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 כב השנה ראש ליל )מעמד(תיקון

 * לעמא ער קהשאשה

 הכהן יצחק מח" מ"אפ,טק
 תפלתי ושמע . לטעונך עתירתי תעלה . בניך בעד לך בקראי"ק-רד

 אחיה בצדק אני . בטשכנך עמרי בעת חנון . אזנךוחט
 לאל . ברה בנפש והתחנן ודרוש . סרה והסר לבי לבש .צרק :פניך
אשר

 הכי
 תטעתך תכן . צורה פליאה עם שצמות טר . בגבורה בך

 ספוק יצר ועל חטא על . דרך והכן צורי פני נא "חל : חק .ובנינך
 לו ואין עצה גדול לפני . ברך והשפל לילה חצות קוטה ירך.על
 . נוצר כל ודין חשבון ימי 'קרבו : rm . ורענוניך קרביך טהר .ערך
 וטלאכתך . המצר לעת בוגד סוטן גור יצר. כל אשר עולם אדוןלפני
 צבאות "האל : שון . עדנך וטן אתרי רדוף לך רב . קצר והיוםרבה
 אשר "העת . משטים בגלות יושב לעם "כפר . רטים כל עלרם

 : חק . דינך ביום תבישנו אל "נא . עמש ותריבתשפוט
סליחה

 אזדכה הורה כקוץ ואני :! תנצנחך בהקק אשגעה צי ים נצהאני
 1 יוקעני בה' אקרא אלהים אל אס : לה' "טועחה אשלפה נידתי אשד5ך

 לבק- וארנן שר אשיר ואם תקדמך.: תפלתי ובבקי שועתי ה' ארעיואני
 מ"מ 5א5הי אהילה אצפה בוו ואני : 4 בישצר וס"ט לי רויתטשנב  מחסרח
 גס5 כי 115 אשירה בהבעתך לבי ינ5 בטחתי בחסרך ואמ אלהי:ישמעני
 ואני : ב,-אתך קרשך תנ5 אל אשמתה מחד אבא חסרך כחב אני :ולי
 בהושעי עליך ואני ועד: עולם אלצים בחסר בטחתי א5הש בבית רענןכדת
 תתכוני קו5 שמעת אכן שניך כצגד עזרתי בחפי אסרת ואני : טלאטתיךכ5 לסש- מחסי א5הש בה' שתי טוב 4 אלהט ו-בת ואני : אתה אלהי אסרתיה'

 השל אל להתש אנסן אך עיניך סנגר נגררותי אסרתי יאני : אלע.בשהמ
 ,אג' : ישעך ולאטת ענת תסרך ברוג אלהים בצק עת 5ך% תדלוף ואמקדותך:
 אתה וכפלטי שרי : לי naan אלהש אביק עני ואני : והנני פרגי אלךבורסי

 54ה 5ך אף עם 5ך אלהי: ה' רענה החז5תיאתה % לך כי תאחר: שא4י
 5ך : 'טסך רוום יון תעח גבורה עם זרחן 5ך : הנעיט מאור הכשתאתה

m המלזהה' a  : מעור וריצח הזתפארת 
 גבב*וטון
 מפחדך ונדכה נשבר בלב . סגולה הצארית * קהלה תעטוףלך

 ו הגדולה ה' לך . מעלה שיהה בתת כחך נא יגדל .ממולא
 . חרדים לפניך הנס . מרדים רוב ולס . חטרים רובילך

 חטאתו והעבר . צדדים סכל ראשי לטוקף התעשת . פחדיםברוב
עבטה

 ל4( 4מ-(א9%**"



 השנה' כאש של ראשון לולתיקון,21,
 ונאלח סג כלו . אמונים פסו כי וצפוי גלוי לר : לד . כמגולהעלוטה
 מחרון ושוב . עגונים עגיטים על רחם רחמן אב . צפונים חוביםמלא
 תעטוף לך . מתהדך החי בכפי נפשי לך : לד . כלה תעש ואלאפך
 חט אל אנא בחסרך. תחיה ואם תאסותבדינך אם לנגדך, נכחךרוחי
 : לד . וטחלה חלי בכל ליסרו תוסיף ואל . ועבדך אמתך לבןבאף

 "' לך ובארץ בשתים כל כי . וההוי והנצח והתפארת והגבורה הנחלה ה'לך
 בכל ס:ש5 ורעה מלפניך והכמור והעושר לראש. לכל והטתנשאהממלכה
 ) : 5כ5 ולחזק לגדל :בירך :גבוה כהובירך

 אבטל b"Dמסתאגיב
-wa~ 

 ק"ר חמסו
 "בכחו . ואורה וישועה "אדר . ועזרה 'אומץ ובירך : וגבורה כהובידך

 מאריכי 9גם . עשרה קרנות "גדוע נבייך שיך, ע שפרהשמים
 צפונה "התשועה ובידך : יעייך . וסרה pw1Y ירבץ . למפרהלשון

 : צירך . אקרא ה, יובשם . קצרה נפשי כי ועד "היודע , צרהבעתותי
 . נצורה וחנינה "זכותובידך

-Dle 

 ומשפט "חסד . בשירה פניך מקבילי
 קוראיך לכל ומטיב "טוב . שמורה גנוזה 9טובה ובידך : וגירך .אשירה
 . ועטרה נזר "כליל ובידך : ישרך . ונורא גדול שטך 0יויו .בטורא
 : יבירר . תפארה ולצפירת צבי בעטרת . תורה לשוטרי להעטיר"כתר
 ~שירה אלהים לבי "נכון נברא. לעם נש.ורה היקרה.9מאז 'מחמדהובידך
 . למשטרת.מסורה 'שומה . ברה תגמולי יסאת ובידך : ובירך .ואימרה
 "פעולת . עטרה משפט "פלילת ובידך : נידר . ושמורה בכלוערוכה
 מתת "שפרת ובידך : נידד . כטבכירה "צרה . ירה עבורהעובדי

 ובירך: . זמרה וקול "תורה . בשירה לך יתנו 0שהכל .מפוארה
 5ך אנחת D1~lD אלהינו ואתה , לכ5 להוק לגדל וכלך סכורה נחולנידך

 : ותהלה ברכה כ5 על ומרומם כבדך שם ויברכו תפארתר לשםומהללים
 עריך תפיה שסע : תפלהי ושמע הזנו לי הרהבת בצר צדקי אלהי עדיבקראי
 פעלך והנוף לך הנשמה . הנשמה וכל הרווחה אליך ישאו . יבואו בשךנ5

 : עמלך ע5וצצה
 ס, vu צ'נ ש'סהוכחה

 : חמדך כגודל נא סלח . ידיך פעולת והגוף . לבדך ירהנשטה
 לעריכן בקומו . בחרץ תפוצץ איטתו . ערץ שוכן"אמיץ

 להין :' פ': סלחן הוא שופט טעלה. שוכן כי בטלה. יגידווגדודיו י כסאו ממן וטשפט . בהביאו בדין ברואים . בואו יום 'בעוררו :הארץ
 .הדור : מעל השטים אל יקרא . פועל כל ידרוש דרוש . יפעלומשפט
 "וגוף : עסו לדין ' הארץ ואל . למרומו ירים וקולו . תעצומובגלות
 יתחברה ווה "זה , הארחך כל שופט . ערץ דר פני יקדמו . בטרץונשמה
 ולמרר , בכחו לדבר הגוף 0חש : ידברו אז יגשו יגברו. ומשפטודין

 תקצץ אל סעיפ"'. מדרח 0טהור שיחו: ישפוך ה' לפני *גיב-לקחו
 הנשסה : פיז : בכפי DDn לא על .אגפי
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כג השנה ראש של ראשון לילתיקון

 נקרא. שמך . שטך על אחאב שסך. למען עשה ה' פעלך יהדף יוהנשמה
 . משובותעו רבו כי , להערב פה לס אץ . בטעשינו בושנו אלהיהה'

 . עולם רזי ערע אתה . הנסתרות כל הלא . לפניך נאסר טה : אביבינו עםחטאת
 . הטויחה עטך כי . עונות אם . שניע אם . רבר כל אן . חרף כל ירפשאתה
 אל * ה' השינס . שטעה ה' . צעקותינו על לא כי חיש. מק4- עסךכי

 : ויעבור ,מלך
 גם' הסר גוי שלטה אני ממוס לסששטיחטקרטה
 רעיון. "נבהל וכלהעפעף. מרעף. טנואל במשפט:תביא ואותי . לריב ותשב . תקריב לי "איך . אכפי רוב על . כפילשכה
 . נושה בו "יום : למשפט אליכם וקרבתי . חויוןבקראי
 "שדי : טשפט בהם לעשות . יגיש ואותם ירעיש. "יצורים . קשה דיןבמו
 תבא ואל . הישע במאוני . הפשע נא "שקול . עשרה לשלש *מורה

 . דק מאבק . תצדק "למען . תגמול וחסד . תחסול "לכן :במשפט
 %מ . מהרת כהכי כלפי חסד . נצפה "הננו : טשפטהטתעבים

 : משפט אוהב ה' כי .הוהרת
 אלהים בקרב אל בעדת נצב אלהים : צדקך משפטי כלטרי לבב בישראודך

 נפלא גרסה : סלה ארץ עטי כל להושיע אלהים למשפט בקום :ישמט
 ארם לך הגיד ; שודעי ששפטיך במדהי אכונה ררך : עת בכל טשפט'ך אללתאבה

 עם לכת והצנע חסר ואהבת כשפט עשות אם כי ממך דורש ה' ומה ניבמה
 לארץ טשפם'ך כאשר כי אשתרך בקרבי רוחי אף גלילה אויהיך נפשי :אלהיך
 למשפנו ה' ארות: לא קרושי אלהי ה' סקרם אתה הלא : תבל יושבי למרוצדק

 : יסרחו להוכיח וצורשמתו
 סשה הסס ט'גפומון
 . יצרחו יצורים ולפקוד . חמדתו ימים ומכל . בחרתו מאז זהיוכ(

 והעמדתו. לפניו עבור . הצבתו דין וכמא . יעדתו טעשיםולוכור
 וטה י מטר יתאונן "מה : יסדתו להוכיח וצור . שטתו לטשפטה'

 להשיב היוכל . וזדון מרטה מלא * חומר בית שוכן . מדון אישיענה
 אשר . הפקדון לבקש . יתאמר והנושה , אדון לפני עבד .אומר
 וקיקלון . נאסר אשר עבד "שדר : ה' . פקודתו בוא עת * הפקדתובידו

 . בשר כל בין .וטפחר נעור ולא נסמך לא נמסר. פראים ובידי .התאיר
 מלב וכסת . נגזר סידך ואם , סר לא וטטצותיך . זר ישב כסאוועל

 מימיה דין בכסא . ושימהו 'הקימהו : ה' . וכרתו ובחטאיו .שכחתו
 עמים יום . תנהו עליו ועינר . תרנין זה ביום ולבו . ופקדהווזכרהו
 טבלתו כי . וכשרהו . הכין אשר מנחה קח . כתבהו ולחיים . תדיןבאף

 : ה' . וטהרתו סליחהבטי
 תשב באלהז :אהה : נצדקה נקדש הקדוש :הא5 בטשפט צבאת ה'חם

 כי עברך את במשפט תנא מל : תפי אלהיך אל וקוה שמור וטשפטחסר
לא



 השנה ראש של ראשון לילוביקדן8פ
 ושהת אקום 5י5ה חצות ! ואתנהם ה' משלם מששטיך זכרתי : חי כ5 ~ניך יצדק5א
 אוהב ה' כ' : ררתו עטים וילמד במשפת ענגם ידרך : צדקך משפטי ע55ך

 נכרת.: רששם 11-ע נשמרו יעולם רגיריו את יערב 5אמשפט
 פ1ס ג01י א"ב ע"סמסתאגיב

 ויחי אטר הוא כי . בגדלו עולמו וברא ה' כי : משפט 'אוהב ה'כני
 . ויבינהו טעץ מי את . וקצהו הכל יוצר . למענהו שלמו 0גזרה' כי : כי . משפט דרכיו כל כי . פעלו תמים הצור * במלולוהכל
 והכינה יסדה . ארץ ויקרא "דבר דו כי : כי . משפט באורחוילמדהו

 . בתר לותיק ה' :כי כי כמשפט. .ויעשה הארץ חוג עלבמרץ.יהטשב
 והסנה ה' כי כ': . משפט ארחות לנצור משחר. מרחם שעשועיםבילד
 טצותיה ולשמור . שתק בלי בה להטת וצדקה עתק. והון וכבודבעושר

 : כי . בטשפט ולסעדה אותה להכין . תנתקבל
 הכ5 כי היום עמרו לטעפט'ך סמפט: בחנפי תעשה טסי ענרד "שכמה

 נאפנים ופורט אטת יחו מעשה : יחויו צדקו אמת וו פשפטי :עבריך
 אשרי ה' פשפט אלהי כי : לרהמכמ ירום ולכן לחננכם ה' יחכה ו5ק ! פקעיוכ5

 : 5ו הוניכ5
 יעקב ממש מ"רפומון

 יהללהו . ורעיוני קרבי וכל . מחוללו ייחד לבבי שם ן3!דת0וכ(ךרצי
 קרובו עם בתוך , מעלו כטוב שמו ואקרא . גדלוכרוב

 . קורא שמך אשר עם 0 : לו חוכי כל אשרי ה' משפט אלהיוחבלו,
 ורוה . ונושע צדיק מבשר . הקרה לפניו ומהר . תשע כיוםשוש
 לו* שככה העם אשרי ונאמר . בדתך . ונשתעשע טמרוסך יערה*חן
ארי
 . וחוסה ורחם וחסול . עמים תשכח אל ידך . נשא אל ה' 0קומה ,
 טסים* חמדך לאשר . שא ופדות תשתות ונס . מחוים כבודך עםעל
 * עליון שימה *ביתך ; אלהי . לו למחכה יעשה . ונשא רם חסדכי

