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 שעמדותמדר
 ערב 4די טד , תו' אלהים ברא בראיית קורין ומסון מס , המעמדותאלו

 : אדד ים בק-רהי
 תצטדה במרם טד , וגי שנצם ברא ה' האל אסר כה )ז'ל ]'סטיסנביאים

 ן אתכםאשכנע
 כהעטר טו , עו' 5כם סטז'ר הס' סשה א5 ה' האסר וייס ים נכ5 המןפרשת

 : ד"א האיפהעשירית
 אשר וכל טד תר הדברים כ5 את אמש ייבר רוס יום נכו הדבריםעשרת

לרער:
 , תי שנה בני כבעדם המזבח ש העושה אשר תה כ"ט[ ]מושח הקרבנותענין

 : אלהיכם ה' אני בתוכם לשכניטן
 הישק טו 04' שמוק הכהנים מעמות בשלשה חתיד[ ]מתסנח ראשוןפרק

 ! ההפגייה הפמטימזבח

 בד זכה ולבתה סכדם והלבנה הנחלת טף משש לך קו טשה אל %ויאמר
 : הדהבבד
 ושעדם סאהץ שיש , הו מנש רצצה ההדם כפצת שלש כהד וקפרתפיפדם

 הטהרם ביום נןם'ף וכהיה ושלשה החמה יפות כמנק מם שבכיורשופה
 נק רקה כצות בו לקיים כדי הפסו ט5א מטנו ומפל לנכתשת וחדק גדלכק

 וכרכם סר , שבודם שבעום סשק9 ולבונה חלבנה והצפמק דאי וק אלו ,הרקה
 קלפה עשר שנים קחתם , כנה עעי ששה עשר ששה משקל וקצועה בררשבלת
 מלהעתק יובע טתסית סלח קבק תשעה ט-דנא בורת תשעה, קנסןשלשה
 פם5ה, דבש בה נתן אם שיצא, כל הירק כפת אף אוסר צק ר' שריא,%
 אלא אש הוקץ שסר גפלשל ב, שמשן רבן נדחה, חיב םםסנקה אחת חסראם
 , תלתא וקבק תלת r~D קדשק יק , קבק תששו טהצנא טחת , וקשי פרץשיף
 כה , בא הוא לפה וכריסק ק , עתק וירק חסר טביא קפרמן ק מצא לאאם

 כרי , באה היא לטה כרבינא בורת , עזה שהיא פפני המצק את בולשחת
 מכרוע  שאק אלא לה עק רנ*ם סי חיטא , נאה שבהא כה הצפה[ את בהלעצת
 הצק הדק אוטר שיחק כביהוא אוסר טק ר תניא . הכבוד כפני במקרש רנ*ססי

 לא ירבהדת 5שלהית  כשרה לחצאק פוטמה . לבשמים שה שוזקול מפניהוטב
 סעק סכ5 בה שדטר , לאק כעטה כמדתה נ5 הכלן מ ידה אסררשמקר,
 , סיחה חיב עעק מעקה בחוכה נחן שלא ש ממניה סכל אחת שחמר אוושנק
 או לשערם אחת קפרא בר חגגי , יתירה רגנסה מעגם חיב אף הפרא ראסר

לשבעום



/י מעטירתסרר
 )של( באה היתה שנהלשבעים

 חצאיי
 טת! היה אלו קפרא בר המאני , שירים של )א0

 כי תורה שאכרה אלא , רירע ספני לעביר ינצל ארם אק דבש ע% ירשכבתוכה
 הרב ברצץ כוית הקטפי תאנא . לר" אשה מנצו תקצורו לא דבש וכל שאורכל

 . rnan ידי הצבור ונפטרו אבא ר' ואיתימא 'רמיה ר' אמר . פטור בפנים מכויתפחות
 ותאני בציץ כיח הקמיר רישא מרקחני אמרו זבירא בר יומי מ" אבק בר כסיר'

 : חובתן ידי הצבור נפטרו רלא מכלל , פטור בפנים מכוית פועתסיפא
 פר בצפק שחשתן הקדשים קרעי זבחים של מקוטן איזהו 4ונ!ר ויום 'וסובכל

 שיירי , מעכבת מהן אחת מתנה , הזהב מזבח על הפרכת על הברים בק עלהיה llpe ורטן , בצפק שרת בכלי רוץ וקטל בצפון שחשתן הכפורים יום שלושעיר
 : עכב לא נחן לא אם . רוקיצון מזבח של מערבי יסוד על שמך היהררם
 : ))ומלס סגחו3 כמז תף. ומלואה הארץ לדל לחדכושר גח,טמ קולין דוא"ון31י01
 ש5 סידורה היא וזו . גן.בנהעינו פר' בתשלום שפתינו פרים ונשלמה . הלכהוקורין

 הבקי עד הלילה כל המזבה על מוקרה על העולה היא השלה תורת זאת .כ, רקיבטת כל השלמו ועקה עד וכו', דנסרא משסקה מערכה ממרר אבייפערכה.
 : בו הוקר דמזבחואש
 : קורין ויוס יום31כל

 עבשה ובטלה מקרש חרב ועכשיו , מכונו על ומזבח 'מזה ש היכל בהינע אלהכל
 ולא נבול לא . בלולה ולא ברש לא . אישש %א אשם לא , בע.וטתינו לטואק
 זבח לא . וה-וי %א חך לא . דגצר הר ולא היכל לא . רקה ולא דביר לא .טרלות
 יער ולא ירושלם לא , טבילה ולא טרמה לא . חלבים ולא חטאה לא , זריקה%א
 , ממרה ולא מזבח לא . רטנים לחם ולא לבונה לא . כרובים ולא כפרת 5א .לבנק
 פרכת לא . עזאזל ולא שלה לא סמים. %א סמיה לא . נתחים ולא נסכיםלא

 ניתח. ריח ולא ממש ריח לא . קנפק ולא לאקה-ה נורהקדש. ציץ ולא .לאציק%אפר
 יכו האר_ חשעעו נרט החריט אנותיט עונות תמרה. יא תורה 5א . שלטש ולא שילא
 מבית רירנו וטולטל חיש טבית יק-נו עלה פקדשט ושפם שרט וחרבהקצנו
 לפנק- להקריס עולין אט ואין , אבותש הללוך אשר מ9ם , הפארתנו וטביתדידט
 כפרתנו תהיה הדברים א6 וזכרון ,  שפתונו פחם נשלפה אלא בערס שיקושיקרבן

 כל על לגו שתמחול העולסים רבק מלפניך רצק יהי , סליחתט ההאוהמלהט
 בק בפדר בין בשוגג בין לפניך עצזטאט פשעיט כל על לט ותכפרחטאתש
 D~ea לפניך תחשב שרתעו וניב . בשפיעה בק בראיה בק ברצק בקבאונס

 :שלוהימ
 דאבה אוק למשמע הלא אלה כל ראהה עין  אשרי , עין כל מחמר , לאק היהובכן
 עלעלים ששמם ציק הר על . עינינו חשכו אלה ועל לבט דוה היה זה על .נפשט
 תעובנו תשכרגו לנצח למה , וריר לר4- כסאך תשב לעולם ה' אחה . בו%בו

 1 כקרם ימינו רהיט ונשובה אליך ה' העיבט : ינוסלשרך

 יא מק שזז יא . שר וחן ISP דוך עלך, ודעתן עלן דעתך "הררןעלך, עלו-מארך
 ראתי: בעלמא ולא הרק בעלמא לא ן מנך נתנשא 51א מנן החגשא לא תגך.מה



 " גאון עמרם רבסידור
~neN.daat.ac.il יי מעקדותסרר

 טוב בשם נדל . ליוצרו רוח נרה המשה בתורה שעמלו סי אשר אוטר יהיהר'
 . שב טשמן שם שב בחכככם שלפה אטר ועליו , העולם מן שב בשםונפטר

 . לבא לעתה- צריקש של שכרן פתן ורע , הרבה שכר לך שיתנו הרבה חורהלמוד
 תורה להם הרבה לשכך ישראל את לוטת הקנ"ה רצה אומר עקעדא בן חנינאר

 : האריר תורה יגריל צרקו ~IVD הפץ ה' שנאמר ,ומצות
 תקום אתה . תהשדעט אתה . מושיעני הוא אתה טר כר כאדונינו אק כאלהיט *(אין

 : יננם ישראל נרחי ה' ירושלש בונה , סוער בא כי לרגנה עת כי ציוןתרחם
 שנאמר . הבא עולם בן שהוא לו נאבטח עם בכל הלכוה השונה כל אליהו דביתנא

