין

מתניר רישנס ערלה עצי בקע

עיניר רבבת לבנו אזי אמר

פניר רחלה ערלמ אדרן אל בא

רתהלה בערז הירמ שמר קדש

רכר': ערקד

ליליך לנעריר קראמ ברקר

רילך חמרר את ריחברש

הרלך הרא לאן האמ ידעה לא

המלך דבר יצא כן כי

לסגרלה רגמ לאב שכר ליתן

רכר': ערקד

לקראתר לאב ערלמ אדרן נצב

לפדרתר רגמ מידר בנו להציל

מנחתר עלרת עת השלישי ירמ

לרארתר שבר פה לנערימ נם

הפלא האלרהימ אשר ההר

רכר': ערקד

חרסה רבאל שלמ בלב יצחק

נושא רעצימ אביר אחריר רץ

שה עממ ראין המרר להר הלכר

ערשה אתה רמה זה מה אבי אמר

השה ראיה רהעצימ האש

רכר': ערקד

גאון. סעדיה לרבי ולא הלוי סעדיה לרבי שהכוונה היא, ז"ל ששון דוד סלימן הרב השערת *

רמד
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רמה

רך בלב וקם אב אל פני חלה

ערך ועיצים יצחק ויעקוד

בירך שחיטה על גם סכין לקח

אילה כרוץ כן לשחיטה רץ

וכו'; עוקד

בוכה בעין אביו ויענה

שמך לעולה האל אעשה מה

דתך את הירם בני תשכחה אל

ירתירך רהרא ירצרך דברי רשמע

יצילה רגם נפשיך לטוב הירם

רכר'; ערקד

ישראל אביר הבן ברית זכר

מיכאל ביד להציל רשלח

האל ידך תשלחה אל ויענה

האל בזרער ישמח אשר הבן

אילה אשר האיל את קח מהר

רכר'; עוקד

הבטתה רגם אביר בקרל שמח

דברתה כאשר בי עשה הנני

אמרתה אשר מכל תמנעה אל

חסתה את ראם אלרהינו צרך

הערלה בעברר בכפך תשים

רכר': ערקד

לשמר רבירך צרר רהרדה אב קם

עמר לטרבה עשה אשר אות על

במקרמר ראיל עיניר אזי נשא

רישימיהר בסבך בקרניר נאחז

הערלה את לנס אותר ריעלה

ערלה; שה כמר רהנעקד ערקד

הרקטל יחידך יצחק לאם פצר

בטל ששונה כי יגרנה עלה

רכמטר כטל דמעיה זלגר

נוטל כברדה הה בלבה אמרה

נפלה רגם עפר אלי שחה

וכר': ערקד
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רמר

לאברהםי חסר

ולדמן אליעזר הרב

בד' ייוהאמין האמונה, כגאון במהותו בענקים2 הגדול האדם את הכרנו

האמונה עמוד עולם"4, של ייעמודו הוא כך ומשום צדקה"3, לו ויחשבה

תלוי באמונה, תלוי חיים של לנצחיות הקשר עליו. נשען האנושי שהעולם

נדבקים ואיך נאחזים במה הימנו. למעלה שהוא למה האדם את המקשר בדבר

של בהגדרה קיים? העולם שעליו זה בעמוד מצווים שאנו האמונה במצות

היא הראשונה ייוהמצוה המצוות5: בספר הרמב"ם אומר אמונה מצות

הפועל והיא וסיבה עילה שם שיש שנאמין והוא באלוהות, להאמין שנצטוינו

את לפועל מוציאים איך אלהיך'". ד' ייאנכי יתעלה6 אומרו וזה הנמצאים, לכל

יייסוד הרמב"ם8, אומר יחיה"7? באמונתו ייוצדיק חיינו, מהות כל שהוא הכח

נמצא". כל ממציא והוא ראשון מצוי שם שיש לידע החכמות ועמוד היסודות

של החושית מהתפיסה שלמעלה למה להתקשר אפשר הדעת באמצעות

והאהבה, היראה כמו זאת, אמונה של ההשלכות את שגם כפי האדם,

בדעת אלא הקב"ה אוהב ייאינו הרמב"ם9, אומר כך הדעת. ע"י לפועל מוציאים

ואהבה, יראה אמונה, של הללו הכוחות האהבה". תהיה הדעת ועפ"י שידעהו,

אלוקיים כוחות באמצעות לאלוקים שלנו החבור את הפועל אל מוציאים

ליודע. המודע את מחברת הדעת בתוכנו. הנמצאים

,lד'ס ידיעת על המדבר הפסוק את מביא הרמב"ם ד'? את יודעים כיצד

יכול אלוקים עובד שאדם הערכים סולם בראש אלוקים דעת את המעמיד

בגבורתו הגבור יתהלל ואל בחכמתו חכם יתהלל אל ד: אמר "כה אליו. להגיע

אותי"". ו�דע iJשכל המתהלל יתהלל בזאת אם כי בעשרו. עשיר יתהלל אל

תש"מ. וירא פרשת מוצש"ק שיחת .1

יד. יהושע שמעוני ילקוט .2

. ו טו, בראשית .3

ה"א. פ"א T"ע הלכות רמב"ם, ו. ב, שמו"ר .4

א. עשה, מצות .5

ו. ה, דברים ב. כ, שמות .6

ד. ב, חבקוק ד.

א. א, התורה יסודי הלכות .8

תשובה. הלכות סוף .9

פנ"ד. ח"ג נבוכים מורה .1 ס

כב-כג. ט, ירמיהו .11
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