 ושוב . מלכי ישי נין שלח . בציון מים כפלגי . מהשכי שיםולאור
 . אלוף , לו למושב אוה . בציון וו בחר כי שנינו ויראו . חזיון גיאשבות
 צדק לארץ משפטיך כאשר כ' . אשחרך בקרני רוחי אף כלילה אלהיךנפשי

 בצהרך מסר : קמרני ה' ומשפניך נא רצה פי נרבוה : תבל 'ושנילסרו
 : עשקים ל% D'tteDI ה צדקות עושה : יאחי וממענישיךבשרי

 וסף הסוס ס'הפוטין

 וישמע . מרחם צור . יפתחם דופקים. רחמיו דלתי , עם על . טעם'יהי
 עושה . רחוקים ויאמרו יציל . מעושקים ועשוקים . נאנקיםקול
 הוא כי יצורים . להודיע * 'ויופיע : עשוקים לכל וטשפטים ה'צרקות
 יום רעדה יום , רגלם תמוט ליום . הברואים . קרואים וכי .פעלם
 . שלם כ9 מצופה . המעשים . מכוסים ואין . עולם הרת יוםדין

 גורל . על אינם . מעל טתי . פעלם כל סוף יצורים . מיוצר .היבצר
הצמקים
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נד השנה ראש של ראשון לילתיקון

 . אסונה אל . עמדו למשפטיך נכשלים. . דלים "מטל : עוצה .הצדיקים
 יפקדו. לפניך . כצאן בעת . רצון יחי . זרי אשר לזדונים . נאכפר

 . שבטיך שאר . בשבטר רעה . יאבדו שלא צאנך . תמנם עת .שחתנם
 : עיפה . העשוקים דטעת שים וספרתך ובנאדך . ויתעודדוועודדם
 ואשרי הלבן. חטא . מושבך לרין ביום . וסלח טוב ' תשלחנפדות
 . פובך תעביר עליהם . בריתך בני ערתך. וכור . בך יתאטץ אדם .בן
 . פושעים בך . רשעים שם . חרבך תרד אדום ועל . יתקדר . קדרואור

 : עיטה , תקים סוכתו ואת * תסיד ערוך לרוד ונר . מטכתבךתמחה
 שמעה קלי ; פטפטן וישר ה' אתה צריק ; שסך לאוהבי כמשפט רקמי אליפנה

 : צרקך סע41ם כל ולעלם אסה דברך ראש : ח"ני כמשפמיך ה'כחסדך
 ביםשנע

 פי: על י 1קןר מל, אלי, * השיבם : המרוני פשפשיך ותהלך נפער היד : צדקך משפטי עי הללתי
 o)a מפ א.ב י" למלכדתמקרטה

 העירתן . חיל ברוב כי גאנםעו חסדו . ואוחיל אל פני לתלות.מנון
 לבבי על שהערתי : הטלר לפני תחנתי אני . וטפילסעיפי

 להתודות אעטוף בעת . סמר ובשרי אחותני רעדה . נטר אשררושעי
 העומד ומי * 1טופלא אדונינו "גדול ן לטלף מעשי אני . ואוטראשמי

 ניאון : הטלך חמת . תעלה אם לרשע צדיק בין . להפלאבהראותו
 אעשה ומה . ובטעללי במעשי ונוקשתי * פעלי והעויתי השיאנייצרי
 ליום . נרשמות בטכתב עתות נדברי : הטלך אדוני . עלי יפקודכי
 הטשרתים . וסחוטות גלויות יגירו מליצים . נהתטות וחשבץדין
 ישאו הסה בך החוסים . במעבריהם חט 'המונך : המלך פניאת

 דתך על "ושבר : המלך בהיכל לעטוד . בהם כת ואשר קודש .תוהם
 וירצה ה' אל ישוב י ממשובתו לשוב ?ה יום תקנת . במרוצתוושב

 בקראי שחר . עמך ורצה רצני "מרום : המלך יסר כן כי .תשובתו
 : הטלך אלהי . ארוסטך כי רברי נערבו * אולטךפני
 o)Gi גש אגב 5"ססחאגיב

 וטרוטם . תחלה טבלי ראשון גאל אמליג ; הטלר אלהיארהממר
 גדולתו שבח . אפאר ולשטו הכל "בורא אסליך : ארוסיך . סלךמלוך לפני . טשלה בכל ומלכותו . ותהלה ברכה כלעל

 "גדול אסליך : אהממר . המלך אדונינו . יאר אלינו פניו אולי .אבאר
 השמים תשמע ואתה . ותחנה שיח לפניך אשפור . מעונה שוכןונורא

 * רוג'ר צדק ידובר אטליך : ארוממך * המלך אדוני קולי .והאזינה
 דבר היה לא . יושר בלי עשיתי . אשר עלוטי חטאת לפניואתודה
 לשניו ויצרי . ואנדלמ ונשא "רם אמליך : אחטמך * הטלך מןנעלם

 אסליך : אחמטך . המלך יעשרנז י יכנו אשר איש כל כי *אכמוש
מוטע
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 .ארומטי: המלר מג נכחד ועצמי.לא- גלמי סאו ועיניו . אמי ממעי יחמתי בו אשי . לאשמי יסילחממיחל

 זאהללה אברכך יומ בכל : :עד ~עולם שסך מברכה הסלד אלהיארוממך
 ר4- : חשי אק ולגרורתו מאר ומהולל ה' גרוף וער: לעולםשמך

 5בי רחש י בנוים SWID1 המלוכה 5ה' כי : יגירו וגבורותיך פעשיך ישבחלרור
 ה' שופמנו ה' כי : מהיר סופר עט לשוני קטלך מעצו אני אוסר פבדבר

 : יושיעמ יצא מלכט ה'נךצקך14
פזסו:כרו
 מערש שחרס, חסדך כי לשוענו. קרוב היה קוראיך לכלוהרוב

 הוא מלכנו ה' . נגענו את לרפא . אתאנו ובשמך .יצוענו
 ומלחץ צדקותינו. מתוך שעשוענו. וזכרו * חסינו גווישטענו:
 ולכבוש אתאנו בשמך כי . לרשענו תפן אל . ישענו צור אנא .קובעיט
 לנו ובצרתה . נברחה צלו אל ה' שם עי מגדול : מלכנו ה' .תעתועינו

 אתאנו ובשמך . מאורעינו בצוקי מעוזנו. זכרו . נבטחה רחמיועל
 ונדודו . נעטעו מצער אובר שה הושיעה : שכגו ה' . פשעינו אתלכבוש
 ושובבנו . ולועו אריה בפי , וריעו אנקו ראה . תעתועו כופר יחי .וסעו

 . בהשמיענו . נשף . לשוענו אזנך וחט רענו. טוב ומרעה .לרבצנו
 : טלכנוה'

 : מארצו טש אברו הנר ערם מלד ה' : וער לשלם ימלור ה' . סלד יו . סלדה'
 : זמרו למלכנו זמר: זמרי אלהים זמרו : לערם פ5ר ה' awll חטב למבולה'
 : משכיל זמרו אלהים הארן כ5 ס5ךכי
 הם' אפסו אברהם תמס מ'ופזמון
 . נוגהים עם חשכים ישנים גם חדשים גבוהים. עם שפלים משכיל,וכמרו

 לזהות על אל אסונות ומותזת ; אלהים הארץ כל סלךכי
 ונפלאותיו אחר בוראם כי סמבות. ולרוהו טומות בעט חרותות .לבות
 לכדכדו יברא : מלד כי . אלהים אין זולתו עוד ואין אל ואמת .רבות
 מלכם והוא . צדק . קו עלי שקולים כי ייגעו ולא רצים . שחקיוטבראי
 ונשגבת קרמת : מלך כי . האלהים הוא ה' ויאסרו . בחקיו נהגםוהוא
 . בעודם יהללוך כחם כפי אכן . ידם תקצר כי הכל ושדוך . אדםמדעת

,
 : מ5ד כי . אלהים ה' גדול אל כי .

 כבור : הארץ בקרב ישועות פועל סקרם ט5כי ואלהים רבים:איים שכוי הארץ הגל מלך ה' : קרשו טא ש יטב אלהים גטם ע5 א5השטלך
 : הלטחו הרר וכבור גבורותי האדם לבני הההסע ! ירבכו מכורתך יאמרוטלטתך

 טאק מלטתם ובכל רדוים חכמי בכ5 כי יאחה לך כי הטים טלך יראך לאסו
 : זרור וזר בכל וממשלתך שלסים כ5 מלטת טלכותך :כטה

פרהסיה
 היה . שועם שעה . רחומים בני להמליכך . קוטם בעתנתנונתם(.

ישעם
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 במשפט , תביא כי . אבי חמול . ולרחטים לחיים וכתבם .ישעם
 ביום : עולמים כל מלכות . מלכותך . פדותר שלח * היקימיםכל

 ישע.בהשקט וקיש . פשע שא . לטובה עלי עינך י נורא תהי ,אקרא
 ולא . שובבה בת טשובת . תכשיר כי . אשיר יך . ושובהונתח
 איום. אשר . היום זה : השל * כנעימים לי נפלו * חבלים כי .אעלים
 למותו. חח לחייו זה . לצירו ווה . לאידו זה . מתחלתו נברא .למרופט כי . נשפט ובו . מצותו שמר ולא . והורהו . וצוהו . פעולתו ראשיצר
 . שבעתים . בשמים * בצאתו כשטש דיני . תוציא לאור , פרציגדור
 לטובה עמי עשה . חסדך ברוב . עבדך אני : חמול . הימים שבעתכאור
 . המאירים . והמאורים פאות. בכל הפזורים . לכנס צור הנס. ושאאות.
 רצה . צבאות דל מלך . כי בושז . מלכי כגמז . יאות לא להםאור

 : חשל ושלמים'* עולות כמו . פי נדבות *בנשפי

 הכבור טלר זה סי : הכפח- מלר ויבא עולם פחתי והנשאו ראשים שעריםשאו
 עולם פתחי ושאו ראשיכם שערש שאו : מלחמה נבור ה' וגבר עזתה'
 : סלה הכבור מלר י"א צבאות ה' הככח- סלך חח הוא סי : הכבור מלריבא
 תתשע שנים בקרב חיגרו שנים בקרב פע:ד ה' יראתי שמער שמעתיה'

 : תזכרי רחםברגז
 אברהם חח:ט טיטפזמק
 שמעתי ה' המריתי. פיו כי אחותני. רעדה י נקראתי המלך בית"14ל

 מאוני כף על יום תוכלי. להנצל יחידתי "בסה : יראתישמעך
 תרשתי ואת להיסב . כלי שם בידיך ואל תלוני טה . תעליהמשפט
 סח לאסר . תשכלי לא בשכלך תחשבי לא בדעתך . תחבליובהבל

 . תאותך אחרי ללכת "רצית : שסעהי ה' . נבראתי ולמה ואיךזה
 יאל . גויתך מעל יפרידך אל יום . אחריתך יכרת ולא פהתתענגי
 היום . אשמתך חקוקה רשום בספר כי * פעולתך תגמול ישיבחיקך

 אריה. בגוית ראית דבש "הלך ! שטעהי ה' י הוריתי תום נתיב .לעומתך
 . גויי יאסוף יום המשפט אלהי . איה אסרתי ולא ותטטאיאכלת

 . יהיה לא אולי בלבך ותאמרי . יחיה והסתים לדיןהארצות
 בשאול עיניך נבראות השפעתי: . ובריחי לבי מאוייאדרוש
 להזפת אבל . יועילוך לא . ידריכוך רע לדרך ותאותךישליכוך.
 בטשפט מלרך ומאורות * יתיכיך אש כידורי גחלי טקום .יוליכוך

 : שסעתי ה' . נטטאתי כי אוי ותאסרי תנחמי ,יחשיכוך
 און ההש לא : הן לעולם 'ם5ן ה' : וגף בקיה פעלך ה' , יאתי שמעך שמעתי:ק'

 ג"ש-ק זהוי : בו והוזעתמלך עט אלהיו ה' בישיא5 עמל ראה ולאביעקב
 גיאלו גבראל סלך ה' אסר כה ;'  ישראל שנפו יחר ע0 רא.פי כההאקזסלך
 ציון בהר מהמשט תיו , אלים אק וטבלתם אוז-ק ואם ראשק אני צבאותה'

לשצף
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 אהד ה' יהיה ההוא גטם הארן כל על למלך ה' וה" 1 עשו דו אתלששש

 : מלך אל . השרגז : אחר ה' אלהש ה' ישראל שמע : אהדחפש
 לזכרומתטקרטה
 ומתנפל מתודה קמתי. לילה וכחצות * אשטתי אשר על .נחטטה

 . צרחתי סר לקראתך עליון : ה' מעולם טשפטיך . יכרתיעת
 בלילה . זכרתי משכבי ועל . הערתי מרעפי עת . חרדתי דינך טיומכי

 , עמך וברצון * נאמך לעבדך והקם . רחמיך כרוב פקדני : ה'שטך

 לי וכר כחסדך . שתה למכתי תרופה . עתה יגדל טובך : דוזכרני
 חמתך ומעלינו . וישפר לפניך יערב רחשנו : ה' מובך למען .אתה
 המון אב תומת ה': לפני לזכרון כמספר. כולם תקיעותי בהריעיתופר*
 , נאטני בקהל נביעה ואז . אסוני איש ונעקד . תזכור . פדיונילהחיש

 : ה' תהלות אזכיר ה'חסדי
 על הרר הר בכל שמך אזכירה : פלאך מקרם אזכוה מ " איייאזכור

 ותתעטף אשיחה ואהמיה אלהים אזכרה : וער עולם הנח-זך עמשכן
 לבית בצב ורב ה' גסלמ אשר כל כעל ה' תהלתן אזכי ה' חסרי : סלהחוו