 : הלכות אלא הליכות תקרי אל , לו עמםהליכות
 וכל שנאסר בעולם, שלום סרבים חכטים תלמיוי חנינא ר' אמר אלעזר ר'אמר

 בצילך שלוס נהי . בוניך אלא בניך תקרי אל . בניך שלום ורב ה' למה-יבניך
 אלהיט ה' בית IPo5 . בך שלום נא אדברה ורש אח' למען , בארמנותיךשלוה
 ה' יתן לעכז עוז ה' , ישראל על שלום לבניך בנים וראה . לך טובאבקשה

 : rw , בשלום עט אתיברך
 : שני יום בקר וזהי טד רקיע יה' אלהט יאסר יון , 3חורס קורין השניביום

 ולא עשייתם הדברים אלה טד , 1ט' חףש ערר לה' שירו מ"ל ]יסטיסנביאים
 ועשרת IDVO ואיזהו התם'ר סדר מודל וקמל . המן פרשת וקורץ .עובת'ם

 h~lp ירקך . פרקך q)o טד וגו' אחיו ראתנו פון דתמיר שני פרק .הרברש
 ק1ר6 שסר : לאטלס סכתה כשי . וט' % נרע קרת לבנ' סנסור שיר .כמוטס
01DDר' ו16)ול , כשהש אין ואורור . שצתינו פרים ונשלטה מלכס וקודק . הקטורת 

 : וט' בחורה שעטלו מי אשרי אומר'וערה
 בק- ויה' טד . תו' DDn יקוו אלהים ויאמר מן 3חורס קורין השלישיבלם

 : שליעדטם
 פרשת וקולרן . לעולם עמי יבהמו ולא טד . וט' לארצו ה' תקנא Sht'] ]'3נביאים

 פרק התמיר , לאטלס סכח3)1 כמו סקוסן ואתהו הקרבנות וענין .המן
 . גמילת טד וכי הכבצנה להם אטר  מןשליש'

  וקול"
 . הרבתים עשרה

 בה' קיהו אק וקורץ : l~DS סכמוכ מוו . וט' נצב אלהים לאקס מזמרכתובים
 כמו , וט' פרים ונשלטה סלכם . הקטורת פטום וקולף , קלתך איןט

 : q'o טד סגננן כן לטיןסכחוכ
 בק- ויהי טד ונר. מאורות יהי אלהים יאמר דון 3חורס קורין הרביעיביום

 : רביעיעם
 עור ירום ולא טד הו' 'וסם לאור ~WD טחן וו האל אפר כה ל"6[ ]'רסיסנביאים

 אשוע . סקל3גוח ענין ססו5 התבור וסדר הסל פרשת ,h~lp .לעולם
 , וט' טפתק הי לא רבכני פרק דלזמיר סרר וסתר . ריסון שוס סכמ31 כוץ ,פקומן

 : דברים עשרת ו5ו)ור . פרק5 סוףטד
 ש יוכל בהית אלה כל . דלגצית פמומ . לטין סכמו3 כזזו . וט' נקמות אלכתובים

יטה
 9י פוס שן %*(



 מעמדותמדרז2
 : לנעלס סכח31 כמו , וק"ש . אלהיו רם ותש . כלשיט אק ,שה
 ים בקי גהי עד . תו' הצצם הש-ש אמש יאסר וזן נחורם קורין חטפתיביום

 אלהים ה' אני אתם ארם טד , תי שלום ברית 5הם וכרתי 5"ל ~מקללנמחים ,שי
 אק 161)ול , אמש ה'נאם

 : הלים שקורץ השה-
 וזם! פוצצת וקורך . 5טע סכחע כמו . תו' לאקי תמת ש לטנצחכתובים

 אסר חם"צי פהק החכור י כגלמן הנמהו הליבטת המץ הרביותהמשרת
 בהעת אלה כל דבשית. פישם המערכה, סדר , סוףפרק6 טד . הטינהוכרלוש
 : קקי של קיש יסונור אלתי יני הא "סו סלואי אץ "סו , טה שוהכל
 בקי רהי עד עי הארץ תעא אלמם יאמר מן נמולס יזין הששיבירם

 : העשןעם
 ער תכלרו %א ננד , תי חצצרו אוראל קרחצ וי אמי כה ת"ס[ 1יססיסנביאים

 , עדשלמי
 עקרבית וענין הרבוים המצרת הק פהקת וקורך . ש' לבש גשת מלר יכתובים

 . יצא והשתרעה טד תו' שלין רשלו גדשי פרק התמד . וט5י טעטןמריי
 גהצת אלה כל שנתש, ש-ם כשלמה מלכס 61ומל מערכה, מי פרק6.סלק

 : הדים , איחזו רבי הגא , כאלקוש אץ , fi~apn שם , שה 5מכל
 ברא אשר טד . תו' ההארץ השמים הב* מן נחורס קולין דהצבהגיביום

 השזרז כל לה' ק-ש שבתק שבת השבזר ובעם טלאכה יעשה ימים ששת . השששבת השבהוי ובום פך השבת את אוראל בני חשכה . nwSאלהש
 חצצר . היצבת בעם מושבותיכם בכל אש תבעת לא עמת. נצת השבת גקס4אכה
ם לקרעצ השבת יםאת (  את לעשת אלויך ה' צי כ! על טד סן3רוח( 

 : השבהעם
 : לגמלם היאת דבררישבה טד השבת בים משא תשאו ואל בצפעיתיכם ההצמת וי אמר כה י"ג[ ]ירסיסנביאים
 ער שבילי פרק התמיר . שמירוח סנחו3 גוע תו', השבח לים עור טימרכתובים

qtoכאלהש אק . שחז על היכל בהעת אלה כל . הקטרת פשםליל6 ולסר שפתים. 8ץמ נשלטה ס5כס וקולל . במצע בסההה יצבנה רצק עיאלהש. בית לעכורת התמיך סרר עע , השחוייג תעשו כל תל . פרקי : 
p~D4רג סוטן סעגסנ ,ס עטמיוס. גיר יתש o'fw~ ומטד , מעטס 6גי 

 הזק : ק"מ סיום 6חר1*"ר . וביוץ עתדם סמס 6סר hsnb(w ים Ph יסנט) מל6 , ק טסנע6ץ
 מנחהתפלת

 )סמו עדטשמתיס ob ק-ו 104) *מיס l*ob1 לנוך, 5ר1טפלמיו1*ט
 , חספס שןסש3ל 61טפ" , יחפ)) ייו ויסע מיס ומקוס פיניט ער ימטר מ4 6ר3עעד

 אעפש סס5ס ק ינטל ו56 מי ית1) מטע D5%n יודד 1 .6'
ס65



הש שנחהמדר ala~w.daat.ac.il י גאון עמרם רבסידור
 מליטכן )רק6 ללג6 ניס 6מל ט6מת PUht"' , 610 ושגוס תפני יין 6ח SD1ש6
 15 שרול ייו מקגמ ייו )יפו) מיס )1 סיין מי ז6מר ממערלת heh1מרננן
 5)1%1 כטירן b'nh דמסדר )ת6ן )ייס מסוק רכ לנטען וש מנקי, גמי %1ורוחטפר דמגקי מיי , כמיכ כנקיון כתים לרמן כחיל מי ק6מל משר )יס 61מרכקסמים
 , מעי דכטי לקימם סו6 דרממי )חפ)ס 6נ) כטוגמס, ומקרי וכעי 3ק"ס מגיסגי
 מסע פוס )למריו 6כ) )סגיו, מיקי וסגי מעין. %נסח עד כמס וטד ilehi',כסי

 : 4( מהר סיגו מי) 6כ3מחל
 . לקולא סר ומקוס , וכו' ביתך יישבי אשרי : 16מל סכגסח )כיחוכשהולך

 השם. !קוישת וגמרוה אטת *מר 5טר ee)~ : WSD1 י"מוממפיקן
 סממפ))ין כדלך , שקם עהא: טד ottDnt . לך יחר כתר ססס למוסח ק!דס61ומר
 וקדים נקישה מה yg העחע5א 61ומר 5רכיסן. כ) htD1('l פגיסס טי וגוס)ין ,3סמריח
 מסוס כסיסן (l'hDt 6ין כמניס 6נ) . וכו' בכדוניו ש5ם עצה עד לשלא טדכקו

