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 ;כתב ס:מ, 12"16.5 ניר, דפיט, יני מכיל קרפמן מכוי 1% מספ'הקטע
מרובע.
 ה' כמוך, )מי זולת אהבה, מאורה, הא"ב(, של ז מאות רק )נמצא אופןתכוו:
 )-ועד הנאולח רקמלכת(.

 ממנו. הסרה מת"
 )מל' היום בהפטרת והשתמש עצרת לשמיני תיברו הפיטן כי לחלוטך,ברור

 כמסגרת. נד-טה ח',א'
 נשורות שלמה ישעיה דיוק וביתר 62-59( 1!-14, )שורות שלמה המחברשם

 כלום. ולא עליו יודעים אנו אק לצערנו57-49(.
 18(. מלורה נאון צמת של לכבודו נתחבר שהפיוט רואים אנו הנוסחמתוך
 רק מחכר 36 בשורה שמו". צמח עיד קרן "בהצמיח : במפורש נאמר 26בשורה

 ;;' -;התואר"ביר".
 י. -

.,י
 אפשר אולי ליחסו! יש זה! בשם לן הידועים הארבעה מבק צמםלאיזה ; ...,... :;יי;..:

 רב בר בצמח  שמדובר אולמו"( וחדש תיכף )"אריאל  השורה יסוד עללהסיק
 ישיבת א" מחדש ~חח אשה בערך(, תשנ"ז - )תשם-ה צדק צמח הנקראוצחק
 . ' - נ. שנים וחמש ארבעי6 של הפסקה לאחרמורא

.:... ; .-; .. .,,.. ..  הש-ך, הל-אנק, ג', נרך מר1ייוש מ. נערינה ושונים ההלמוד י"נמי גאנ?,קיופי,העי'י.

 בספררבמרכזים אברממון ש, 13-3; עמ' תרם"ה, חיפה, ג', כרך קדם, בגנוי שבנירא ד. א.ע"2.
 ', - ך : 114-113, עמ' חשכ"ה, ירושלים, הגאונים בחקופחובחפו?וח
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ו':'איכ.סנדי.ש'!ברון'מק

 שהיה כפי הזה, החיוט תובר לכבודו פנים כל על אולם זו, שלהזדמנותיתכז
 כנראה שנכתב קויממן מבזי אחר ר צ 1 י מירסמנו שנים לשי הפורם. בימינהוו
ז, בןוכאינ. דוד מיעיושללרגל

 _.. ,... , ...ג
 .%ק.: .. :..-", 163 מסמ' קרפמןכ-י

 יס?ויסישדימי. . . . . . . . . ."1[1.
 סמ,עדימ! ?סלה אל ?]גי[לות

-, .,.,.. 
 טך9ים ושלח מתוים9עם

 'ך "'.. '.-:חחירו?ז.סרהכ1?ביפו

 ' '- כולמל?ךת?יים5

 : ולרובלם גלילים זאיפרםסיגת

 tfb~aהידוליקראו
'-י.:..

 ד -'.',הרוא,1הלת,ועמינ

~r? ' מרגמיו טלאכי מול כלכםאמרו

 : : "'(ר, 'ל ברוף?ביד91יקימיי10

 אורו יאיר שייממק
 י'?י"שביבהגסתר1,

 בזיהררי דברימקימי
 -( י ','

 , : , ן - איידי למי4?ט'ס
% יפתחלל15  פ לך 

-1 
* ' -  ," ,. 

 ). י". -" [;!- " יוצר ב  לעשה11 קומי13ד5

 !ג ש??ה ריקב ?הזריהף הכאירית]16[

: גן שבעה בשמית צמה~הצמיח

:-, . רלח-רמג. עמ' תשי-ג, ל"ג, כרך בטיני, שייבר 8. עי,3.
) 

 ד..- כ-ג, יקרא .2. . להפילה;; המתופפים של מיהל לפיוח כלומר:1.

 . כס, ס', דברים ש. :. א. ק-ה, תהלים 4. . - ג. י-ב, דניאל3.

 ..:ן י יאמרו*. ברוך -לעמתם הקדושה: בנוסת כמו8.
- " 

 יה-

 - יגירך ד,
 . א..: ס', ישעיה "[י.0ג. כ*ת,.יבי:: 9.,,דברים .,-- כ-ז,.ה.'9.!ההלים

 .י- .ז( הן[*. לרקיע" "עבעה ב; י*ב, תגיגח ,1. ז. ההלים-קלךו,41
., מנד. עמ' בוכר,' הוצ' כא, י-ט, משלי מוך. ח; ג', זכריהסו.
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!3ןיוצר:שי'ישעיהו,שימה

 . .י".. . ,..,,__?קןן:םוכהן9יקשבעה.
 לשקעה חלק הו,תנים20

 ., 4.-,,,, . 9ש וגם לשבעה הלק תןלל

 הארץ,י על רעה יהיה ]מה[א תדע לאכי

 ל ': '"'::'.1זולת

 ז! "מי ןסדש תיבת ,י "ךיץל25

 . . .... ..כ... שמי צמח4טיייס"ךז,נ.ד
 . -, והשלימי מקדש ובנה וי :דידיהגהץ

_, 

. של,מ..י שלית יקימיגקי לסיגולי"ץ
_.. 