 : חסדיו ובכזב כרחם'ו נטלם  אשרישראל
 "שם הקט' יעקב anwפסתאגיב
 אגיד "יקרך תהלות . יארוממך שמה ~חור אזכיר : ה תהלותאזכיר

 . ה' שמך למען י שמך את ליראה . לבבי שחד תעצומך-.ועז
 . נגדך ואתעטף אגיר "עווך תהלות . לבדך צדקתך "עדות איכיך :אזכיר
 אוכיר : אזמר . ה' בעיניך הן מצאתי נא אם . הסדך טוב כי ה''ענני
 . אכזיבר פן וחלילה אענה קירבתך תהלת לריבך. בעמדי ורשעי"קשיי
 "בנפלי אזכיר : אעיר . לה' פשעי עלי אודה . אשיבך טה "קלותיהן
 5בי * נכמר בלב ואתחנן ארבה "בך תהלות . הכסר כתוא זדתיבפח
 חלדי בקרב "היותי אזכיר : אזכיר * לה' אשיב מה . אומר טהה'

 וו בררך "הודיעני וחלך. כדל ואתעטף אשיחה 'הודך תהלות .כהלך
 . בגאונהו אמיץ עריץ .קשר אזכיר ! אצי . ה' לפני אתהלך .אלה
 ה'. נקמות אל הכריעהו* פניו תכניעהווקדטה קשטךאבארביוםתפלת
 אחוה "טרפי תחלית * תעודדני תמיר בם אשר "טובות אזכיר :אזכיר
 צדקות דעת לטען * לסרני ורעת טעם טוב . ופקדני וכרניואחלה

 , אזמר .וו
 זכור : פצעך סהר ומלמנים ירק מארץ אזכרך נ! ש תששחה ש'ע*

 ירגן: וצדקתך יביעו ביבך רב זכר רגשן: מעולם כי הישיך ולרחביך
 ; ה' טובך למען אתה לי זמר כחסרך תצו אל "שעי נעוףחמאת

 יהודה א" נ'פוטון

 אם כי . לדברי יתרון ומה . כשכור התעני * צרי ראשות'הגרי
 חטאת . תעכור אל והותי * מסתרי תגל אל יה , לזכורמטת

אורי
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 . שפתיו מנחת כהגיש . יתרון מות יתלבן : תזכור אל ופשעי .נעירי
 לכפר . אהרן ואין . ארון ואין . עונותיו מזכרת . זכרון מנחתהיא
 ימי . שכלו אשר . קרבמתיו וירצו . חרון ישיב ובמה . זדונותיועל

 נפש על לכפר. בעיניך 'ונקל חטאת: . ימכור תאוחו ביד .הבלו
 זכרה * הספר וחזיוני * משגת ידה ואין , כופר ממצוא דלה ישוגגת

 תקהה בפתח פעם . ומתענגת הוגה . שפר אמרי ונוחם יומתמוגגת
 . שובבה ותלך . בעצבי נפשי דיבקה : חטאת * עכור בעסקופעם
 יום * טובי ביום אוכור ולא מצבה. הקימותיו . פלבי נתןועולם
 . איבה ואין . אהבה ואין * בי תעבור רוח יום . למעצבהאשכב
 וחסדך * עוני "הפחידוגי : חטאת . ליכור וראיתיה . שיבה . ביהוזרקה
 רוחך כי . רעיוני והמסינו . תשיחני בהקיצי * חזיוני ונחמות .יבמיחמ
 : חטאת . תוכור רחםברגו תוכיחני וביום . ונחני אמת בדרך . ועיני לבי נא ושיםתגחני.
 סלח .וסף מהום נ'אפוטון

 ליום ובבחרות. . זדוני ברוב שכחוני * כבדות יום י ילדותהמי
 הסתיר . דבשם טעם * ראשם ומר . רעיוני שמתי לא .עברות

 כחסרך מצפוני. בו לחפש . תואל ביום . אל אנא . עינימאור
 יום אנוש * תסלח עדי * יטיח "ואיך : ה' טובך למען אתה ליזכור
 ועולם , יצמד שאול לבטן . אונו כבוא . בטנו אשר * חומדומן
 במכאוב . יוכח ביום . שכח עדי . עומד לעולם חשבו . הנבוח .וה
 * והלאוהו * 6סבבוהו : אנא . ה' בוא לפני לו הכין לא וצדה . יעמדויום

 . שט לו *ואין חרפו ימי ועונות . מעללו . לו בהגיד . וספה טפהחלאות
 יצא וככה בא בנפו. הרבה ואם וכספו* והבו יספור אשם.בעד
 "פשות : אנא . ה' בחר בו כי * מהסה ל3ד * סיטה זבוב .בגפו
 במעט זמנו . ופתחו . והתהו . מפו בתאות רצונו . חטאת על .חטאת
 והוא * ייעף כעת . סופו כלענה כי נעכר. ביום . זכר ולא .צופו
 ביום . רגזות לטול . זאת ונקל . בעופו כנשר לקברי .מועף
 ואם ' שאלות לי נא והפק . יצרי עון . צורי יסלח : אנא . ה'ריב
 מפחד . עטף לך . ומערשי * גדולות סליחותיך * ועבר חטא ,גבר

 . איני ואם . תהלות רובי לשטך . וקדמתי י קסתי בעיר .בלילות
 : אנא . ה' אקדם במה . לשוניבניב

 רשש ואל השו העם קשי אל תפן א5 וליעקב כצחק לאברהם לעברךזכד41
 : בישועתך ופקדני עמך ברצון ה' זכרני : המה סוקלם כי וחסריך ה' רחמיך זכור :מד מושי שת צית הר סגלתך שבט גאלת קרם קמת ערתך זטר : חטאתוואל

 זכר : בריהם 'G's-tvs יזטר ליוראיו נתן טרף : ה' וררים חמן 5נפל~יתיו עשהזכר
o~w5יוכר : חסדת כרב מנחם השיתז להם מזכור , ריר לאלף צתה רבר בריתו 
 את גק-ט השם וקקה צאה יהסה את נרם הסעתם אקו עמו  סשה שלםימי

חח
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 הסיר הלילה וכי היום כ5 שופרים הפקדת' ירושלים התוהיך ע5 : קרשורח

 : 5כם ד% אל ה' את רגמזכירים יחמולא
 סשה ההב :.בפוכון

 עד מעוני' צור לפני . שועכם מהפיל איתני. ילדי , לכם דקיאל
 : לכם דמי אל ה' את הטזכירים , מעונ' מקדש אל . נדחכםיקבץ
 . התאויתם ורון . זוררתם משנה . באתם אל ולבית . קמתם אם"מנום
 * ה' לפני . ונזכרתם זה בליל , ושתיתם וקרתם . שאבתם ישעמי

 ואפסה . חנם מכרום כי . וחרפתם הסר . מענם גאות "שאון :הכזכירים
 בחר אותם כי וידעו . ולצרותם עשה . למענם ולא למענך .גאולתם

 אהבו סאו לבן . יעירנו זה בליל . וטובו חסדו "המון : הטזכירים .ה'
 זכור . בו דברי ומדי . יעטרמ ברצון ; חובו אה למחות יצרנו.כעין

 : המכירים . ה' נאום * ארחמנו רחם .איכרנו

 הוחק את אברהם את בריחו את אלהים ויזכור נאקהם את אלהיםןינימע
 ה' אנני כה לאמר ירושלם באונ' וש-את הלוך : יעקבנאק

 , זרועה לא באר'! במדבר אהד לכחך כלולוהיך אהבת נעיריך הסד לךמורהי
 ע5 עו א,כרע זכור בו דגרי כדי כי D'y1Wyt ילר אם אפרים לי יקירהבן
 נעורך בימ' אותך בריתי את וזכרתי , ה' נאכ ארחכם רחם לו סע' הסכן

 אותם המאהי אשר ראשונים ברית להם וזכרהי : עלם ברית לך 'והקיכוהי
 vun~ לעיני מצריםמארץ

 ; ויעבור . כלך אל . השיבת : ה' אני לאולרים להם להיות

 לשומרותפקרסה
 אשמעהקול , נם אראה עם נפוצות . .בכנס הים סי שנס. ננדאל

 ביום והיה . יגבהו שפלים בעורו . יגהו חשכים "באורו :שופר
 ' רון בתת נשמע וקול . לבצרון בשובם "גדול. ; בשופר יתקע *ההוא

 מכם מסתים . שאו אשר "הערים : כשופר החשוך אל . בגרוןקרא
 : שופר וכתקוע תראו. הרים נם כנשוא *ראו

 בכל ה' את אברכה : כליותי 'כרוני לילוה אף יעצני אשר ה' אתא12רך
 כל ; יחרז עצצ ונרוטמה אתי גה' גדלי : בפי ההלתו המידעת

 בכסא שופר בחרש תקש : רנה בקול לאלהט הריעו כף תקשהעמים
 : הגתאום

 )' 6א "מי , נשו חוק שלטה אני מחסמסחאגיב

 גדולות עושה. 'לאטמן . תהלות נורא "לאדיר ; שופר בחודשהקעו
 "לנוטה . ומקים גוזר "לנאור : typn י מספר אין עדונפלאות

 לשומר . עבדיו היום "לשופט : תקעו , שפרפר נוגה וטבריק .עליה מאורי .ליוצר , נשיה מסדי .ליוסד תקעו: . עפר בצקת שהקים.כדוק
 "ללוקט * צדק שריון "ללובש : תקעי . תושפר ונהלתם . חסידיונפשות
 לנסוחה . רשעם צחנת "למלבין : תקש . יסופר יעבדנו זרע טהדק*שושן

כעב
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 כתמם "להזפר : יגש . הכפר :הסאתם עונם וכר פשעם.כעב
 מחקות : תקש . ופרפר אמנה כמי , שלום אליהם "להטות .כיהלום
 : הקש . פר משור לה' ותיטב * עניים שועת 9לקבל . לחייםיורווה

 שסופי אל אל אליום rcrn אי :אבא : עלזן ה' שם ואוודה כמרקו ה'אודה
 : שופר בקל ה' בהרועה אלהים עלה . : אלהי אלהים בכנור ואורךגיל'

 : הסלך לפני הריעו שסר ושלבחצוצרות
 נ'גשמק

 ומענה.בחצוצרות שיר בנועם אמונים הגדילו קונה. ותחת ה',רוםהמלך
 ספרים* פותח ה'. הסלך : ה' המלך לפני הריעו שופרוקול
 . ימנה ח עם * וברים ישרים ועם . וורים ובינונים , גמוריםלצדיקים
 . השובה וביתה . היטיבה וצאנך . השיבה כבורך . ה' המלך :בחצוצרות
 . אלמן לא עם רעה . ה' המלך : בח"צרות . יבנה טהרה קרשךוהיכל
 בהמצרות; . אענה ואני יקראו טרם והיה . הנאמן דברך . הזמן לווקרב

 אל המו הללויה ! הרחוק וטמרו ער וט' הבקר בהיות השליש' ביוםןי:קי
 ארץ ושוכני תגל יושבי כל : הל14יה יה תהלל הנשמה כל ער וגו'בקרשו

 : היין בסערות והלך ערוט'
 ן ח,ק נ'רפוטון
 41;ן . ומתימן טצפון אביון עם בהושיעך . יוומן במהרה שופרקלל

 'חקר : תימן בסערות והלך יתקע בשופר . הנאמן האלאלהים
 והיה נחפר* בגלות אביון עם בהושיער . יסופר באיוםנפלאותיר

 . תכסה פשעים ועל לחיים "וכרנו : יה' י בשופר יתקע ההואביום
 . כשה לפניר הנעקד ולמען . מנוסה בעשר למען רב מלראהבתר
 : בכסא שופר בחדש תקעו . אחסה בך לאמר אלמן לא DV עלחסול
 וימד למקרשי ושובבני . מוני מיד ופרם לעמך נא "קרא : אלהיםוה'

 : אלהים וה' . ה' גאולי בשמחה יאמרו ואז . ארטוניבית

 העם אשף . עליט ין צבאות ה * עליכם יק צנעת י . עליהם 'גן צנפתה
 ה' הרועהטרש

 וע' .רחמנא : מלך אל . ה' השיבנו : יהלכון פניך בא"-
 ruw ער וט' אורה שנת לנו הנא שכשסים אלה.נו ומוסיף . שבשמים אלהינוער

 ! לארצט קימסעתשת51יכט

 חוק דויד ההת ג"השמון

 . בצענו עון ברחמיך אנא : שמעה אדני . Uytw לקול . בקראנואנא
 . נחמתי בו וחטא . ה' שמע . לקחתי "דברים : אנא . סלחהאדני

 אנא. ה': סלח . עמך וחטאת . ה' שמע . שמיך אנא"וממעון . ה'סלח
 "דלים אנא : ה' סלח , נצחה משונה . ה' שמע . שבחה ערכי'יום

 . נגדך "חרדים : אנא . ה' סלח . כשנים אדומים * ה' שמע .ואביונים
 . ה' שמע . מהללי "זטירות אנא . ה' סלח . עבדך אני ולי * ה'שסע

ורוע
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 כל עון : ה' שמע . יעקב שארית 'קול , אנא : ה' סלח . מעללי.חע
 אנא : שטעה אדני . שוענו לקול בקראנו אנא : יהוה סלח . עקובלב

 אות עסת עשה שבשטים אלהינו : לפניך קטרת חפ~חט תכון שבשפיםאלהרנו י סלחה אדני . בצענו עוןברחטיך
 שונאיט יראו * מים לרם אית עסט עשה . לתשעה אתז עפט עשה .ונובה
 : ונחמתט עזרתם ה' אתה כי . ויכלמו איבש יהב ;ויבישו