 : בסיו 6ח 'ם6 ל6 דסכור , ויסור סכרוחדסכ'מ6
 : קדוסס כמקוס 16מר תגמם חפ)ח קתחפ))מודר

 חמשיר עשב הרר מלך . המנחה תפלת בהגעת ev1 ים נעכל ליהור)קדהצה
 מתחת יצשת ,ryn רעמן משיו, הרבר יכלה שלא ערלוזות,

 ושנקית טרקץת רגליהם ממטת יויהם . גילה וכמטס תה סלא פיהם , הכבורכסא
 ומחרצת מלאחרע. ואוית 1w9o 4צשץ . טעצשעל ואוו? כומק אחת . מלכם אתושבבר?
 חייה , פנץ מכסה הכבחר המלך . מהשרעות הם שקים וכמרעות . אוחו ומנשקותאוח!
 תנצח חסלה חסו" הואו עצ י הדר )סלך( משני ככברה מתכקע רוקיעערבות
 ~rw כל טלא צביעה וי קהים קהחם קרנם שנאסר כדבר פנה-ס, מראה שבהצרר
 יבבות אלפים ש* א"י עי עזרות לשלש מלעם נשיהם כשהם חהםלאכים .כבהר
 אורעת rv~ תעש mnw ש" ]צח צ", ל וטםלת nv~at קוש נצמרת אחתכת

 . כבוז הארץ כל מלא צויצת ה' קיהם קררם יבש אשית אחת וכת , פג"[ עלחבילת
 ברוך ואעברת עוציהן שטת הכמד כסא מתחת תוהת . יה ש עופלתוכורעת
 קרשך בדביי ככתוב לדת שכעתך השב הרסיס ברומצך שתה סם9ס1. ה'כבור

 : דיהה חץר לדר שתן איהפך ישים ורשיוך
 6מל * , )16ך6 6י קרס קר6 6י , %י )6 6י 5)י 6י מי)ם6 )יס דמספק6וסאן

 )6, 6י שוגע כרכת כליך לף גמי 6י 6מתף5יכ, 6מל )6 6י6מתועינ
 ר4כ 6ממ 6מל ספק וקורץ, מתר 6יט קנס קר6 )6 ק"סספק קל5 מסקג) 6מר יסיס רכ גרסינן ר,מ , נעני סיכי 3חף* )6 6י נוי 6י סטיגין סכטסונכי

 גך6 ססק 6סיי 16תר שיומו י' , וקע 6תם "ומל מתר ועע 5מח 6מר)6
 סספ% )6 ססק סמם% ספק 6כ) , המיס מקטת כטד משם ק"ן וקורץ מחרקנט
 , וממפ% *צ י"תפ)) )6 ספק סתפ)) ססק 6ש6 %ר יומק גר' , ות"ס)3 מחליט
 כבגייסו )שריס לף6 פסוקה *מל , קש זץ זקh1U5 6 ו6סכמheht"'pbA1 ע* %) . מזר וסך% ט*, כאוס כ) 6וס SSDDg 61* ד6מר %טמש יולקר'

 רכ 6מר סכי , טתחפ))ץ 5טר ש65 סכגסת )ניס וגסס סתפ3) ת6יגמי
 גמי 6י יתם)), Sb )16 חמס יחפ)) כחסייה דבר )מרס יט) Sh~n 06 6מריאפס
[hSJ5)י ShD1 לםכמ כגיסתה )כי h1U~ ,ק יסהשע וו" סח6 רכ כס פיני ימיי 

גה
 פשוש פקמ*שש עץ השחיל ש' 4( סי. מש סשץפ 49ח4



 מנחהמדר18
 )טתמע יכו) ch סמחפ)ין 5טר 1מ65 סכגסמ קנית גכגס סת6 וב 6מו דחס)וי,

 , יחפ)) ohl 16( Sb ימס)) )קדום לכור ס)ימ יניע ק)6 עד מנמי )סתחעיכו) oh 6מר וריב") , יחפ)ג 6) )6ו 061 יתפ)) )פוייס לכור ס)ימ יגיס ס)6 עדוסונוור
 מימיר 6ין סכר וריכ") קוק 6ונור יחיד סכר סוגי ונ מפלגי ק, 3מ6יאמוק
 טיסת עונות דכאי לסריגן וסו , קדום 6וננר סיחי דלין ותסקי:ן , קדוםעווור
  טיפסיי  ממי  ימו  1rlnht h'D3'b י  ירום  דטגי טד פסיק )6תפסק

 סמים יס6 66מן
 : ויפסיק ד)6 ופסקיגן מדריגן דנופסיק דפסעיגן ולע"ג , נכרךרכ6
 חפ)יצ קרס  6מת  סטי , תפאו 6מר 6מת וסעס תפלחו קרס 6מת הטססיטס6 קריך סתחפ)) ריב") וקמר , וקוקוס )נס ס'כווט כוי 1מחפ)4ן נ~זסטחן  סוסין סיו סר6סוגיס מסידים  סגינו  יבך יתפלג ושח"כ ימס  טטמ לפסוחוצריך
 6ך וכתיכ חס)חו 6מר 6מת ופסס , סקס יסבוך סי כיתך  יוסכי  יסרידכתיכ

 :  פניך ים  יירימ  יסכי  לטיך יודו5דיקיס
  ערביתבמו-יי

 מקימתי דחגי6 , מוכסו ידי י65 )6 סטככיס לפייח קודם ערכית ס) קיםהקורא
 כתרומתן )5כע גכנסע ססכסגש מסעם כעשוין קיט )קרי מחחעיןן
 וכמס , הוכחו ידי י65 )6 )כן קודס סקורך ותגיע , סטככיס 65ח )דכרוסימן
 ס)סס , ססמסות כין ס:יס , יוס 6חד טככ עווור גתן ר' , )יגס ויסיס ע16טככש
 קטגיס כוככיס ע6 כיוס סגר6יס ]נוו)יס[ טככיס )6 אין כל יוסי ר' 61מר ,)י)0

 : כינוגייס h)h כלידססגר6ש
 : קראט ביום UJP1 טד וגו' עה יכפר רחום והוא : ועיוול 1)וחמע עור טניסועונוד

 . וער לעולם המבורך ה' ברוך "מריו וטונין : הסבה-ך ה' את בושוונזולך
 . 161נולופוחס

 ה' ער . וכו' בחכמה וסבים טעריב ברברו אשר הילם סלך אלהש ה' אתהברוך
 : ערבים המעריב א"י ברוך . וער לעולם עלינו שלוך המק- 'Intfp1 חי טרמו.צכ~ית

 ובקצצו  בשבבנו איהש ה' כן על . וא' אהבת עמך ישראל בית עולםאהבת
 , וער לשלם ובמצהריך תורהך ברברי ונשמח רצונך בחקי ונשיץ בלבנותן

 . לעולסים מנגו תמר לא ואהבתך , ולילה יומם נהגה ובהם ימיט 41צרך חיט הםכי
 : יעדאל עכז את אוהב ה' אההברוך

 D"p וקורין : אחד ה' אלהינו ה' ישראלשסע
 אמת . עש ישראל גענחמ אלהיט ה' רבא כי u'~y קים את כל ואנצנ,אמת

 הנצרע האל , ערהנים כל מכף הטאלט טלכים סיר הפורט . דלחו ואיןטלכט
 למוט Ira ולא בהחם טשמ השם . נפשט אויבי לכל . ננצל ומשלם כהמכנולע

 נקמה לס העושה , שונאיה כל על ק.נמ וירם איבינו בשת על המיריכםרגליע,
 ךהרא מצרים בכורי כל בעברתו הסכה . רש בני באדמת ושפתים ואוהותבפרעה
 רה-פיהם ואת סוף ש טרי גק בניו המעביר . עולם לרצרות פהוכם גבראלעגצ
 תהלות טרא טד וכו' שבוש גבורהו את בניו ראו , טבע בחריפות ושנאה-וםואת
 והמלין הות בלם יחר טף ש על שטעה ]עת '0הה וינקים עוללים מפי פלא,עושה

ואמת
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יטערבית

 שם וקדישת קרהמהו והפארתו כבורו טלכוהו אלהינו ה' לט והליס ער. 'מלוך ה'ואמש,
 וימרר צרות'ע מכל טרחה לנו וירויח עלינו וירהט ירעט אלהים ה' הוא .הגדול

 : 'שראל גאל ה' אהה ברוך . בק-וב שלמה גאולהלגאלנו
 חובת  עלית פרוש , ולחיים לשקם  מלכת והעמירט . לשלים אלהינו ה'השכיבנו