. 

 , .1 ...%"וקךאעלשמי?9שיאיתיאל,ו

 .. ;:ן .:30זב?ןעחופ,תי!קקקמךי"ל

 :. -(: . ":. .. , שהקימי??חו:?ךיץלןנול

 : "ן:ל . :?רטלמ ?ל-הסל טת ף?ךך העמד סל]פ2[ י-
- -.'. 

, 

 , ,.,-.;. "וסח 9?ל 9לט *לייףיש
 'ו לניסה ?תיקה ה ס,ה לק"ת(קיצצו

.:, 
 ,.. .. .,. *משמטעצרתתה:השמחה35

 ,. " , .-.,,ץ ?נוסה'! ,סז מ"ר יי ב]ריך[ "יד ?חליך?ה

, .' ושמינו" !ך?ש לס"9יד ןן ליינתף מקרמג
 .: .)'',.;' all~'b'-',' לחיתם לב עלואיר
 ן- למשמו,. טןכר ן!ט?יםיסתחמים י . .. .י

 -- : " :. ן. .
,. .; 

 ,; ;,,. ] )"..,.40:ה'יטלסינועץנו"

.,ן; -. , .,:.. - י.ניי,גיהןמקושעפ-י,שעי"ג-ט,א..5ן.

 וחיקן. -איימך. נחוב הי" ינה"י,הז(.

 מ,ני"א."',נד.-, וו. י' ' גיויי,שימה.-4!.
: ., ; : י ; -

 .י . ' ' איורא,-. ; . . ,ש,4" יו נקראו שמיה -שגעה ג: פ-א, רג" גקה,ה ע.,ן.ן.

 וו!(. עמ' מדרשים, ושוור ,גא- ,עהיד ,גז,ק,מ יעשיה הקנ-ה עהיד "ויזה -שגן!ו.

 : נס,א. יזעק ור. ..( . נח. א'"., מ,גיפ,;.
-'; 

 ""ק קהקרק דפיינו 4נ.
 גמנוה"

 תן'"מ.1,'יג:.)י;. יין. ',,' נל~י,ישתי. ';ונ. מיגיפא'"',נו.5ן.

 ' ;.-:, יעי'י. ;.;י!.מלניםא'"',ני. שירהשיריפ"',1.יג.
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 שייבראיכסנדר]א

[als;זוו " ניעם כל-דרכי שעלת ז , - ז  -,- - 
 טעם עישר י! יזם ייםצטטת

 ימים.טיבים",ום.
 - ..; ןשמחתשעשועם"

- 

., - 

_,... 
- 
_ 

 !! העם א]ת[ שילח הש]מיני[פים
-

..,- -. ; .. 
 1 -. .,.,.יר,ימל.לס"?ימ. ,:ד במרר לשיכן 4ופ הע45

 עם. לישראל תחיש כןתשועה ?שימי ע ?לדי לדוד יי עשה ]ה[שר הטיבה ?ל שמחו תמימים]ט2[
 ,. ם _-_4. .... ., , ... ,;.עמוןכיןב1עםףלש,ת?

 .,__ שימרידתיבליל?'ית 50.
-. ,' - י ג,-

.

 ילןךן4הלגזן."
 ך;: ג

ע -.תשיי?כמוך .-ג .-,-
 מועדים וזמני חגים תכליתשילמת

 י! חדים יידיצות היל9יקי לץסייסק55

 יחידים% יושבסיל'כוף :, . ""נ ה . - -ך : י?נ"דיק הסד ?ןסל!דיל9ןר9'ם.:-
 לב ??ל ס,"יי'ם :9ים *'ל?-. מיף

 ,; ,. . ("..הי( ,,,ם-;.": , .9%,מ,הסלי;?וב'סזללץ.

 קיץ ח ם , ן]ייוימישצרהתירתףואשמרוהבכללבםן

ל .ו-...--. . - . - -. 
" - י  

- - - -  

,- 

 מינ,סא:ה',סו.,,ו!. ל.א,נ. ההליסי!. משל.1,,".וו.

 מה מלכיפא'ח',36, א. ט-ו, שמות5ג ד. כ"ז, ההלים84. שם.33.

 ז(. ט-ת, בה' יחידים מושיב צ-ל אולי38. ט(. י-ח, )שמוח ויתד מלשון39.
 י. ז" ההליס40. - מלכנו. ה' .39..

 ; , , : ביורה. נשפה "מהסל,יפ חומר ט( 1', )צשמה גרידה שפה מלשנן41.
; ' 

ן -;., י ס",ימ"י-ט,יל: ו*. -.-. מלנ,ם.'ה',יו.!4.  ,. 
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