 השנה ראש של שני ליל )מעמד(תקון
 לש5א ער וקדריאשרי

 , וע' רמם ~יחוונוחרץ
 ובבקר שועתי ה' אליך ואני : תפוגתך ברקיץ אשכעה פניך אחה בצדןאני

 D1aD1 4 ששגב היטו כי : חמדך 5בק- וארנן עתך אעיר  ואני : תקרפךתפלתי
 : 5ה' 'שועהה אש5פה גררתי אשר לך אזבחה תרה בקול ואני , 5י צרבזם
 בה' ואני : ביראתך קרשך היכל א5 אשתוצה ביתך אבוא הסרך באבואני
 בישועתך 5בי ינ5 גטהתי בחטרך ואני : אקור ישטעגי שעי 5א5דר ועודנהאצפה
 מחסי אלהט בה' שתי טוב לי ם אלה ק-בת ואני : ע5י גמל כי לה'אשירה
 באסת עשי חסרך ברב אלהים רצון עת ה' 5ך תפלחי ואני : פ5אכותיך כ5לספר
 הכינות אחה לילה 5ך אף יום לך : אלהי ה' תעיה אתה הילתי ה' 5ך כי :ישעך

 : נדר נטולם ו5ך בציון אלהים ההלה רוסיה 5ך : הרמשסאו
 ג'ופוטון

 זה בליל * תהלה אביע לך . סועד יראיו אשר , תפלה אערוךלך
 לעולם ימלוך ה' מתועד. להלל רועד. עם על חמולהסועד,

 לבבות. *בוחן לך הדומים. לך9אשיות . מרומים. אדרת לךועד:
 פליאת 6טהור לך : העולסים כל מלכות מלכותך . סתומים 9גלויותלך
 מלך ה' . במרץ 6כבוד לך . מלכים ייקרת לך . וארץ ערץרום

 : הארץתגל
 בכ5 נעשק ואתה לשפניך והכבוד והעושר . לראש לכ5 והסחנשא הצטרכה י' הי 5ר . ובאר, בשמים כל כי וההוד והנצח והתפארת והנטרה הנרוקה ה'לך
 לד אשג! מהים אלהיט ועתה . לכ5 ,לחוק לגדל ובידך נטרה כחוגיר

 : !חה5ה ברכה כ5 על וטרוטם כבודך שם ויברט . הפארתר 5שםומהללים
 עריך תפלה .4'טע . הפ5ה' הטבע הנס ל' הרחבת בצר צדקי אלהי עמ'בקיאי

 , הנשסה וכ5 הרוחות א5יך יבואו . שואו נשרכ5
 9אלהי . יהרה אפך לבל . יקרה יה חסדך . ל%%'אקיאלזיום

 9בקראו : יעל משאול וטפות . מעל יקרא נפשות * ומעלתחת

סי
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 קנה 'גוף : ונשפטה התיצבו * נטה יושר ומנתיב . חטא אשרטי
 : יז . ישוב עפר על יחד נשוב, רוח כנבל חשוב*אני
 : אדמה חרשי את חרש . ורמה עפר ישני . דומה בשוכנישבק
 :"ומה החוטאת הנפש . שולטת בה אין בעת . שוקטת נבלה"הלא
 "זד ! פיז * שבטו מעלי יסר . בטשפטו צדיק אל . לחטוא אניכחי
 לתאותו נחיש * קטים רבים צרי . נלחמים בארבעת . דמים %ףעלי
 מאור 'טהורה . נזהר ולא הזהרתו . דהר הסובה ברוב .מהר

 : לצולה האומר . מצולה יון מטיט דלה ,אצולה
 בצעו שמט . wh, נקרא שמך . שפך ע5 אתאנו . פעלך יהטף ירהנשטה

 מסתיט, רבו כי להעזב פה לנו איןבמעערמ*
 מה הסיט. אכותש DV חטאי

 דבר כל א'! ותפש, אתה ערע. אתה הלאהנםהרות. . מרום כשב נציךנאסר
 . צדעךתש על 5א כי חים. מקו עפך כי עמך. כי . עונות אם עונינו.אס

 : ה' יעצני * עשב סלך אל . ה' הנדבנו . שפעהה'
 וסוס טחי א'ב ע"ס 5סשפטעתמקרסה

 . הוכיחני עת וחרד נבהל . הניאוני ומטשכבי . העירוני רעיוני144להי
 . למולו אתיצב ואיך . חילו לדין נצב סבוראגו : משפט אלהיכי
 דרשנוהו אם "גם : כמשפט דרשונוהו לא כי . והכרנו ידענוואמנם
 יקומו לא בן. ועל בו ולדבקה לעבדו . כן לא ולבנו ולשון.בפה

 הצור דין להצדיק . זבולו שרום לשמי עיני ידלו : במשפטרשעים
 אחר אטת'ואמונה הנקרא 4האל : משפט דרכיו כל כי * פעלותמים

 "והננו י משפם מלך ועוז * לפניו וצדק משלה בכל ימלכותו .טחני
 טשפט: יעות לא ושדי. מרשע לאל חלילה די. בלי עד ולקינו קצנוארך
 * עבדך את לדין קימך ביום תוכח ואל * חסריך יהפלא רחמיך"וכור

 לחוסים דרכך . נקראת טאז רחטן "מלך בטשפט: תביאואותי
 כטעשה . תדיננו ואל טישור באורח "נהנו י משפט אלי ועורה .הורית

 : ומשפט צדק .ידיט
 לבב ביושר אורך : אש תשת מכרך לשפך קוינה- ה' פשפמיך ארחאף

 בקום השצם: אקש בריב אל בערת נצב א5הש צדקך: טשפנרבלמוד
 משפטיך אל לתאנה נפעל גרסה : סלח ארץ שוי כל להוודע אלהשוכשפט
 חרש ה' ומה טכ מה אדם 5ך המר : שויתי ומשפמיך בחרתי אסונה ררך : עתבכל
 הארץ שופט דגשא : אלהק- עם לכת והצנע חסד ואהבת משפט עשות אם כימק-
 ה' ועבה : פיבש סעח~דך גי יגורתי אשר חצפתי העבר ן נאם ע5 נט5השב
 ומשפט חסד תשוב בשהיך ואתה : בצדקה נקרש ml~pn מאל בטשפטצבאות

 רציך ערק 5א כי עברך את בכפכפם תבא ואל : תכוד אלהיך אל וגלהמטם-
 משפטיך זכרתי קוותי: ושאשדך כי מאר עד מדי דבר ספי תשיל ואל : ודכל

 עדך : צדקך טשפפד על 5ך לרשות אקום 5י5ה חצות : ואתנהם ה'מעולם
 : מאר ואטווה סשפמדך צדק כי ה' ביעתי ררכן: קערם ועטר בטשכםעטים

יץאשח
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nowעזיב ולא משמט אוהב ה' כ' : משפמיך לטען יחרה בנות הגלנה צוין הר' 
 תעשה מתי עברך ש' כסה : נכרת רשעים וזרע נשטרו לעתם דגץד'ואת

 ומשפט אמת ידיו מעשה : עבריך הכל כי היום עטרו למשפטיך : משפטברודפי
 כאשר כ' אשתרך נקרני רוחי אף בלילה אויתיך נפ'ט' : פקודיו כלנאמתם
 : למדני ומשפנסך ה' נא רצה פי נדבות : תבל משבי למרו צדק לארןמשפטיך
 : עשוקים לכל ומשפט ה' צרקוה עה2ה : יראהי ומבשפטיך בשרי כפהרךסכר
 ואמת חמר כסאך מכון ומשפט צדק : שכך לאוהבי כמשפט והא' אליטה

 : פניךיקרצו
 אנשף יוקד מסוסמסתאמב

 כנפיך ובצל . עמדתי רצונך לבקש *יחיד * כסאך מכון יהושפטצדק
 אזכרה כי . התעוררתי בצוקי כבודך ובשם . חמדתילשבת

 צויתי* כבודך משכן שויתי, תסיד לנגדי ואותך : צדק . פלאיךטקדם
 ומשפטי "סברי : צרק * אקראך צרתי ביום י קויתי רחמיךלהמון
 אשר * טובך רב מה ה' , שובה ליום חכתה נפשי בך,מחמי
 נשוא כחי כשל . חמלתך למלקוש פערתי קפי : צדק * ליראיךצפנת
 שונאיך ועל איביך על * חמתך עליהם ושפוך לצרי נקם השב .אימתך
 אתה כי . תשלח פשעיו מבור ולבי . יפלה לכליותי ארב "אבד :צרק
 אורחות לפני הישר "נאור : נזק : קוראיה לכל חסד ורב וסלה. טובה'

 . לך בקראי וחנון רחום . למולך בעמדי עוני את יתעבירשבילה.
 יגיעי יבוז . יבקש נפשי שלום "שונא : צדק . אמצאך לשועיקרוב
 . יקניאך אל בלא עם לא , יעקש וישר בשטך כחש . ינקשוחילי
 . יחלתי תנחומיך ודברי . זחלתי לא בשביי כן על . הוחלתי ה' "ולך :צרק
 נחלתי אם בקרבי. יחיל "לבי צרק: , נביאיך ידי על אלי נאשלח
 צרק: וירפאך. דברו ישלח משגבי. מנוסי באלי בטח ועצבי. כאביברוב

 ק' יוסף מחס ניחפשה
 נדה שיח ויערב : פניך יקדמו ואמת חסד . נסאך מנון ימ'טפטצדק

 מצעק ולבו . רנניו אל . מרוקח כקרבן ותשע .ותחנוניו
 קשים. אדונים אן *ועד : חסר . עיניך . ופקח אזנך הטה . ממעוניןלקח.
 )השים מצודדות ואויבות . שנאוני . קדושים אלהים דת ועל .יענוני
 * כלאים בבתי "מגורים : חסי . צפוניך על התיעצו וצרים .הניאוני

 . תלואים כבודך לענן . במרייהם . מלאים ומצוק מצרבשבייהם..
 קדוש גוי , עקובה דרך "פנית : הסר . לעיניך נמות לפה צועקיםעיניהם.
 שוב . רוש פרח מארובה. כעשן כי , תבוש ולא . רבה רעתךהלא
 * לכפר לקחה תהלתך.דברים לספר. לשוני קצרה בעונך,חסר: כשלתכי

 חן אטנא למען חמתך. את ותפר. תרחם למען . עדתךעל
 : חסר .בעיניך

ם וישר ה' אהה צדיק : פניך יקרמו ואמת שסד כסאך מכף ומשפטצדם ח  ; 

קולי
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כס השנה ראש של שם לילתוקון

 משפפ כל יעלס אטת דברך ראש החג'. כמישפטיך ה' כוצייך שטעה59י
 אל . וגשורה אליך ה' השיבט ! הגזרוני ומשפטיך ותהללך נפש' תחי !צרקך

 : כעטר ,מלך
 א"ב ש"ס לטלריותמקרטה

 בהשמע. ומתחנן יגיעה יגמע. לבבי "בכל ונדטע ירא40שועירזי
 * מליצה בהגיון 'ובאתי . משמצה רחקתי "הנני ! הסלך"דבר

 יהיו בל לבי וטפשי : המלך בעיני "חן . אמצא למען איכרךתכיר
 נקראים. להיות נכחשי מלאים. ספרים בו יפתחו "יוםנמצאים.
 "סליחה * לשואלי כף "נקיון . למלא אמשים "טהר : הסלך.לפני
 ובשטו "צפצפו . ונפלאותיו דרכיכם "פנו : המלך נעשה . האלההיסים

 ; טלה "רעהו - שפתיו תן לב טהר אוהב כי "קראו .מקהלותיו

 לדור תהלה * עבדך ותפלת עטך 'תחנת * ממרוסך אדונינוושמעה
 : הטלך אלהי .ארוממך

 מםפזזכן

 . תעשזמך ואגיר . ארהמך זה בשם . שמך הוא ה' . המלראלהי
 . ארוממך אלהיה'

 )אלה"
 גבר אשר * המלך אלהי :

 שם ברוך . לבדו לו טרננים . יחודו פוצחים . ידידו גז'ג על .חסדו
 צור . הטלך אלהי : אלהי ה' . ותעצומך עזך וער. לעולם .כבודו
 ברוך . בתחנוני ואורה . הניתי במיטב ארוסם לעד שמו מעוני.שוכן

 : אלה י . שטך אריר מה אדגיש ה' . ה'אתה
 ולגדולתו פאר והושלל ה' גחל : וער לערם  יצמר יאברכה המלך אלהיארוממך

 וטה אלהים :מרו : עפץ גבורותק. טיפתך השבח לר"- דור : ושש-אע
 שבורחך יאמרו טליתתך ככח- ; בטים ומושל המלוכה לוק כי : זכרו למליטזם-1
 וישב "פג למבול % ! כשהגט הוא מלכם ה' משזיקקו יי ששמעו ה' כו :ירכיו
 יראך לא סי ! מלכוחו הרר וכנור גביותיו הארם לבם להופיע : לשלם סלךה'
 טליתתך , נפך פאק מלטחם ובכל תטש חנט. בכל כי יאתת לך כי הגרםפלך

 : ודור דור בכל וממשלתך ומלכים כלמלטת
 ח!ק לוי ממח ס'פוטח

1  ברחט*ם , אטים ועליו יחרר בי 1ב' . עטים ילדין ו(עסוך לריב.דים
 "להשיב ! עולסים כל מלכות טלכותך * עלוס.ם חוקרשפטם

 ממעשי ולכן . הלכתי לבי באורירות ותמיד . נסכלתי כי פה ליאין
 כגחלי :בבי יחם לזאת * אבדתי קט כמעט ובעני' . אכלתיפרי