  שטך למען והישישו מלפגיך מיכה בעצה וחקננו בעוט והלשלוטך
 ובואט צאהמ ושפור . ומאחרש טלפנים iew ושטר . וינון רעב חרב דבר מעלנווהמר

 : לער גבראל עטו ששר בא.י . אהה ומצילנו שומרם כי עולם ועדטעהה
 המילך ה' אתה ברוך טד rh((r) )ככנוסמ וכו' לעולם ה' ברוך ס)כורויצונזר

 : נטר CtlD ונוקדם : וער לעולם עלינו יטלוך הוא תמירנבכבודה
 )כסוף ספרקיס כין דקתי תיגסי סגך כדי) ורכו )מיתר nfSD דת)י 6תריגןודקא

 לסיס  כסתיס לכנן כתיקון ק"מ נוסורי וק6 , ממכורך ס' כרוך ועט61יגסו
 ספיר פחתה  סכי . ל"תריסופתים

 וליכ"
 כיון "תרען ho , לוקסויי ד"יכ" ייסי , יסר"ל סיתר יפר6ל ~Sb כתרמתבען רס" להפלס ג"ולס  נין לסססק למיחס

 סמונך ;נוי וממתס ךרמנוי ופסוקי דקכ"ס דסכמ6 פסוקי )תיגור כתרניי רכנןזהקיגו
 טרכית כתסכת hptll )תפנס. ollhl )גוססה 3יכ6 ]טרכימם )ולמריח( כתפנהכככודו,
 : "פטר ליס  סייתיין להפלס ל"לחר גו"ל רכחר  סמייח S1h , כן )תעכר6פסר
 טסו יתכין 6י )יקוס גנוי היסו קייתין 5כור6 ונוסכם כייסח6 לכי  דע"ילומאן

 . ממתיכתך פדרו סכי . )כורה טניס מן כט) כי )'תמוי ד63 , )יתוכגווי
 ר% DISn סר רכ "מר וסכי . לכחיסון וגסטרין ומקרס מוזר חפ)ס31כסתס"מין

 רתתיס  ולכעס  )תרס( פליז טל ליפול  ייר htDnn סיר סל יטקנ ג"וןיסינס
 ע)פגשס  סגופ)ין סכככן רכינו ככהי מגסנ וכך כטור, 61פע1  טרנדי" תפחז"מר

 : סכת תטרכ מוןטרכיח

  המטה על קישסרר
 "רס  סקר" לטסיי ריכס ן6נור , ק"מ )קרוס גליך נוטתו ט) גיסן 6דסונשנננס

 oh1O מ"י 6סי רב "נגר . תעהו ט) )סרופ נולוס סכנסס בכיחקלע
 סכל תכס ומלתיר . מלס ודותו תפכככס טל כלכנכם "תרו Sht lhDnnרגם
 בירך . מפסוק וס bSh ק"מ 4מר זריך  "ין ומעריכ  והמכיס כנדרס טוסקסיום

 תטרד טל ת1פ סקיי" כל יחק ר' .ולנפר אמק א" ה' אותיאפקירחחיפריקה
 סי"'  וריקין h)h  רסף ויין ,  עוף עסיסו ועף ובני סג6מר , מימיי כדיליןתדקין
 . וקימו בו יעיך  סתטיף  מייתר חים 6)6 טוף  61ין ,  רסף ולמותי רטבמץ

 :  ותכרך , שכזז אס יה" טד שמע מן י"סייס פוססיתור"
 הרדמה שנת ומשקיע שם על שינה חבלי הטפיל העולם מקד אלהים ה' אתהברוך

 רצון יהי . עין בת כאישון ושטרני , עין בת אישק על ומניחה עפעפיעל
 והרעלני , בתורתך psn' ותן לשלום ותעמירני לשלום שהשכיבני אלהי ה'מלפמך
 , בויון ולירי נסיון וליוי חמא לירי תביאני ואל , עבירה לדבר הרמלני ואל טצוהלדבר

וישלוט
 . גמגום וים נ;'5, ממטן )ימו מו"ר ולמקוו ונין יע'ן )ועת סי' )גט6 יפ ,ih)w וי, מגי יל'י סי' זעך**(
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 ומהרדאר רע Dtbt1 רע טשגע הצילני . הרע צור בי thetn ואל שב כנר ביהשיט
 שני האר לפניך שליזה סטתי ותהב רשם, חהרוצרים רים הלומות יבהלומ אל ןרע

 : בכבוה טלו העולם לכל המאיר בא"י , הטת טיקק
 , בקלה ה' ברוך , טש ה'ברוך

 ש ו? יאסר , בגץטם וי ברוך , בשכבנו די ברי
 ה, , נפשך את נטמר רע טכס בזכרך ה' : מאש כדצן טד גי יגעררפק

 יבדכך אטת, אל ה' יצתי פריחה רשי ינקי ביך שלם, חך פעתה ובואך צאתךיינצר
 : שלום לך 1"טם מך הג'ה'

 וכגכ)ינק כגצסיס כגגוויוח פנטיס 0) סיר סטו*( וג6מ: עלק במתר ירטב "זורריב"ל
 ו5וגור : טרצד ה' אתה כי טד עליק בסחר יישב סגטיס ס5 סיר זמו61י

 שוגרי (nlhDNg לסור רינ") וסימר ולאריגן . היעצעה לה' טד צרי רט מהה'
 : D('p ויאזר י304 סוס הפזסור 6חןר סיס הנקיטגמיס רסיס כרטס שתו נסס סיס פנטיס 0) שר 63גדס 1כשכ . סיוגי )סגין ,נערס

 וחטישי שניסדר
 : "הירין ס%וו מסתלע עסרס הנוגס נטר ס"מ תסיים ס סכם 0) והכושילנטני

 16. סלת חטאט לך משוטחיע רט ט %עשהלטוקקשך,אםעוניטעטבט
 חומה , תורא 5סען רגלנה עטך כי , תטר סי ה' יה תחצצר עתותאם

 ,אל קחי שך לה'
 תהי

 בעכרם יאנצי למה גרם בם לטשי לחרפה נחלתך
 הגדול שמך אם כי לכפר בוטש יעכור סי ואק חטאנו כי ק,מצ אלהיהם,אהה
 וכרחם שמך גכהק עמע עשה צדקה סעעדם בט אק כי ישו , צרה בעת לטשסר
 מספר rw קץ אק אעצצמ רט אלהים ם . עיעדעמ עלנו החם בגש עלאב

 לעהק לאברהם לענויך זנו . אטתימ ברית את לס חכר ההמס ררצם ,4צטתש
 ושמ%חאש.צס"היחש4י%"%יחששה%

 היסמרסאצמק"ךי"ש%מ% ו% החה%ייחצמשש
אה:%חדיי:

 : מ% לס טש %1י מן משש"צ
 , סקרם לפניך עני שהל עשרה שלש העם למ ווטר עשרה שלש 15ר הוריתנואל

 : ה' בשם ועמא שם עסו רתקנב בענן ה' רדד כחובוכן
 : נטר 0)שוטימר

 תדיהמ: לחטאתם לשנן יסותת ג13ה כליס )%1מל תקו, סר תרונעברתי
 פצב ה' אחה כי . פששו כי סלט למ מחל חטאם כי אבש למס5ח

 עטך כי , הוא רב כי לעתם וסלחת ה' שסך לאוס . גןדאק- לכל חמר 4יב504ח
 ה"נ 5עם נשאתה וכאשר הסרך כטיל הזה לעק נא סלח . קרא למקהקמחה

 : כרכרך טלהתי ה; יאסר הבה. הס-ססצהם
 : )3ר ס)ימ51ימר

 עד אם שק מצל"ש תתלם ואל חפלחמ לפנק- תבא אכותש מקהיאלהימ
פנים

 פיס: ס' ש:שס ידוק) גגטי4,ס' סיס ידע סע ע~שיג קנחא8(
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נ וחם"טילשם

 : הנאצו אטשנ511א צחקים קציך יתאמר האי ברבר שיף קשהפנים
 , ואטתש אנהם הטאמ אבל סקסלופונין

 רע יצצמ ן שקר טפלי חםםמ זרי . ורושעם הע"מ דופי. רברגו גלש בגרםאשטנו
 רותמו . עוף קעדמ צררט  פשעם ע"מ סררם נאצם כירם לצנוכזבם

 ע5 צחק ואחה . לס שוה ולא וכבמשפידך ממצותיך סרם , תעתענו תעבטואהתך
 : ההטעם ואנהגו עשית אסח ט עלים הבאכ5