 עומדים פשעי כי . בא אני אנה אפך ,זטהרון : :ההכש .רתטים
 אלפי לו יכרו ומהמורות . נקרבה לטשפט יחד אם . כצבאלנגדי
 את רחמ.ך "וכבשו : בררנים . ויורמים לי יפרשו וטכטורת .רבבה
 ואוטר . מעשיך כל ה' ויודוך . נסיך רוב כיום לי וד(צלא .כעסך

 חרדים : בנחפש . בנעימים לי נפלו חבלים כי * מחסך בצלבהסתרי
מדינך
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 נא וקרבה . טעולם אשר תזכור אבותם יוכוון * שלם אלהימהנר
 מפר אתה כי . עולם הצלוי הרשעים וידש . עולם גאולת .וגאלם

 : ברחמים * ערוטיםמחשבות
 "ס~ס הו שלטה ששטסחאמב
 ט5כותו שם לבדה נשגב טאז עד "שוכן * עולמים כל מלכותכמלאותך
 בשלשה . מדו לבוש טאור עולמו שכלל . לצדו שני ואין מיוחד'
 עשר להקת נכמורנ. נכסף אמון "לעצת : ט5כתזך נחתטים.ספרים
 בחכות וחמש . סוף באין עשרה כנגדם לבלר . לחוצף תםספירות
 היוצר כי ישכיל טחם * ויפחד יבהל סטם ילבין : סטותך .טומכמים
 כל על ורם ראש לכל ראש והוא . אחד לפני סופר אתה מי .טתחד
 ירע בהם המשכיל . במצור אחה"ס הם עשר וכי : וכה"ר ,רטים
 : כלנגחך . טפורמטים גלוים ועדיו . וצור בם אשר היוצר הוא .עצור
 . מים ולמטה אש למעלה הגביל . הצתים עשרים באותיות"הן

 סלמהך: . במרומים טזלות עשר ושנים. טכריע חק ברוחהבדילם
 . כאשכול בידו עולם נתלה . בכל שת אשר שטו כל על30שא

 : עולמים צור ה' ביה כי . לכל טקוםוהוא
 ה' כ5ד יי מלך ה' חור: הד בכ5 וממשלתך שלמס נ5 1טתכלכותך

 ע5 אלהים מ5ך סאובו: גרם אבוז חשר לזהיםשליך
~va 

 אלהים
 דבר 5בי רחש רבים: "Dfi 'שצצי הארץ תג5 מ5ך ה' קרקע: RD1 שישב
 ההע: שפר וש5 בחצוצרות כויר: פשר עש לטתי למלך טעקף אני שמרפב

 : ה' חמלך~גי
 כתשה מחוס fDפומת

 ומפיל . צרתי אגיד נגדו זה ובליל . עתירתי אשפוך המלךלסנני
 חשות בקומי . מפעלי טוב 'טה : המלך לפני . תחנתיאני
 . לרגלי נר דברו . מחוללי לבית ולרוץ * זבולי נוה לעזוב .לילי
 . אטביו זכות הקריב . בעיניו טאד "צפל : סי5 : לנתיבתיואור
 . לפניו ותכון * פניו את יכפר . בתחנוניו אולי . לאדוניו זהבליל
 ללב . רומה קשת ועול * פרש קול "הכאיב : ופצל . תפלתיקטורת
 . צמא סליחה למי . רקם כמו שואל ענה . הוטה וכחליל * נגרשכים

 : ושי . דמעתי אל תחרש אלצורי
 וקא פעה משםטסתאני3
 ונדבות . קמתי פניך ולסחר .טחיי : המלך לפני תחנתי אני'ונפיל
 ככפיר נהם . שסעתי וסאו . זחלתי וסדינך . קדטתי לפניךפי
 אחיו עוטתי כי . בי יבא ורעד מאר ער ושחותי : כפי * מלךאימת
 * הסלך חטת תעלה אם . הובי יוכור עת היום אשיב ומה .עקבי
 פשקנו עצמו אם בידיו. היוצר ביד כחוטר "הנני :סשה
הצור י פי . הסלך כרצונו חמצה * עבדיו הכל כי * חסדיו עצמומהם



 ןו.881.80ט."הייע . גאון עמרם רבסדר
י השנה ראש של שם לילויקון

 ואשיב . פניר על גוים הטפסו והעת . ממעונר הביטה"הצור
 אשר "קטן ; פצ5 . בטלך לי ידות עשר . חנך יקדמוני כיצוררי

 דרוש צורריו ומיד . מקוטו אל בשלום שובבהו . שמו קראתמאי
 : ס1ל . מלך ותרועת . עמו אלהיו כטונז . דמותדרוש

 ס5ך זה סי : הכבור ס5ך רבא עקם פתחי והנשאו ראשיכם שערםשאו
 גולם פתוו ושאו ראינכם שערש שש : גטרמ5חסה ה' ונטר שזז ה'הכבור

 ה' ס5ה: הכבור ט5ך ויא צבאות ה' הכמו מ5ך זה הוא מי הכבו: מ5ךיבא

יטלי
 עסו אלעיז וי ביחיאל עמל ראה ו5א בעוקב אק הביט 5א : ושי לשלם

 * ישראל שבגג יהד עם ראתן בדהאק( 50ך משרק ע"י : ט מ5ך ותחעתעסו
 הום ראדון שי צב14ת וי תואלו קאראט ס5ך ה' אמרכה

~ma -וטיפש 
 אין

 1וה : דם6יה לרן והיהה עקן הר את לשקט יק נרו פשתים ושי ןאקיים
 שקושב. א5 אחר: רכסו אחר ה' עיה התא בעם תוץ % שהלגמלך

 :כעבור
 ממנע שינסה חמס 15כרזטתסקיצה
 חחת מאינ נמצא כבודו שם . על מאל רצון *בקש טוב1,0דדקך

 : לזכרון כתפיו שתי . על ישש ושק ישוב שוב .ומעל
 6יל . ורידיה שבת לשטונתנה . נשיה יוצר אל אל ונשובה'לכו
 * היא שלך הטלכות ימלך : לוכרון ישראל לבני , והיה לו נריעזה
 טנחת . היא כי תחנתי וקבל פשעי סחה . ויהי אור יחי אטרתמאז

 רוע הסירו פדיום. ותמצא ישראל אלהיך לקראת 0הכוןוכרון:
 ! לוכרון הוה , היום והיה הוכו רחצו . אעם יאמרמעלליכם

 ק ש ויזר ריר בכל שסך אזכורה : פלאך פקדם איברה כי יה מעליאזכור
 רו1: ותתבת( אודהה ואושקה אלחש אזכרה הגר: עוזם יהירךע1ם

 זכור ! בצער טפר וצרפתים ירד! מארץ אזכרך כן ש תשהינה נפחו ע4אתי
 תחרבני: ששי של שהחני כחמר כי נא זכר הטה: מטעם כ' זחמריך ה'רחמיך
 רוים מעמה מפס ס'נפ!כון

 אדאג . ההיתם בעולם תאותר ולהמית . בראתני טאין תהלתי*אלהי
 * עשיתני כחסר כי נא זכור אלי . קראתני לטשפט יוםמחטאתי.

 קצפר. יעלה אם מותי ביום אפך*וטההויל יחרה אם בדמי בצע4מה
 כפיר. יגו את תמאס כי לך הטוב תפך. ים עלי יסער עד אניומה
 לך וכמה נפשי צטאה ,~די : א4 * מלאתני וזעם . העטיתניפחד
 סצאתיו מדבש מתוק יצרי* וחפץ לבי שרירות רדפתי וכי .בשרי
 יצרי אהה * ליוצרי והבאישני שכלי דרכי נדר . מארי עז הואאבל

 * וקנין בששר מות מיד אנהם והינצל : אלי . פתיתני ולריקעכרתני
 בחכו אומר ימצא לא יום . ושרין וחנית בחץ המר היוםוישוב
 שפטתם כי אורה , והדיין רחד והוא לחשבון תסוד יום . עניןובפיו
אגוש כי הבט . גמל לא ועוני חטאי על אשר *רחום : אלי . עניתניובצדק
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 צץ לא צשר גגות כחציר והוא ועמל. יולד לכעס . בתבלאנחצ
 ; א* פדיתני. שאולומיד רציתני כי ובשר . וימל יצא כציץ העטרה כעשב ייבש גמל.ולא
 ~ זכרני השיבני: עפר ואל עשיע' טען מ פזכור

 זפקרמ עמך ברצק
 מממן זה שיק הר נחלתך שבט גאלת קרס קנית ערתך זכור :בהצהטעך

 זכרב11
 החטי

 : ירנמ וצרקתך יביעו מובך רב זכר : הטה משלס מ וחסמך וף
 אשר ישראל לבית טוב ורב ה' גמלם אשר כל כש ה' המיות אזכרי ה'הגצי

 : חסריו וכרוב כשגמעגמלא
 עורה כן אכרהס נשםסטתאגיכ

 * נראות הלב במחקרי . נוראות קצות 'אזכיר דו: תהלות אזכיר ה'המדי
 בבלן "בינותי ; השץ , ה' גכורות יטלל סי * נפלאות מהסהויותר

 . היחסיי רות עליו ונחה ראשיתי. חמר אחריתיוהנה מהתכניתי*לראתע
 כי . יוקדת תמיד ואשו * עוטדת בלב ידידתה * נכבדת סכל'רוחי
 ארבע ועל * בראני אלהים בצלם כי אני. יודע להנה המי: . ה'באהד
 ויפקד ,' נגידים קרבי 'מלא : חפה . ה' כלי נושאי . נשאניראשנים
 ! המן ה'~. כלם עושה עבדים, ומהם מלכים מהם פקידים.עלי

 המה . תיני אכחש ואיך : בפני יענו ומתהן . נאמני עדישבקרבי
 . בחנתי בם וסלים והאונתי.. אזן לי ינטע ה'*חמף: העשהראו
 מראה כל 'על : חסן ה'. בקול שמעתי . התבוננהי אשר העתוגס

 ביראת והריחו . תעבדנו אפי ונשפת . אכבדנו שסע ובכל .אהודמ
 בסה ואין . אטעטהו חכי טעם ובכל ארוטסנהו. אלי "זה : חפרי .דד

 ' עמדי חסדיו 'רבו : חסן . ה' עשה אשר הטובה כל על .אקריסהו

ותכי
 : חשף * ה' אל כפי אפרוש * בעתת אנכי כן ועל . ידי להטתם

 . אלה וישמר חכם סי * סלא הכל .חפרך ויכלה בחכמהדוגל
 : ה' חסדייתבונן

 אתי גבראל 5בטע ניב יב ה' גמלם אשר כל כע5 ה' חרקות איי יהמדי
 טרף : ה' וררצם רגון למלאותו r~mp וכר חסרי: תכזב כרוצוז נעם.

 את כים הטעלם אקז עכי סשה עלס ים יזכר : בריחו לשלם הטד 4דאעטען
 לאסר ירחטלים באזני וקראת הליך : ק-wr רוח את בגץיבו ואשם רוקה צנעורשע
 בארץ בפרבר אודי לכתך כילותיך אהבת נשריך חסר 5ך זכרתי ור אגפיכה
 אזכרם ומר ט רברי טרי כי ואעעהמס לר אם אפרים לי עצך הנן : זוחלה5א
 וטמר נאקהם את אלהש רשטע : ה' נאם ארחתם רחם לו מי הגץ כ! עלעחי
 ויוקם בניהו להם "בו קקי: ואת יצוק את אברהם את בצחו אתאלהים
 : שלם ברית לך והקירותי נשרן' ביטי אוהך ברועי את אגי חכרתי : חסריו0הב
 מעביש סנרם אור ישראל ומ נאקו את שסעתי אניהם

~rtw 
 את ואומר

 הליס pb' סנרים .לארץ ועתם לצאתי אשר דבשנים נףה 04 שלזי זמת'
 : ה' אני 585מס 5כםלהית

זכור
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לא השנה ראש, של שם לילתיקון

 עע , באסך תזכור נא ואל . לרחומיך , ברחמיך אלהינו נאזכוזא ס'נפוטק
 אנא , הסונפן אב צדקת * תזכור אל * וחרונך אפך :עמך

 אנא . אהלים יושב תם אנט * תזכור אל . מובדלים עון זנת,וכור.
 ! זכו וכור. אנא סשה. דאיש זכות . תזכור אל . הקשה עון זכור: .זמר

 : וכל וכור. אנא . אהרן הכהן זכות תזכור. אל חרון. גםקצף
 : זכר * וכור אנא * נון בן יהוידע יכות , תזכור אל . תאנון גםפשע
 עטך עון *זמה יטר אנא הרמתי שמואל זכות * תזכוי אל ואשמותיעוני

 . ופ'טע שן : זכר , זכור אנא . ושלמה דוד זכות * תוכור אל .וטוסו
 ! רעביי , סלך אל ! זמי . זכור אנא . אלישע הנביא זכות , תזכוראל

 שפס גץימ1ב לשמריךשקרטה
 ה' "קרוב * ובולו ברום נערץ אל אל ושובו דביים עמכםקוקו

 הללוחו * וגואלו 'שראל וקדוש . פעלו המחכים לבלנשבר.
 תשכם וקורש אלהים ה' "רוססו : שופר בתקע הללוהו גדלוכרוב
 תראו הרים נס כנשוא 'ראה * נשאו הרון עגוטים ירחם "רחם .שאו

 טשאול עינים וטהור בכשרון. קדודו עם לבך יטהר שופר:וכתקוע
 נצטהרה : כשופר תחשיך 'אל * בגרון קרא לקויו ה' "טובהמברע.
 עלה ועיטף . ישועה ומשמיע פדיון 'בעברת . צולעה לאוםתבושר

 : שופר בקול ה' * בתרועהאלהים
 ידפזת
 תשועה* "זיון בבוא * צולעה לקבץ . שטועה אקטיע . ואופר בקולוע'