 , שנים אם ותקוט ס"ותל'ןחס

 שם לך והעש ושקו כני בצרם בארץ עק- את ריצאת אשר אלהים ה'ועתה
 'רושעם סירך חושקך אפך נא נשב צדגות'ך ככי ה' , רשעם חטאם החחכיום

 הצתה , סביבותימ 5כל לחרפה וערך יתלאם אבותש ובשמת בהטאימ כי קרשךדו
 5סק  העומם סקרונך ע5 פניך חהאר תחמגיו וא5 עברך תפית אל אלהעושמע

 הנ"ך%(: של ע5 ששי שםךטקרא כי טד אלדראזנךושמעוגףה'.רפה
 ! וטע כדכח'3 וכף עוטו,, ש5ש לותר הייתםאל

 ס"ותליס מקומוסים
 יא : קטגיס( סימ"ס %ש טס מסכסיס כמגסג עטש י% שן 'מר יתםוהוא

 עבש כו' ה' אחה כי דגרם כ5 ידעו יכירו נו' אנשנש . עלינו גמ5כעומתש
 ה' רצסה גואלם טלכמ צורם , כ5ם ירך חארטה עצרם אהה רועסר אנהם ,אתה
 אמודים אקר העטש שכרז לפה גוים בם לסש5 לחרפה נחלתך תתן ואל עטךעל

 ע5 אב וטזם ש"י 5מק עמם עשה צריך טעיתם בס ותק חטאם כי כףק-עם
 כרבדחמיך. נא רתמה טבלתך ע5 צחם עמך על היצל , חקהייעמ עלש רחםבנש

 : עה נגל פלאת שיטה הצדקף %לך
 ומשהסה הוש א4ימ ה' הרבים. בהחסן. שמך למען בטהרה נא ורחם נאהבט

 שמך לטק ההט"מ , תהיות עעימ לך כי קצף בם יטשל וא5 סרשחךצאן
 דימעה וי לך כי צרה בעת ועש הבימה , שסך( " הישיעמ ע5ימ)החם
 : אתה "-וים רגק כפך א5 כי ום5ה מצב נא סלה אנא (rmh אלחז תוחלתםבך
 ייר עקיהת 5צך ותראה הברצים בק לברית והבט זטר וררצם רנק ספראנא

 בכ5 נפישת nelp עלש נקרא שטך כי מישיעמ עט , אבש אוראללמק
 רשימה ורדצם הצק כחמרך ע"מ עשה ,עתודת

~UV1i 
 אבש ההיעה, ה' 5ך כי צדה בעה

 וחנוק ושע"מ נצבך וכרב חזמויך הוצרך חכתי מע5*מ םתע עפם תעש א5 טחסמסלכם
 הרחק אל אלהיט ומ תומסר א5 . צזרמ סנפיריך אלחה 5מ אין כי שעונא

 לך כי הדלם רומה הטכ5 ומנצפה כדבר ומשבי לחרב קצרה נפשם כיט"מ,
 רהיעצ אטתימ במת את למ חכר בט פניך התאר אלווט % הגלימם א5שנימ.
 פה; כ5 הפקת שסע אתה כי ה"מ הדגתם גד5 שטע בצרותימ ראה . שטךעמק

 פשצ אנא אתון ה' כפך אק , כהדעיך כ5 וע5 לעו ההם אגב אתה ורגון רחוםאל
 ש חיב הגצר בכה rtfn וקים רי א5 הואלס צמזו מלכס אבינו פשהרמ.נא
 ועשה ע*מ החם חכים סלא א"ש ארך א5 אקוים ה' הוא אתה כי . סעודךכל

 וש%חמוסי.אקןמדצל%, שמענ~כמ tyat 6חק יתישו חויך ברבשצי
9
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 : הצילנו רטן צרה ומכל הפלחנו מלכנושסע

 תעובנו אל . נמך למען עמנו עשה נקרא עלינו הגדול ושמך אתה טלכנואבינו
 : אתה ורהוב הנון מלך אל כי יוצרנו השכהה ואל מלכנו תמשכו אלאבינו
 הושיענו , ואמת הסר ורב אפש ארך כשך אץ אלחש ה' ורחום הנק כמוראין
 ליצחק לאברהם לעבריך )רחמיך( וכור , הצלנו ימרגז פרעש ורחשיו

 ורגוש אפך מחתן טוב . חטאתו ואל רשעו אל הזה העם קשי אל הפן אלוליעקב
 חסר לעשות דרכך כן כי אתה רחום כי הנפת ככת ככנו והכר , לעכך הרעהער
 רג:נפה מכה ממנו והמר 10עמך והצילנו עניך על ה' חוסה ורור, דור בכלרצם
 נאכל מה ההאונן מה . הפאס בשת ולט הצדקה ה' לך . ישראל שוכר הא אתהכי
 פשוטה יומנך כי אליך ונשובה ונחקורה דרכינו טפשה . נצטדק ומה גרברמה

 . קראט ביזם ענת ה' אנא גא הצליחה ה' אנא נא הושיעה ה' אנא . שביםלקבל
 אברה גוים נאט כי ותעני ההשה אל . ניחל ה' לך קוינו ה' לך חכים דולך

 : תשהדנה לפניך גלמה וכל ברך כלתקותם
 קומה עצבוננו פרב נפשט נבהלה וחטאים פושעים לקבל בתשובה ייהפותח

 זכור מוב'ם ומעשים צדקה בנו אין כי מלכת אבסו , לך הנואט כיוהושיענו
 מכאובינו רבו כי בענ'ט הבימה . אחר ה' 'ום בכל וערותה אבותינו בית אתלט

 אנהנו עטך כי עלינו הרכך השפוך ואל שביינו בארץ עינו חוטה . לבנטוצרות
 עוזך מת' ער , הנדה כסומאת ושקצונו בנוים כבורנו דל הבימה אל . בריתךבני

 מנבג-הם ויקחו יבושו הם , עליהם וקנאתך גבורהך עוררה . צר ביר ותפארתךבשבי
 לכענך אלא למעננו לא . בצרותיה רחמיך יקרמונו טהר . תלאותינו לפניך שעטוואל
 ורחם ח;ט , אתה ורחום הנק מלך אל כי שאריתנו זכר את תשחת ואל ,עשה

 : אחר ה' אלהש ה' ישראל שסע . פעמים יום בכל המיחדים כל ועלעליט
 : וט' וחטן רחום 151)ורק פגיסס ט5שופכין

 7135 שיח61ו)ור
 : לעטך הרעה על והנחם , אפך סוזרון שוב ישראל אלהיה'

 : 151מר סקסן 1015וטובין חוק נחום הסס)תחנה(
 . בדיו מבין . דוריו ברבות . שעשועי לדור . טעי והמו . דמעי "נגרו ,זק'

 . ונמר לבבי . והמר "אמרמר : בבית אתנו זר ואין . יחדוואנחנו
 איננו . הגבירה ובן . הבחירה בכית . קטורה בן ראות . ומר רעכי

 קדושים. ובמקום ברושש. תאה . באושים "ועלו : בביתגדול
 : הבית את לשמור . פלגשים נשים הניח . אנשים ותחת .קדשים השבי

 . כליהן והרק . והשחת השמד . והגרית חתית . ומצרית"מואבית
 נא פדה . כליות 'חוקר : הנית את ופנו הכהן וצוה . פתחןחרה

 דם מקום . צעיר דם וקח . תעיר ימינך . גביות מידי .שבויות
 : בבית ישבתי לא . גלותך ומיום . ממנוחתר . צאתך מעת .אחריך ויצאתי . נעוריך חסד . לאסיריר "זכרתי י הבית את לחטא .שעיר
 בבוא . אלטן לא .לעם ונעניתי לעמי . נקראתי ונקרוא . קנאתי"קנא

עת
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נא ןחמ"טילשני

 שט : הבית את לי יבנה והוא . נאמן בית לו לבנות . תמןעת
 נחום החת)אחרת(
 חרפות . באוני בשמעי . יגוני ונכפלו פני. ונפלו . עיני "נזלו ,וק'

 : ממרחך עקבות תרפו אשר ה', אויביך חרפו אשר ,מעני
 5צא . הפאה ואויביו קבץ נדחו . ונכאה דל לעם . הראה0חסדך
 : טשיחך את לישע . עמך לישע יצאת כיום . קמיך לכלות .ממקומך
 וההצע . הבן ושיחו . הלבן כתמו . במתבן הודש . בן 5ךייגאל
 : משיחך פני והבט . אלהים ראה מגננו . גבוהים ושימם .כמהים
 . גדודיך ודבלה . אלמן לא עם פדה . ותימן 1tes1 וחיטן.'מבת
 שב : משיחך פני תשב אל . עבדך דוד בעבור . מועדיךלקרית
 נוטר. להיות . נאטן ציר תשלח . מאמן בך אשר הימן0לגיעה, גוטא לוי הגש)אחרת(

 : יעף מגזע . חוטר אצא . תעטר מלה . שוטר לו איןלאשר
 להוציאו . עתה גלה . תם איש לזרע . המחותם וקץ . מסותםבחזיון
 : צצי בבן . אתה בוחר כי . דברת כאשר . וסבתא רעמהסיד

 הדוף . מוסגר אמה( )בן פרא בעול . ממוגר במסגר . מפוגרמהצב
 : ישי בן . בא לא מדוע . תשובה ואין וישאל . הובא שני בכור .באיבה
 בשטענו . מרדפים וירדשט . מחרפים ויחרפונו . מגדפים9גדפעו
 ולא בדוד חלק לנו אין . ותוילה שבא . עולה בני מפי . כחולהקול
 עדי שר. לבן צר, יכלה בשר. ועד "ומנפש ישי: .בבןנחלה
 . יסים שאון משביח . לאומים בהדשת . מרומים מכסא .יבושר
 . בכבל מעתה בחבל. טנטון ישי: שרש . עמים לנס ימדאשר

 הנה . שטיתי וכדברך . צויתי ועליך אויתי. טובך מנבל.משוכח
 . ותסידיתכה . מדוכה בגלות . מוכה לבב "אמץ ; לישי בן .ראיתי
 דור . תפלות כלו . עלילות נורא צור . לחלות פניך . אפלתמכלאי

 8דו : עציבן
 "0ו 1' מי11 חוק נחום Olhh)אחוח(
 ועתה . נסית עליט ואורך . כסית וחטאתינו . עשית "נפלאות ,ה'

 . מצאתנו ולמה . אתנו ה' ויש אהבתנו. תאמר ואיך .שכחתנו
 . מבריתך ולא לבנות נחלתך. ומכרת עבדך. וחללת ואת:כל

 ולסח . אחר מול אל מאצלו זתסוב . למותר עובר . תאחרומקנות
 הלעד . אהליך ונטעי . צלליך וסתרי . דגליך נואיה : זאת כלחשבת
 ימיתני. 'מדין זאת: על לישראל . מקוה היש וטה. מקדשאאוה.
 ואני . בבועלי ולבגור . באלי לשקר . יפותני אולי . יחתניואדום
 לה והמצא . עגונה לערה . נא קרא "חפש : זאת מעשות . ליחלילה
 : הזאת האמה גרש . טעונה ומבית . עדינה תהיה . עדנה וכימי .חנינה
 . קניתה וכמאז . כבתחלה ותהיה . סטלה לקרואה . גאולה נא0סרא
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 שש : זאת עשתה ידך מ וידעו . עשיתה ה' אתה כי . קטתהתשי
 חוק נחום 01hh)אחרת(
 . מה עד ירע אתנו ואין . ושמה ב11 גיר . לשטה "נחתנו ,דף

 המלאכה. כעליך בדור: חלק לנו ומה ישי. בבן לנו נחלה לאטעה. 31דוף מבישי. חרפת שמעתי. אשר על ובגייקרעתי.שבעתי. וחרפה : לדוד ולבנך . ולעבדיך ; ידידיך לורע . חסדניואיה
 עשר קולי. ארים אוילי. צר ועל . נבוכה לעדה . ארוכהלהעקף
 . משוכה וממשלה ערוכה. "טטלכה בדוד: וגם כמלך . ליתוות

 יפקד . וקדר לאדום . מחורר ומושב . טסטר ושולחן . נסוכהוטסכה
 כסה "זה : דוד בני זה הקולך . תענה ולא . טתענה בגלות .מעונה בן אל . הדחת ובאף . הזנחת ומקדש . השכחת "חטת : דורטקום
 ולב , אתה ותחשה . מיחל עיני כלו . וזוחל *רא לבי . בחתלאהי
 . הסגי 0קולכם : דוד לגיח הממלכה תשוב . עתה לאטר . שתהלא

 . לשארית אהיה . ואחרית תקוה . אדני נאם עתה גם . באזניעלתה
 שוב : דוד חסדי שלם . ברית לכםואכרתה

 חק שלמה aw)אהרח(
 לכפר תשבץ. ולובשי . מרבץ נוה אל . תקגץ ממים 0יייס ,ה
ו

 : שלמה אמר מאז . עולמים לבית . העמים ב15 הדימים. על
 היה והילי. "מלכי לשלטה: היה כרם עמך. וישראלכרמך. וגדור ועמה. הסר . גבירה ומבני בממדורה. שים קטורה.'לבני
 מעומ. שוכן טובך "הראהלהמוני. : אשילשלמה השוריםישירו. במזמור . אכשיר לך ושי . אשיר לך ושיר ובולי. וכונן . ליעמר

 . אהובים ורע . נדיבים בני יחזקו : שלטה טשלי אלה גםחוסים. טושיע עננו . ונסים אות עשה . אנסים בין יופל . אדני ישועתטופלים
 מהרה . כתמר יפרח וצדיק . ננטר הקץ כי . כרבים ביהטבובטחו

 שוב : שלטה בית אל ה' . אטר כהכי
 כביוש( שט fb (hw יומו mnh)אחרח(
 . ומרות נאנחות בנפשות . מרורות הטבענו . צרות וסבלנו "יגענו ,ה'

 היום כל . הורגנו ועליך . נמסרנו ולשבי . נכנעט שנים כמהזה
 : הצאן מעט . נטשת מי ועל עובת. מותו . הדחת מקנךאיטן. צפון בין ותימן. שעיר ביד . נאמן רעה 0ואיך : כצאן .נחשבנו
 ושטור . ישעה אליך ותמיד . ונתעה נדח מקנך ורעה. שוב"סהר
 : הצאן תעבורנה עוד . מתה ידי על כי ווכור . קנה טחיה .מקנה
 טחרון ושום . הראית קשה לעמך . זרית ובגוים . קנית עדתך"וזכור
 הטוב : הצאן מבחר . מפיך ויבואו . כפך מעליהם והסר .אפך
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 למן הבס)אחרת(
 לעובדים . תורם דוה כמו . והחרם כלה ובחיטה . הרם עוזך "ימיןה'

 ! בית לשבת . אדם כתפארת . עצבים דמות . אדםלמעשה

 . עצבותם ירבו . רשתם בפחי מלכדו וילכו . בשתם עקב על"ךשזמו
 הבית: את ונתש חרבו. ומקדשך . רבו ועמך ארבו. לדמיםאשר
 אעגום זה ועל . ואפעה ונחש וחיות בהמות . למרעה מקדשך"מקום
 איש ואין . awtnt ורוקם . יושב מבלי ישזב נצת כי . אפעהוכיולדה
 . ורומם וסדר . קומם כמאז . ושמם הרב "וביתך : הביתמאנשי
 שב : בית תביא . מרודים ועניים . שדחץים שבוים . נדודיםוקבץ
 מחסי )חום הסס)אחרת(

 מו0,
 ח' 15"

 ושרג . מבקש ואין דורש ואין . מנקש צר ביד . במוקש "נלכד ,ה'
 : גואל לאיש אין אם . לו אין יורש אם . בקולו והומה .בחילו
 . מחלתי רפא . סשההי אחרו כי . בריחי ונשברו . ארחי"שובטו
 : גואל מלתר אין כי . גאולתי את אתה לך גאל שאלתי.תן
 לארמוני.. תקבץ . אטטי וקהל . בועלי תתיר . וכבלי תשעה, . לקולי"מתי

 ואב : מאל לציון ובא . אדני נאם ביעקב פשעולשבי

 חיק פשל ס' אני ח"")החנה(
 מאד . תלאה והנה . עבר בכל ושחי . שבר ראה . הגבר ואני ,ה' 1

 . כרהבי "סרוב : ובבקר באה  היא בערב . יוצאה יום בכלמראה.
 בבקר . הרב אחוזי אורב. כדוב בבוא . נפשי  תבכה מוקשי.בפרך
ם : בקר יתן מי תאמר ובערב . ערב יתן מיתאסר "  ואש . תעיר 
 . תעדה ואותם . מרדה מעול . הפדה ובניך . שעיר בבת . תבעיראף
 בשבים . ישורון ולך . ישירון לשמך . ישורון הכבטי : בבקרוהיה
 "להם : בבקר והצכיטו . וצהרו וביהך . בחרו בך והם .אחרו