 עת . וזמן עת יגלה . שופר בקול ה' : בתרתה אלהיםעלה
 שעיר והר . תרקע קדש מה . תתקע קדש בהר שופר בקולה' י עלה . פרועה ישית אזי הרשעה ואום . תימן בסערות יהלךיתקע
 יקרא . שופר בקול ה' : עלה . התקתה היתד ותסחר ותנתק .תבקע
 כמאז תהי ימינך כנת ואז . ירושלים תל הקרש עיר על .משסים

 : עלה .נטועה
 בכל וי את אברכה נלפתי: יסרני ל"~ת אף יעצני אצר י "תאברך

r~pגרלו רשעתי: עמש "שסש ופשי הר4-%ל בה' בפי; ההלהו הבדד 
 : ימה בגלי לאלהים הרהר כף תקש Dt$'n כל ! ערץ שסו השכסה אתילה'

 : עופר בגץל ה' בתרועה אלהטעלה
 ונון שלכה אני מחתטסתאמב
 * טעום בחם שוכן 'א5 : שופר בקול % . בתרועה אלהיםעלה

 בחצוצרות . ה' הסלך לפני הריעו , הטוני ואדרוהושבחוחו
 כי נוראות בעשותו * ירהו יצורים סמנו ונאור י עקה * שופרוקול
 עטך "יהד : לה * בשופר יתקע , ההוא ביים והיה לעטו . הואנורא

להר
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 העם וכל * המולות המולות במאסרר ילכו . לעלות החתיםלהר
 יוטעה : שה . השופר קול ואת הלפידים ואת . הקולות אתרואים
 בקולות 5לא ותפליא , יחנן צבאות ה' אולי יתלונן, בצלך דלקריאת
 יריכם כהיזם "לעברו : עלה . שופר וקול ההר על בבד . וענןוברקים
 . תראו הרים נס כנשוא תתנשאו. הכל על פדותכם ובבוא .טלאו
 קטים עול עם בשר * תבל מתי רגוו "טפחרך : עלה . שופרוכתקע
 * השופר קול את וכשמעכם . היובל בקרן כטשוך והיה .סובל
 הללוהו * תמרוילו גבורותיו וספרו * לו ושירו לאל חודה "העלו :עלה
 וקול בתרועה , עליכם יגן צבאות ה' . שבותכם כסאו ישיבקיטוב * צעקתכם לקול יחנן "חנון עלה: . שופר בתקע הלקהו . גרלוכרוב

 : עלה .שופר

 בתרועה: ען הטיס חרש שיר 6 שירו שפר: בקול ה- בתרועה אלהיםעי
 : ופלאותיו בכל ערדע לו זכרו 6ודרו

 סשה ממ"ג 0'הפוטון
 ובליל . דעה להשיג . הקריבו ושירים * שועה לערוך . הציבוכמשנור

 טחולל כל אשר . ירחם צור אולי . ופלל ועמוד . הלוחםביצר וליל.ז יומם . לחם דמעה "שים : בתרתה נגן . היטיבוזה
 * טפיצים והפץ . טאבידים "האבד : ובליל . * הרעה על . וינחםוישוב
 , ניצוצש ואש . לפידים והבער * קוצים לכלות . ברדים לגןוהשקף

 ! לו זטרו עידר בנבל בכנור לה' הות ; בתרועה נגן ר6'מ חרש עדר לה'לצירו : עלל . רשעה ועושי . זדים יהיווקש

 0ן-ו
 אחתך נבל בכלי אח-ך אני גס : ועליון ןשטר ולזמר ' 4 ולהיפית

 ואזהה סובאי אויבי על ראשי ירום ועתה : ישראל קרש בכנור לך אזטרהאלת
 אל אל אלהים טזבח אל ואבואה ! לה' ואזטרה אשירה ריקועה זכרובאהלו
 באו ה' חרועה יורעי העם אשרי : אלהי אלהים בכנור ואחיך נילישמחת

 ! קולטןפניך
 הורה מטסמנאמיב

 . ותרועה שופר יום . אסוני בקהל כמאו לראות י טעוניבית אל שואפים . טוני בארצות "יושבים : תרועה יחהגי "עםאשרי
 חרש שיר . ולרון לחוג תבואו ,שם : אשרי * תרועה שופר *בציון לחי שברתם . אפריץ חבבות לקדם . פדיון יום קרוב "הנח 1אשה

 * בתרועה ה' ברית * ארון את יעלו כסאו וישראל . בברוןתקראו
 סלחטות וישבית * עבודה ויקל אלהים . ססצורה יוציא קרחיים :אשרי
 * עפר שוכני "הרנינו : אשף . ותרועה שרים ורעם * יהודהמערי
 הללוהו . שופר בתקע הללוהו . תופר אל בריתו אתכםכי

 . תרועהבצלצלי
אשרי
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לב השנה ראש של שני ליל,תיקון

 בכסא שטר בחרש תקעו : גי וצפר S7p בחשבת : וט' רויעה יהוד העםאשרי
 ישבי נ5 : " תהה רגשפה כ5 עד עו' נקרשו אל הל6 ההיה : רגב5עם

 וכתקרי תראו הרים נס כנשוא ארץ תוטיתנ5
 האל"מ בסם וזהי : תשפעו שומר

 כ5 ויהיר טאר חזק שופר וקול ההר על כבר תנן וברקים הלות זהי הבקיבריות
oynיעיט והאלהט ידגר סשה טאך וחזק הולך השופר 59 מהי : במדגה אשר 
 עשן ההר ואת השופר ק% הות הלפק-ים ואת הקולות את רואם העם וכל :בקי
 האובדים ובאו גהוק בשופר הקע ההוא ביום והיה ! פרחק יעטר יטעו העםמרא
 עליהם וה' : בירושלים הקדש בהר לה' והשתחוו טצרש בארץ והנדחים אשורבארץ
 צניחת ה' . תימן גסער:ת והלך 'תקע בשטר אלהים :ה' חצו כברק ויצאיראה
 י מ5ך אל . השיבט . עלק ינן צבאות ה' . עליכם יגן צבאות ה' . עליהםיגן

 : רחמנא .וקבור
 ט"ופוטון
 אשר במעשיו נאדר כמוך מי י ונשא רם ה' . באלים כמוךמר

 . חוטיו יהללוהו : פלא עושה . מלא רחמים תהלות נורא .עשה
 לא והוא כלים הם טעשיו . עשה אשר . נסיו רוב יספרו * ונשארם
 ידע שמש . ונשא רם . כסאו ברום כביר : טיא . פלא עושה *יפלה

 נורא. פלא. עושה ויתעלה שסו יתרומם לעד עשה. אשרמבואו.
 ישעו . עשה אשר . נראה מנפלאותיו . ונשא רם . ומתגאהמרומם
 . ונשא רם . המלכים מלך : מרא . פלא עושה , יגלה לנוטהרה
 עשה . יגלה עליהם וחסדיו רחמיו . עושה אשר . פרוכיםסהטיע

 : נורא .פלא

 ליו"כ ר"ה בין שבת לילהיקוך
 לעילא ער וקששאשף

 מץפוסק
 נא הראם . חסידיך ולניני . עמוטיך להושיע * חסדיך הפלאיה

 בקול פוצחים * מאפסיך לאספם . לשרידיך נס שא *נסיך
 * פלאות מפליא צור מעשיך רבו מה : מעשיך רבו מה *הודך
 . וצבאות וכוכבים מרום טפחה ימינך * להראות תעצומך העולםבראת
 תוצאות. ולמות ירים וזה ישפיל זה . ולמאות לאלפים צבאותםופקדת
 : פצחם . מיחדיך מהלליך לבדך יתיך . נפלאות תושה אתה גדילכי
 כנגד שמם רבועים מארבעת שמים. וימינך ארץ יסדהידך
 נבראו העולם יצורי כל . הטים לעומת ואש אדמה כנגר רוח ,שים

בארבעתים



 ליו"כ רוה בין שבת ליל-וןפ3
 חיה כל . רגלים על והולר וחית ורמש בחטהבארבשתים.

 : פעמים לך להודות יום יום עלינו לזאת . כנפים בעל וכל שרץוכ5
 בתחלת העולם בראת פהוקים: בלעדיר. אין כי עדיך.טעשיך
 טצוי כל כי . נברא כל על ללמד יספור ספר בספר .היצירה
 . הדורה וסוטה בצלם האדם ויצירת * דברה ותחת . ומדהרסניי
 לחומו הקרת לבו וחום * עטרה ראש כעל בראשו הדעת מקירשטת
 הנוף שרשי להשקות . וגבורה ואון כח קבעת ובכבד . בוערהבאש
 : רצודם . כבודך עוצם כפי לעבדך עורנו : במשירה נקיבדם

 צ' טד א"ב לסטמתאמב
 * גבוהים הם כפיך כי אלימו ערוך 'אין מעשיך : מעשיך רבוכוה

 . באלהים כסוך אין כ' יחזו "נבלך . נוגהים וצפונך נגלית9נם
 תהלתך וטגידים יחודך "רוברים טגוניך : מה . כמעשיך ואיןה'
 * ובארץ בשמים אל יוסי קרץ קרצת טאין יש כי יודו "הם חרץ.בלי
 יצירות ראשית חכמה "זהורי סעשיך פה: . כטעשיך תשהאשר
 ואסרו. וראו טעמו "טועמיה . גברו טראשית תבניתם וחוקי *נוצרו

 חכטה מאור שכל "יסוד מעשיך : מה , טעשיך נורא מהלאלהים
 רצה* כבר בעשותר "לפיהו . יצא ברק האש ובן אש 'כנוגה *נטצא

 "נמצאו * נבונותי השכל מנוגה "סעשיך : מה . מעשיך אתהאלהים
 נפלאים . נפלאתי ונוראות נפלאו 'סידם . נטצאתי לא עדנשסות
 יוכל איך חולאיך . לעדור ובלב לספר יעצמו טעשיך : טה .מעשיך

 : סה . טעמיך ישבח לדור דור "צדקהלסדור.
 מעשיך גדלו פה : קנינך הארץ פלאה עודת בחכרה כלם ה' פעויר רבומה

 לוצסים פעלת לק-איך צפנת אמו- תובך רב טה : מחשבותיך עמק מאדה'
 סה : יחסך כשיך בצל ארם ובם אלדצס חסרך יק- טה : אדם בס עדבך
 פה : צבאות ה' פשיטותיך ידה-ות טה : ישראל משכנותיך יעקב אהליךפיו
 יההפארת ההגבורה דלדולה ה' 5ך : ודחתי היא רדום כ5 תוהךאהבתי

 : השררורמח
 סיחשפת

 הרבי . סוערת בל.ל הרה כמו עטדי * משטרת עלי יחידתיעמדי
 . אדרת כסו עטה אשר לאל . קרת רום ועל בטעמקיםקרוא

 ספרתי . פאה כל פני את טכסה אורה : והתפארת והנצהההוד
 תצרוך עדי פרי מאין . משואה עלי להזילם טים . נטלאה חבארץ

 עלי ונוראה פלא * נפלאה עלי יוסיף אשר צור הוא .בתבואה
 צרי ין יש אשר הוא כי . גאה לנפש גומל אשר והוא .נוראה
 . יורחו בעת לכוכב.ם אומר : לאל . ולבהרת ולספחת לשאת .ורפואה
 לעם . באחו נפזרו שיר בנות וכסו * נפתחו בעת ציצים כטולצאת

 בפלצות כולם * יברחו אזי שטש פני וכאור . ארחו אשרכתושבים
וחיל
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יג ליףכ רה בק שבת לעתקון
 . יזהו יבאחרית רכסו בו , מתתו גבול ידיו אשר לאל . ישחחווחיל
 בורא , 5אל . נשברת והיא רבה תהום ולסיר * ויסלחו לשמיםקרא
 זה נף . יירא לא והוא למראים נורא . נברא לא והוא עולםמתי
 לרצודיך קסתי . נסתרה מטך נתיבה מה או * שרה בכח אתךאשר
 בבשורה. שסחה לבבי אנא * סרה וסרוב מרי ורוב מחטא . מרהבנפש
 !לעקרה , סבן * נעקרה והיא ליולדת זוכר . כפרה אצלך טעויתיגם

 : 5אל *ומתעברת
 אלהים ברכו בסקסית ! !ההיה ברכה % ש פד !מ' והגבורה רצחנה ילך

 וף ברם ; חר"חו גלל !השנוש אלהים עוצם ברב! : ישראל סמורה'
 סשדתע צבאי! כל ה' ברט רבר!: בקי לששע דבר! עושי כח גביי~אכה
 : רן את ~ff' ברכי סטשלתו מקנטת בכ5 מעשיו כל ה' ברט : רשםששי
מסתאגיב
 גנףממס 5מ( )כללעסי סגזפס m1)'ul אצולה ברכי * יז' את נפשיומרכי

 ומט . ס' זכר סמ)ס סמסיימס נו 5הם מרח !נשף . גטי)ס מפיקםקים
 האוסר , העלנו דלות וטבור השיבנו, 'חיד ברכי ת")( מרח סםיעד

 אור . עלינו נסה אל וכבודך שמך . נהלנו באורר . יזרח ולאלחרס
 : ברכי * ה'פניך

 של וי את נפקו ברכי : לבוצע השהדד תאי גדלת אלהי % ה' את מ9ברכי
 מצחט : (hw כ5 תשכחי מו5 דו את גששי ברכי : קדט שם אתקימי
 : ה' שם את הלל! וו עבוי הלל! הללמה : הללמה שלם !עו טעתה ההנכרך

 מ1מפ ועק כניוול אבן O~Dססמאמנ
 פליאת 'אבאר בטרץ. שמות עשרה אאדיר שאמיר : ה' שם אתהללו (

 "איסד . ערץ שוכן טרום ריפיון ואשאל . בחרץ ואחד אחדכל
 אבאר 'אברך : ד9 שם את הלל! * ה' שטך אודה . וארץ שמים קונה9ך

 ובאחד . אינים להשסעות יה אבאר "באר * עינים להאיר הראשוןהשם
 הלליה , טהמם טחולת טשורר זמר 'בו . לשנים מתחלק והואנקרא
 ה' ונזכיר . במוראות השני השם אנשא *אנצח : ה' שם את הלל! דו. טובכי

 0נאום נבואות. בפראות הווה הטיף 0נגדו אא* בצבאותיו שהואצבאת.
 השם אגביר 0אגריל ! %. שם את הלל! * ה' Qw טהולל * צבאות ה'האדון

 שר 9גם * אואל להזכיר . מצראל אלהי 0ניולות . כאל בעתותהשלהבי
 פטר כי להגיד ן ישראל אלהי אל לו ויקרא "גש . אריאל כבני אל.בפני
 אלהים יבשם , הנעלם הרביעי השם אבץ ואבאר : ה' שם את הללו .ה'
 נאם נשבעתי רבי , נשלם טאמר יגזר אל נשבע .9בו עולם וסלךחיש
 0יפעת . פעמים החספסי הקם איסר :4איקר ה' שם את הללו *ה
 שסד . ם LP מדמים דת טחוקק yf~1 ' המים על הרעים הכבודאל
 0ארהש : ה' שם את הלל! . רה גדול אל כי * שטים רוכב ישורון כאלאין

 . חלץ ואחגור אפרתן שדי 0רוטטות . בפלץ הששי השםארוסם
 ובעל * בסלץ לאיתן נגלה תיגלוסות 9רי . בעלץ למוצאו ערכו ד,יראן

שדי 9 פ ת"ב)סדרכם
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 . הנדגל השביעי השם אוקיר 'אודה ה': שם את ה55ו * רל חטטישדי
 . הגלגל ברום יושב שהוא "וסודו . הנסגל עם בסוד אבאר רב'השם
 שם את ה55ו * % גוים כל על רם , סענל מפלס טשורר זמר כןשעל
 בסלה אפענח נשא נלהג עמוסה. לאום השטים השם אלמד שאלהג .%

 נאסר זלכן . פלוסה וקצוי . זרותה נושא הוא כי ילהודיע .פרושה
 לאחסן ה': אתשם "ל5ו * ה' במרום אריר עשא. רם אטר כהכי

 ואתה . שסו וקדוש עד שוכן יחסין לחריטו. התשיעי השםאחקור
 * ואתאווטש העשירי השם אזכיר פאזטר ה': שם את ה155 וו. לשלםמרום
 וטשרתיו קדוש הוא כי נזה . אתבושש ולא אצפצף קדושקוטרת
 "קהווה . שש שרפי ישלשו יום בכל "יקרווטתו . להתקושששלהטים

 , ה' שם את הל6 * ה' קדושקדחם
 ה' 5יא5 טצרה קיאתי אסרתי: שפע אזנך5י הס א5 תעצי יאתזניאמ

 וקי ה' שצי לב בכ5 קראתי : ילי שמעת שתתי שא% מ"קושצי
 : אצוה

 טהףנ6 ישמע : אבע אגור וא5 11 אקיא 5י בצר : תחתיות מנו ה' שטךקישתי
 רנני לי ההחפת בצר צחקי א5וי עצי בקיאי : באגע חטא 5צ? חתייתיקקי
 הפ5" : חוסהוהיטע

 ב5א הפקחו האינה רנתי דקעוגה צדק % שסעה 5המ
 5מעשה הפקה : אנכי וכביק שי כי שני אזנך ה' הפה 5הר חפלה : טרמהששתי
 ה' 51פני יעטוף כי צעני חפיה : ורר בחר 5מ הית אתה טשן ה' . ר15%יםא"צ

א ך ק
 %ע חק שבליש וש שאישש" :4%'עי

מ ב שם שזית  פ*.ת"לשל: חימאת%דאמ.תשהל ששיי ב?עא: % דד ח"ז שח יי: 
 פס אס חשף עעיבחט"
 ש9 ממחט ואת למסעד. לי אכת נמשת "ו, אשר אלקשנרך

קר:
 "ברי

 טמחה נתן מטרוטו, טאז ,מטר ושחוסו* יטם
 'מנחה: להם לתר . נמחה דרך ותחם הנהה. מבת עמלםלעטה
 . המלה ואל הטמחה אל . וצהלה עה ב "מאם . בחמלה כןעור"עלע
 טניה ירא קטע. ימי על שמעי לקטוב. בששה עשלשפץ:
 לסדעיח ותתה שימת, לבמת בו יצם . יטאמות חות -סנ %ב:מ

 בבת "טבעתי : צרה *ום אמת . יקרה טטחה טד ואעי * מירהחוק כת.1ו:"חלפי קקי עך1 סמח.הצם ימצאויףיהסלקוח.בו
 . באמת? הממי : טאי א 1 שקמתי לא תגחמ. ובמאסר .שחש
 . חמן ינת "כשלה פץ: טצאתי, לא שס"ה בחטאתי.תחיי
 אשר וטים . הבה"מ צר "סטר : ושה לכף ממח . מעמלהnaw ה" . למעלה כעל "לקהה . הארץ 'מקטה נהה . קרץ טשיתחתה
 ומח. יעף ועל נצתה. עם עהה ורן: לס. העת יעמולאה%מ.
ם . יתןר ומב זבר %ו . אבר טמץ י "ערו . ממחה וישמיה "וא * הרמה שר "לי . אנהה להרם נס "8א : ימת 'טלשירא ח  

ממתז
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 כירדם . וישטו% עור ויראו . שתו אשר מלים נפדה : פץ . כביטנוחחו
 סאיביהבג ונוח . למכאוביהם ורפאות . לעצביהם שלח נצרי ! נחואשר
 "ראש י פיז . שמנוהתך ה' קומה . סליחתך לצופי . שיחתךנקרב
 *'twpt~ ! לי זאת נח מי כי . בעמלי יאת גם ואף . גילינחומיך
 ומיון . ולני "ך נתנה : ה' הנהק ביום , תזיחי כנחמת .והניוני
 י שדוח הלוך לך "טה : יז , נהלני מנוחות סי תל . ההשנימצולה
 ומעצבך . להיכלך אשוב חטוב - מנוח לך אבקש * זנחו בלי עורכי

 צופת חדיש , הנחתי קרבה 'הכי ; לך והניחותי ילט פני .ועמלך
 : פש * מנוחתי אל יבואון .סליחתי

 טשר: בעי 4 חטרו השקא כי אלהים ברוך תהמני: Sv שמע מ ה'ולרוך
 כב"ז שם וברוך לבהו: נפלאת עהטה "טרא5 אלהי א5הש ה'טסך

e~wS11 ענ% כ5 ור את נרצו ועה : העטן אנק הארץ כ5 את כטרו ושלא 
 ( ב154ת זל בביתהשמתם

 :' סשה חם" משפרון
 ! בלילת . ה' בבית העומדים . תהלות שיר . אסוני ילקישירו

 . לסוש"ת אל . 5נו הוא כי מאז . לשעות . יתם חסדיו"סדות
 ; העשבם . עלילות נהכנו ולו וו . דעות לאל . ירנמ וטירותונעים
nvw"רע ויצר . הניעה , באטב סליחה טרוח . והופיעה * הקשב ציעק 
 "הלעד : רשמיים * תהלות * יה"ב קדהס אתה כי . הכניעה * חושבלי

 רעד , לבאים בין . ורפיון בחיל טרעיר י כלאים בבית . אבטןתשכח
 *נא : השםרש . אבלות ציע. ודרכי שמס פראים* מעון חזיון. גיאאן

 שבעתים ונם לפניו. שלח גואל* חטא ומפרך בתחנוניו. י לשואלהדרש
 שמעה !ה' ר%4םרם . גמולות אל* ה' ישלם שלס שכניו. חיקאל*

 בקף~
* 

 : רעבני סלך, ל העיבט. שמעה,וו
 אבררג( רפס ע'פריין
 דד י ביאך בהרן אהבתי ה' . קרבתך טוב מה לי ה' * חמת טהוק'

 רחום אל ה' ה' . יבעון נבשים דרכיך ה' . עמן לבבותואמונתך
 כלם ה' נסית. אור השכים על ה' כסית. כל ידך ובצל ה' :וחנון

 ד9 . עליך כל הלית וו . יכילך וסי מאד "רטת ה' ; עשיתבחכטה
 שסך כבור ד9 . תתה לאין יש "היש דו : אליך ערוך איןאלהי
 % . קהני שלח 'מטרום ה' ; אתה וטסי הלקי מנת דו * שתהלכחש

 : Om בכ5 עתך אפי טה אחנש % : כבתך טשנן ושם ביתך 0שן אהבתידך י תוכרתי באפך אל ה' . נחם בחלדיבעצתך
 ע'אפ:טק
 . תסיסך אזרח בני אהוביך וצאצאי . תעשוסך יחזון הארץבסכל

 . כבודך הוד יתמ * הארץ בכל : שמך אדיר פה אדשנוה'
 . מוסיך וסועד . דברך את מקוים . סודך דת קוראי . עקידך יחידבני
 , בתירך יעקב בגי דברך. לסודי . בשיריך יברכוך הארץ בכל !ה'

 ראש
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 יחילו * הארץ בכל ; אחנמ ה' . בחותמך חקקתו כבגדר בכסאאשר

 עם פליטת לחיים נא זכרה . בקומך לטשפט לדינך ייחלו .לרוססך
 ה' . דבר ה' אתה. גדול ה' בוקר, ה' ז"שש, אוף אד11מ:ה' ה'יקוסך.

 : טובך רב זכר :מ"מ. ה' ומר. וווין ה'החמיעה.
 אברהם ע'בחתשפוטו;

 . רטננו לשון בלי . יריעו אלהים בני יכונס 1"ד * ייפואמונתך
 נקי וגוף פהור ובלב : ירננו וצדקתך . יביעו טובךרב

 . אעציסם שם כל על העתים שבעים וסור * ארומם המפורששם
 פסוקים וטקראשלשה . סים ויו ס"מ ואחריתם ואיו היא ואיוראשיתם
 . ונעלים רמים וכלם האחד שטות ירבו : רובך רב . יעננו אלבתורת
 לעס גלה ה.א אל"ף וסוד . הפעלים שמות וטחם הסקור שמותטהם
 : שבר רב : הטסנו אב לאוהבו יוד דלית שי'ן והודיע . העליםוסכל
 נשאו נס ובו נבראו שלסים שני . ורוחה ירא בלב אזכרה הרב"השם
 נוכל איך אטת * היא בויו תחתית תולם ה'א בייד נעלה עולם .גבהי
 נדע נתיבות ושתים 'טשלשים : מובך יג . תביננו והנשסהלכחש
 אמדתם וספור וספר בספר . צבאות ה' יה חקק טאי הכסה *פלשת

 : טובך רב . בלשוננו נמצא נעקד יחיד וברית .נמצשח
ו קש.יטב ל חטת % ד מחיי.י* ל"ש.ל  א 4  

 *מא: ו שו.ששת שר.י שמ.י קי י%ל.יוף*י חם.יג%ך.י
potbיכיל סי . תערה לנקם ויום . מובך יכלה זה סי . תקרא להיטביום ארכי בן שם י"מ . וג 

 צבאות ה' . סביבך ורחמים חות טל . תורא למען . חרבךאת
 הטרפא היא . שעשועי תורתך . ענ.י בבור "הנני : בך בוטח אדםאשרי
sbns. אירועי על וחותם . ועדי פארי שטך . לנגעי ותהבהטת . 
 . בגלותי יואיחלה : צגאות ה' . בך אהגה באשטורת . יצועי עלוכרתיך
 . פניתי וטסלות . רצונך עבדות א, ' מעבדותי ורצתי . בימינךכעיטות
 : צבשת ה' . בך טעייני כל . בעיניך חן ולטמוא לטענך.בלבבי

 . חרדים ורעיוני . להורות לך טוב כן ועל . חסדש לי5הקדטתי
 : אקוץ : צבאני ה' . בך מדובר נכבדות .נגידים טשירי כן . ידידות ובינך ביני . סורים לך מים וכל . מוערות פמולך

 יה שם ובטף stb ששמשתגניב
 בך . כהשלם שטחון בך . חושלים "אוטץ בך : בך בוטח אדםאשרם

 ידבקו בך : אשה . בך לו עז אדם אשרי . שפלים'גאות
 לחוסים פעלת . דבקים "ובטובך בך . צועקים "התשע בך .חושלים

 י מחשבים .מוב בך . לבבים "חרות בך . קרבים וכסרת בך : אשרי .בך
נכברות
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 . מקוצצים "כולם נך . לצים 0יגדעון בר : אשת י בר מדוברנכבדות
 . אתפאר 'מלכי בך : אשף . בך אבטח יאני . טנופצים "לוחטיבך
 "עז בך : אשר' . בך מעיני כל . אבאר יסתיט.ם בך . יאר ונריבך

 . בך ישטחו ועמך ' נבראים "צדקת בך . צאצאים נפאר בך .נדכאים

 . יחזקו שוחריך בך . יחשקו 5רחומיך בך * יצדקו וקרוביך בך :אשרי
 נ רצונך "יבקשו בך * אמוניך 'תהלת בך : אשף . בך חוסי כלתשמחו
 . ק-אתוך ה' ' צבאת ה' : אשף . בך ומשמחה ננילה . מצפוניך "הראובך

 : ירך רצהדר
 חוק אברהם "תםשתארב

 . קמה מחושך אור שטך . ישנה שלע "אחד ה' : לעולם שמךוע'
 נתכט "בך ה' : ה' . עולם אל ה' בשם . יבנה חסד עילםאסרתי

 כבודו שם וברוך . וו את נפשי ברכי . עיני אורו נזכרי שמך .עניני
 . תוכתמי באפך אל ההום .,שמה רוקחני כי 'רצני יו : ה .לעולם
 מי "הוכחת ה' : ה .  לעולם שמך ואברכה . חנחני טובהרוחך

 , ממנו סור לאל האומרים ישובנו ומי באחד הוא שמך .תאהבנו

 לנביאים טמרת שסך לעוררני. אשאל 'ממך ה' ה: . לעולם מחיתשמם
 קקנימתיך ה' : ה' . עולם ל שסי זה . יועידני ומי כטוני מי .להגידני
 * הארץ מלאה ה, חסד . ירץ סח ועושה ותשב שסך . קרץ באיןתסיר

 . טספר באין "זטירותיך דד : % . עולם ועד טעתה סבורך ה' ?םיהי
 . לשלם שמו יהי * יסופר יוסדנו זרע . יחפר בל באמת בזכרושסך
 קורש . במלות לנפשות קרבת שטך . המולות מראש קורא % :ה'

 ה' זכרך.. וו * לעולם שסך ה' . לשלם שסך ויגדל . תהלותיושב.