 . בטחכם יען . מנחמכם אבר . בתרים עורים . צוררים רגשת .אומרים
 קהלתי. ואמצי . עדתי "חזקי : בבקר משבימי הוי  משהקכם.לראות
 וגאלתיך . לארטוני אקבץ . אמוני וקהל . ישמתי קרובהכי

 שב : הבקר עד שכבי . אדני היאנכי

 יקב ב'ר לוי אני החס)אחרת(
 . קצת ונמשך . אבלה תפשנו . אפלה ושמשת . גדלה "אנחתנו ,ףך

 טעמים . בדלות לחוצים . שנים כמה זה . פנים עז מי .אדונים בירי  ?שכחח : טבענו טצולה ביון . משנאינו ותחת . זמננווארך
 . דומם ""צבם : נשקענו ורפש ובטיט . בגלות טעוטים .בשפלות

 עינים וכאין נסליל. כעורים כיומם. ולילה . נשמם אישסטו
 קלן תלבשת : יגענו להבל ואנחנו . שש לבושת והאטה .נגשש

וכלטה
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 . נוראה ובארץ . פאה קצוצי . ושמה לבזה לשביה והיינו .יכלמה
 : ואבדנו . וגוענו . הלמונו . דכאנו . רדפוט . כלונו המטונו. .אכלסו ועקן , ואון . ובלהן . ועיבל . "ותובל : שבענו היום כל , ותלאהרהב
 כמבכירה . צרה קראנו כבודנו. וידל ויגיח . ידינו ומטה . דודנו*ירר
 . הטס מכובד : שוענו שאול ומבטן . נקרא יום וכל .בצירה
 בגודל . רגלינו מעדו . וחטם משוד ונצעק . לטרמםהננו
 מעונים . בכבלנו "רעוצים : נכנענו טאד עד , שוללינו ולפני ,סבלנו
 . לכאיס ובפי . סובאים אנחנו . כלאים בבתי , חלדנו ימי וכל .בשלט
 . וכמעט מהר . קט זעיר וכרגע . ויבעט אויב וישטן . ונכריםלאיבים . לורים נהפכה נחלתנו . והגרים אריטום גני שררו : נבקעותסיד
 זטנים . בחטאינו כי . לעורתנו קוטה . אילוחנו "קומה : נכחדנוטשי
 : ידענו ולא הפלאות קץ . יחכו ועמך . נטשכו וחשבונות .ארכו
 ואנחנו , Y'p, . כלה קציר עבר . וגולה גלמודה . תעלה תקוה יוםובכל

 ש"ג : נושענולא
 pm ק י שת לת אני onh)אחרח(
 : נעלסה וישועה . זטנים וחלפו . כתנים שאפונו . טענים "אפפחו ,הי

 . יחויות שיות על . אריות כגורי . פיות יפערו : אטה ובן . צידיד טתחת . יד אזלת כי . כחולה ונצעק . וגולה לסורה . תעלה"נקוה
 יקחונו : ובחימה באף . מרצח וזה . ווכח וה כי . פותח פהואין
 : נקמה בנו עשו . בשבינו והנהלחיינו. והכו . חיינו מררו . אובד ככלי היינו . כבד ובעול . שבדלמס

 ולשטה: למוח לבוזה. והננו לבזה. שטונו ונחת. וזרהברחת. וורה . ומנחת ,עלי
 וספו עינינו. כלו ונונחת. נשכחנו ובגלות נחגו. ולאייגענו

 . בצרות תונה . הדורות יקורא : כלטה . פנינו וכסתה .חשבחיט
 סוערה , עניה ורחם . נכריה טארץ . שביה להשיב גבורות.חרש

 שוב : מחמהלא
 הקן יצחק ""ש)אחרת(
 . צרורה צרה . אלינו באה כך על . פלשו ורה . סמנו '"נו ,ה

 יצר : ידו השיב לא קו נטה . חרה בנו אהב אף . ועברהבחם
 "חותם : לידו אנה והאלהים . צדה לא אשר , רדה אל בעם .ידה מעטסה אבן . ומריבה במסה . באיבה נפתע להדוף . טחשבההשב
 פחות סגנים. שרים . שמו על איש . לעטו שלח . בנאוטוסגור
 "קהלות : בידו מפצו כלי ואיש . נכונים היו טרד ליום ,וסגנים
 . ישסה שסוי עם יגרשם, חזקה ביד . השם יחוד על . שם אנשיצרפת
 : בעץ מצליח ה' . עושה הוא אשר וכל . יתנשא כארי כאבעלי

הגיע
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 עובדי נקהלו בו בעשרה מזומן. לפורענות אב בירח . הזטן0הגיע
 . מכמונים ומטוב . מצפונים לחפש . בנים על אם ירטש .חטנים
 מצפונים לגלות : הביאם במסגר וגדול קקטון : ידו ימלא הבאכל

 . נרתות מות ער בנות מנוחות. מבית . הוציאם ברעה .השיאם
 שוב : ידו ויט בעמו ה' אף חרה , טשפחות משפחות הארץוספדה

 : רחמיו באף קפץ אם . אל חנות השכח . אריאל פליטת 0,סאריתף., שמואל ממסמנהרתו

 הדום זכר ]ולא רחמיו(: וטחת . אפו לעד )ויטרוף . וספו דבירו "מאם;
 )אשר( . וחסדיו נפלאותיו "ואיה :[ רחמיו כמנהג . אפו ביוםרגליו
 נפלה . יגוני ברבות "אומר : כרחמיו גמלם אשר , עבדיו לנוספרו
 שוב : רחמיו כלו לא כי . תמנו לא כייהוה חסדי , והתנחמנו יחלנו "לדברו : רחמיו רבים כי . אדני בידנא

 שמואל "חוס)אחרת(
 : הרחמים ואת החסד את . עמך על להעיר ממרומיך. כסובה ,וע'

 "ואם וביחסים: ומשפט בצדק עולם. גאולת לגאלם."טהר
 הפלא "אנא : הרחמים אלהינו לה' . תעתועינו ורבו .גברועונינו
 "לצרותינו : לרחמים ונתתם , עבדיך לחטאת וסלחת .חסדיך

 שוב : רחמים לכם יתן . שדי אל קשרנו . דיאמור

ה, "י1סן מן ס' "1" שלטה ממס)אחרת(
 . טתחנן ונגדך . מרנן "לך : ונספה ונכאה . ונלאה נדכה עם "שעה ,

 . זרועו וחזק . נגעו רפא . ישעו "מהר , יצפה אליך צרהובעת
 : ומרפא ארוכה . למכתו והעלה . מצחו הרם . שיחו "הקשב :הנרפה

 מוג : ואצפה לך אערך בקר . קולי תשמע בקר"ה'

 ששאל ס"ס)אחרת(
 "מחול : ביתך תוך אל והבאתה . חמלתך ברוב , עדתך הסעהדך,

 וגלות . עבודה "והשב : בביתך ובאו ועלו . רצונם והפק .עונם
 ומנחה יבחים. תחפחן "אז ביתך: אל ברכה להניחיהודה.
 ואספתו . הטאל תשלח . ישראל "לעמך : בביתך בשבתך .וניתוחים

 שוב : ביתך תוךאל

 ועשה , לנו והדרש "המצא : הקשיבה ומרום רחמי. "יבואננו ,ה' ן יהודה מפסשחרת(
 : הטיבה ברצונך לציון . ואהליבה אהלה יוחון : לסובה אותעמט
 אליך ה' "השיבנו : הקריבה והשלום האמת ואשמה. עון'דחה

 סיב :ונשובה
ולאחר
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 : טור ס5ימ יומר 5רכיסו 01ונטץ סגירות ט5 0טפ5ץ6%חר

 ההושיעם ישראל שארית על ברחמים הרוב יצחק ועקידת אברהם ברתזכנור
 : שסךלמרק
 : שטך לכהן והוגמעה יעקב 'אדיי שבות והשב . 'צחק הוקידה אברהם בריתזנבדר

 , יוצרה לס סלח צוהרחטאנו
 חטאנו . לפניך ואוסרק מתורים על רחמים הסלא . מרוטים שוב; , הרחמיםאדון