 ה': .11טר פ4- אל השעט. * בקולי שסעה .ה' לט תששתשלום
 רון נשפוך קורש שבת בליל . סליחה שדי שצי ישראלטעמו יצחק מניס ע"רפזמה

 .צפירת , ישראל לעמו . טנוהה נתן אשר דו ברוך .ושיהה
 צעיר יעבוד ורב לבנים אב וחזון . לשעיר סמים ועול לחלקעז

 וטשפחה משפחה ועיר* עיר בכל * להעיר ותחיש תמהר שבתבליל
 בורחת אמה ביד בבירה . ונועה סועה תהי אן עד יה "חסין :בהר
 . סלחה ה' . שסעה ה' . שתה לך ותערוך תעטוף שבת בליל .וטועה
 . להתך להכניע עדינה ותשמיע . ותחתך תקצץ גבוהות 0קרנים :ברוך
 : ברוך בורחתי שפחה . גברתך אל שובי משכורתך. גבירה תבשריתתי
 . וחסו בטחו בך אהובים ברית זכרה אפסו. ואפס אל אמונים גמרואם

 : מדית * ואנחה יגון . ונסו קהיתם לעיר . ושנסו עשר זה נוסו* עםותחוור
 משה מחס ע'הפזמק

 . שכוה בבור . נשכחים יבואון . מנוח וגיח . מבטחיםלמשכנות
 0שבת : כח יגיעי ינוחו ושטה . והמלקוח , נדחיםושבית

חרטתו
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 . נפתחו בה כי . חנפים קהלא . נאנחו לרגלה . היעפים בה .הנסחו
 . מלכי "הנ"[ : ירכה . כח נצורי . עיפים וישובו . ליחפיםשערים
 הלבש דרכי. ומעותי * לבצרון השב ' השכי ואסירי . גרוןויחד

 הבה: כח, בנו כיאין * בם תשפוט הלאחרון.
 הא' ופשל הזיק ק-ש בר סרר אני מטספמה"ניב
 . נעדה מטדי ויוסד , עליה שפריר *נוטה : והארץ השטיםריכלו

 *ינץ : 1Sw1 . הארץ מלאה ה' חסדך . יה חמין כמוךסי
 בל . לטים גבול חול ושת . תהוטים מימי והקוה . שמיםטפחה
 עולסו וטנהיג . לעולמים קים ידברו : 1'נ6 . הארץ לכסותישובון
 . הארץ ש להאיר * סרוסים בנכהי טאורות וקבע , רחמיםבמדת
 אלהים ויאמר . נהיה מאין "צ כל . בריה כל ברא פיו הברוח :רנ5ו
 : רכלו . ארץ וחפזו ורטש בהמה לסיגה . חיה נפש הארץתוצא
 ישרצו אלהים ויאסר . ובתבונה ובדעת בחכמה . מעפה אדוהטיים
 ירבר : 1511 . הארץ על טופף ועוף * לטינה תיה נפש שרץהטים
 . ועצטה אע לו והרבה . נשמה באפיו ויפח . אדטה יציראקרא
 בעשרה . שמו וקדהצ ער שוכן יברא : ינ6 . בארץ גבורלהיות

 . הארץ ואת השסים את . תעצוסו בעז שכלל ובששה שלמהטאמרות
 . טלאכתו טלל שבת בו כי . אוהו יברך שביעי תם יקדש :יכלו

 וותיקים : רכלו . בארץ אשר לקדהצים . ובהמלתו באהבתווהנחילו
 בני ושמרו . יהצבת בל טהם הצטור זכור חק בחבת.הרהרת

 : ארץ יירמז לעולם השבת. אתישראל
 כסבות עשה אשר מלאכתו השבזר נעם אלהים צבאםיכ5 ""ארץוכל השפםויכלו

 יקא השגער ים את נקהים יברך : עשה אשר מלאכתו טיל השנרדבוס
 השבת את "צרא5 בני מטמרו לעשות: אלהים ברא אשר מלאכתו טכל שבת בו כיא"צ
 ששת כי לעולם הש אות ישראל בני ונק ביני שלם. ברית לשרותם השבת אתלעוצת
 כני אל דבר טותה הצפש: שבת השג"ג' ובים הארץ חשק ההמיס את ה' ע"ש[שש
 אם מ 6זת משתתיכן וביניכם בעו תא שת מ תשמי שבתזזי את אך hah~"צרא9

 כל כי יטת צות סחלב"[ 5כמ וצא א"צ מ השבת את ושמרתם טקרשכם:%
 הלאכה העשה יסים ששת : שעצה כקרב ההיא הטש הכרתה האכה בההששה
 נכ5 %5 היא שכת העט לא מלאכה כ5 קרש סקהא שטנק שבת השגערוטום

 :סושטתיכם
פ"ש,עץ
 . ה' אסף . היום . כולכם היים . לבם שלום דבקתם . אלהיכםבה

 היא שבת לדורותיכם* הוא חוק תעשו. לא סלאנה כל .עליכם
 . מספרם אחת חסר ארבעים טלאכות אבות : טהצבותיכם בכללה'

 לרוה ווורה הרש (OY) הטעמר . קצירם את והקוצר והחורשהוורע
זרם
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 והטוחן הבורר : שבת . באזניכם אקרא אשר עליהם נוסף  וולטר .ורם
 והסנפה המלבנו . וכסה לבש צטר והגוזו האופה . עיסה ולשוהטרקד
 הטתה : פחז . מעשיכם כלאו וכהנה וכהנה , עשה מלאכהוצובעו
 הקושר . בידים זטצען חוטין שני האורג . שנים נירים ועושהוהטס*ך
 י וכליכם בבגדיכם חפיתת שתי והתופר . אפנים על להעמידוהמתיר
naP: השוחט בשדה צבי הצר . קרע בנד איטר מקום לתפור הקורע 
 והמחתכו חהטוחקו פרע. חוק והמעבדו ומולחו עורו וטפשיט . הרעאותו

 . לכתבם מנת על וטוחקם אותיות שתי כותב : שבת . באבניכםתרגטוהו
 רב בפטיש והסכה הטבעיר * בם טוב אין והמכבה והסותרהבונה
 תשטרו אם : שבת . מבתיכם משא לרשות מרשות ומוציא *כאבם
 והרכבתי . ה' על ותתענגו אצילכם. רע מכל . אמוני ורע . בנישבתותי
 תשיבע אם שבת: . אביכם יעקב נחלת * לפני ארץ במתי על .אתכם
 . דרכיכם מעשות קרשי יום וכבדכם . ימיכם כל . רגליכםמשבת
 קוסמיות ה' עם אוליכם . דבריכם ומדבר . הפציכםטםצא

 : שבת .לארצכם
 כל לא' שבתק שבת ~er לכם ישה השבהל ומ" ~אס ת"" ששששת

 שתן "א ק ש השבת לכם ותן ה' כי ראו : יומת מלאכה טהששה
 * השב"כ ביום מטגונו אטט שא אל תחתיו אטט שבו יוסיס לחם הששי בעםלכם
 1 מענר . סלך אל . uasffn : % אמ ומרא: וטקדוף תשמת שבועתיאת

 השביש הם מלאכתך כל המית תעבי ינום ששת לקרשו. השבת יט אתזכור
 :פשעך ועברך ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא אלוחך לישבת
 תת הארץ טות העריס את ומ עוטו 'נום ששת כי . בעינויך אשר תוךובהטתך
 ; השבת קיוט עפר סזכער : הקרשוצ השבת סם את ה' ברך כן ש השבישבים

מהתאהב
 . בקדש נאדר לאל . w~p עם יתנו שיר : השבת ליום שירטזנ(ור

 קנית עם : סוסו . בשכת שבת ומדי . בהדס חדשמדי
 . קדוטים לאבות הסופה . מרומים שוכן אל לך שבח יביעו .מימים

 ובד האל כי . וכבוד קרושה יום היום : ממר . השבת אתהעטרתם
 השבת : מסי . שבת השביעי ויום * תעבור ימים ששת . ובוראתכם
 . הטערכה נערך בו כ? ואחכה. מרפא ותטצא מלאכה. סכל תשבותבו
 מקדשי בבנין לראות . לקרושי ורכני שחייני : טסו . השבתביום

 : מפו . לשבת וקראת * קוצצי בים חפציךולעשות
 fpמסק

 ענג מדשני עם ינותי ואי ; תצעי קץ יגלה . שתי ל9ימקשיבה
 שבת טצרי בחסדך 5אטץ : רקעתם . שביעימקבצי

 והרכבתיך ה' על תתענג או . במרץ הוטים טובך כבטףכתרץ
 ערר ודברי . חם מהר" יד"שך נא נגאל : רקפתה . ארץ בסתיעל

יהללוך
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 . האראל לעטו מנוחה נתן אשר ה' בחך . אריאל בטקטקיהלשר

 :רקשיבה
 סכל שתר רבר נפל לא דבר  אשר ככ5 יצרתן לענג טמחה מק אשר ה'ברוך

 היה כאשר עפם א6וימ ה' יחי : עברו משה בק- דבר אשר הנצברמץ
 לשנצר דרכיו בכל ללכת א6ו 5בבמ להפצת :  יטגנו ישבמוא5 אל אכותשעם

 ההוננהי אשר אלה חברי ההם : אבוייש את צחו אשר ומשפיסו מזקיסצותע
 ישראל עפו ומשפט עבדו טשפמ לעשבי ולילה יומם אלוהט ה' א5 אויבים ה'לפני
 תנדב אם : שד אק האלהים הוא הארץכיה' עסי כ5 :לסוקדעת ביסו יםרבר
 וכברתו מכובד ה' יקרוץ עוץ לשנת וקראת קרעם ביום הפציך  עשות רגלךמשבת
 משזי ש "רמתיך ה' ל הת"נ אז : דגר גרבר חפצך ססצוא ררכיךסערות
 ארם ובן את יעשה אנהם אעצם ! רבר ה' פי כי אבע. ה"מ נחלת חהאכלתיךאוץ
 לכרתים יל אסר כה כ' : רע כל טעשת ירו ושסר מחללו שבה שסר כל בההמדק
 בביתי ~ום ונתתי : בבריתי ומסדקים חפצתי  באשר ובודו שנתוחו עמסהאשר

 והניאותים : יכרת לא אשר 6 את! עולס שם ומבמת מבמס פב ושם קדובויפותי
 עד התצא . ויעבור . יחשב מ5ך אל .  השיבס : העטש לכ5 יקרא חפלהבית ביתי כי מזבחי על לרצו! חבחיהם עולותיהם הפלתי צביה ושמהכיס קדשי הרא5

 ; בר' לוה !הבפססה
 קטן כהגה מחוס ע'חפזפק

 שנה וקרא . שטרוטים . שבויים שועת שעה . וקדוש,מרןם
 : )מפרומים( . נפלאו עשלוטים , והאביונים . הענייםלריב רצי

 : קרא( . )והאכזנים . ובתחנונים . יבואו בבכי . אסונים עם * נצבאו עםאל
 אשר . אטעים עם . חטאיהם תסלח )טמרוטים( . בניהם עםכהעלם
 * בניך נא 'קח י ועמן : וק-א( * קראבינים * ובנים אבות . בהםכשלו

 . )"אביונים גנים וטעין חיים טום באר )עם( , לפניך והשקם)טטרוטים(
 )טטרומים( הבינו, *נברים : ]עס[ וגךא( . )"אביונים אמונים. שוטרתדיש מי ויבא )עם( הפק, חן שערי )ממרומים(. הרק, סליחה 'טל ]עם[: ,הקא(
 : ]עם[ * וגךא( * )"אניוים : כשמם חטאיכם יהיו אם )עם( . ילבינוכשלג
 : תעם קריש. ואו' לפגיך. קשרת הפ5המ חסן א"ש : ה" . מהיבחש .הקטנים אדוני טעבדי )עם( . עבדך אני ולי )המרוטים( חסדך קולשלח

 ורה שבת לליל ' משה הדס טיפפזמק
 לכבור אחד* בלבב טשכיטים זה בליל . פחד ועוטי איטים מותלגבעי

 משושים ; האחד טן השנים טובים יחד. נוסדו יסיםשני
 לפודה . רחשו וחסד . האל עם פאר . חבשו ובהם . האל טעםחורשו*
 בפיהם נקראים שלוטים ן נצבים * באחד אחד . יגשו בו יום .תואל
 . עליהם ישירון נאים וטדברש . גביהם על חטאים וסליחת .שניהם
 קודש עם הרנין : מבים . כאחד * שניהם יאם יכשר זה אוהזה

 מומס.: . אחד בקנה גביעים משקרם . שובםגיל בם יתחדש שלשה . נעים הצבת וחודש שנה בראש . נעיםבסזסור