 : עק משא אל לפניך ובאט עק. ברוב חטאם : יוצרמ למ סלחצורנו

 : וגו' חכדאמ . פשע על עובר לפניך ובאם . ובפשע ברשע חמאם : י ל' ש צ'וי
 ושול : ומ' הטאמ . לפניך טאוסרי . פניך תסחר אל ntsns ובאמ . לפגע-חטאם
 אכעו . סלכם וענמ חשו . רחמיך כחב נא ועסה . נחלתך על יחם . שרש

 ועננו חמו . ונמלטו ולקו אליך גם : טלכמ אבותינו בטחו בך לנצח . שמךמשלס
 : מלכס וטשעה . בם פנקי ההאר , "2ועתמ אלהי . תש הנדבה המל :סלכם
 תקשיב לנצח . תפלתם לפניך תבא : מלכנו וענמ חמו . נגמאת וררצם וגק אלכי

 : כלכם וענמ וטסה הועהמ. את וברצק ברחסימ הקבל סלכם: וירשןותשמע
 : והח2יעמ uav כן המרה ברר לאברהם כמגנוז : הזעדעמ עגן אבינוענמ

 כ; צרהו בעת ליעקב כשענית : והר2יעט עננו כן הכזבה נכי ש ליצחקכשעניה
 שאלם ה"מ : והרב"ט עט ק צרחם בעת הצדים לכל כשענית :  וריודעטעט

~DD
 חרב סף דבר חיסר . שטך למק עפם עשה צרקה . עטך חיים סער כי .
 עמנו עוטה צדקה . עטך רחכדם רבים כ' . כמך שאלט רחמים : מעסךוהרג
 536 חיטה 50סס :מ0קיס )כ6ן רעה ווזה הרג מף רבר הרב והסר . שמךלמזק
 ושסר( )וחרב , קערת גדרות וכל , הגם ועגאת הרע ודור מממר( גלות המל 6100ג"5
 ואלהי אלוהט . שסך לטען הושיעט' הרחמן אב אכיס . מעמך פורעניוה PD'זבל

 : בנטרה שמך וגדול למ הע.זי . שמך למען והמרעע נכוש לא בשש בךאכמזימ
 תנישנו ואל . רחמיך ברגען היום למ העהר . שסך סמוק uytwinl . למ רסצאדרשתך
תשבר%,

 וכגרב 0ןב : בנים.ל"ש על כאב עלית חמול . הנגח טשלם אשר רחוצך זכה-
 %א . לשארתט תעש אל כלה : וליש . סעלימ כעסך אה החמיך יכבשו .לקרך

~ua
 ישעט. אלהי "ענמ בצרק נוראות . השע"מ אל מלפניך : ל4ש 0משאלותימ.

 . צחהש בעת ענט : ats טשעה,הועדעמ ולך כעדט . שמהעו לכל למ סלח :1ל'ש
 הליש: צרות'ט. מכל והצילם פרס . סמם תסחר אל פניך הליש: ויא, צרהעת
 למרום תעלה שמך. ליהק התטיעמ ערקם. עפמ עשה צרקה אהב. צדקות ה'צדיק
 . ברצק תקבל שועתט . למ צר טאר מ . אל"מ שש רחם . והרען תשסע .ילד

 וחסד חן נמצא שטך. לכהנן עהנקמ תעלה : הקש בסרתה. תסלאשאלהמ
 פה-ה ומשיע. עתר מאל סלך י אחר אלוה למ אק כי ועש: . לפניך חרוזןוהלעיס
 : שטך למען רושדעמ ריחטן אביס . וליש : אתה אלא ותקה צרה בכלומציל
 אטט וקומר סטן וטרפד  הו' יעקב אלרי שם "טגכד צרה בום ול יענך41שלכמי4

 : לשלא טד קהש 161נור , 15וע5ס כע"ס וכו' נדע לא ואגחמ וכו'.ו6ומרסלכם



מ ממיטילשם
 : עמל לספלון[וטמ"ין

 אדגש גמל אלהש אחם . לביך אלהים אהה נפלאות שרטה אתה גחלכי
 : שסו ונוראקדוש

 : יהת  שמו תרומתי אחי ל% גדלו 61ומר סח,כס מן חולש ספר1)1ט)
 הוש"שז ה' : אלריט ה' קררם כי קרשו להר והשההמ אלהיט ה' חממו . סונורוטוגין

 : קראם ביום יענםהמלך
 : מור ס)ימ161תר

 ממתה טים: וער מעתה סברך ה; שם ההר לאלהים: גדל הבו אשיא זל שמכי
 סחוף . וייבמך : אהמע ומאיבי ול אנבא סדילל דם: רום סדילל סמאו ועדשמש
 ימלוך ירא . כיבלה בכל ומלכוחו סלך ישראל אלהי אלחש ה' סופו וערהשלם

 ; אנק העם כל ואכרו לעולםעלים
 061 , מכסן פלוגי 3י פ)וגי כיק טיב כהן לתירה כבור ור,מ לאלהינו גול הסהכל

 חמימה ה' תרת . סנטר וטוגין : ישראל ק-ב ישראל י 6ונור כסן 6ODין
 טסת : לב טשמהי ייניים ומ פקתי פתי: מהבימת נאמנה ה' עדות : נפשמשיבת

 את יברך ה' יתן לעמו עז ה' , לישראל אלהים אחר ה' עימם: פאית ברהה'
 : בששםעסו

 קי6 למריו )1י וטורס , kinlh nsD ס) מסרטך פסוקים טקסס וקיץ הכהןתולה
 שי6) טור וט61ם , שי כמקוס כסן קורץ )וי טס 6ין ו6ס , ססוקיסנ'

 6נ) , ממגין מן טקס ויכר ססוקיס מטטלס סומחין 61ין , פסוקיס 6רכטסוקורץ
abמורידין 61ין נקרס כמטלין . מוסיף )מוסיף ר51ס : 

 : קומר ונגשו ס"תומ))
 בסהרה לתוכו שניעת ולהשיב . וייט בית את לרחם . השמים מלפני רצוןיהי

 : אק ואכרו .בימים
 הקפחית 41!ת הכגפה את וצמר . פלימהמ על לרחם . השפים סלפם רצוןיהי

 : אק אפה , ישראל עכו ומעל ,כעלעו

 ותלמייר5 ובנטזמ דם ישראל, חככו כל את לט לקיים , השמים מלפני רצוןיהי
 : אכק ואסרו , פושבותיהם מקומות בכל .בישראל

 הארץ כנטת תורבע nalw. בעירות וטזבשר שנשסע otown, סל%' רצוןיהי
 : אסןואסה

 ואהיותימ אחיי את יברך רוש . אבותש יעקב יצחק אברהם שברך מיחוננך
 תפלתם בקל  ישמע הקב"ה . לצוקה לתפלה בכנסיוה הבאש , אוראלבס

 ו4!כתאט!. . כמב םשא5הם יכלאףששהחפצם
 הוא בחך המעם ובצרה, בשביה רגרינים ישראל מעוסי[ מנשיאי( גבראלאחינו
 . לנערה וטאפילה להמשה מצדה ויתמאס . הנחל שכו מעבו ועשיעס . אמזםידהם

 : לך יחלם כאשר עלש ה' חמדך הוי : אמןואסרו
 : ו6ומל )מקומו תורס מסר וממזילוטומר

 לעם יק וים אקושמם. ש וערו : שמולכדו נשגב מ % שם אתיהל5ו
 הללו"ז., קרובו עם עזראל לבם חסירע לכלתהלה

משנק ן
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 דהטישי לשמ,א
 )ף6ת 6מר סס%יז ש , קוק *תוילענין

. 
. וים . %)* וס (aeih מש

 כרס, קה6ס 65מר ומסוגרך )מזמ1, 16ש סממדרז 6מו )סו י%%י
 6סץ: )פשמ ק- 61מר )קדם כעסממס

 , ומלבלק חךאזה, , שחהקץש אשק. אני ,ונצועק. ביוך אשהישבי161חל
'arnו שאנס עחשה שלפא. טנא . תתקבל יהנדל. ,.עי%4עי, רחק 
 תתסרט 5טו 1מ65 סכגסת )הית סגכ;ס ., ו") נ6ק ;עראי רכ קמי מןהאילו

 כנון , סת65ס כפסק ס5נור טס סיטסוק תסו , תמרס מסוקי קר6 )6והדק
 ד"2ר6, ססוקי יותר יתיר חס4? סיסייס וזמר , סתע פץסח תסק כחתיםסת65ס
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