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 כיל . היום נצבים . האל עם ירועים . ארץ יבשכוני : לימטעל
 קדהצ את והקדישו . וגואל פחיה לצור . וטורים מהללים .השח"ל
 יוצאים . יחד רום מלאכי . ערץ בטרומי , ישראל אלהי ואתיעקב
 כנפים שש . טיוחד לטלך ברעד ומעריצים . בפחד ושביםבאיטה
 היום קרבים קהלות. קהלות * ארץ ובשכוני לאהד: כנפיםשש

 קדהצ ואתה . המולות בתשואות . האל ומקדישים הפלות.בחמש
 וכל יתר לבב וכל . נגמר שדי שם . ערץ במרומי : תהלותיחצב
 זה וקרא . טשסר טול כהטמר מקוטו איה שואלים . סטרבשר
 . קרחיים וסגולת , חקוקה דת נוחלי . ארץ ובשכוני , ואטר זהאל

 נקדש הקדיש והאל * חוקה ביד צבאות ה' ויגבה . דבקהלשטו
 נבואות. דת הוגי ארץ. ובשכוני צבאות. מלאכי . ערץ במרוסיבצדקה:
 ומאות. לאלפים . טקדישים ואלה . תשואות בהטולות . מעריציםאלה

 : צבאות ה' קרוש קדושקדוש
 לף יודה אני "שט .טלק

 :)נ"ט אלהיט אתה כי קדדנה תעלה ולךוככן
 ה' מפני . אל הררי ונעשו ורעשו . והתפוררה התמוטטה0אינז

 . רכס.ם והתפלצו והתפוצצו . אפסים 0נבהלו : ישראלאלהי
 ויפחדו . ויתטהו 'יתמהטהו : רוקב אלהי טלפני . לטישורהעקובויהי
 . ויתנתזו ירצדו ירקדו : מפניו נבהלו כי הטוניו. הטולאו לשסע .ירהו
 על הנזכר 0השם ; אלהים ה' ספני . הגבוהים ההרים יזועו.ויגועו

 . ולאות לעד סיני זה . והתקלקלו הגבעות ועל . והתגלנלוהגלגלים
 . וזחלו אחוו ופלצות . ונבהלו נחפזו וכזה "וכזה : צבאות ה'מפני

 . חיות ארבע ודהרות מפניך: . וחלו ורגם . לפניך העומריםוהתחלחלה
 : הארוו פני את * ומדון קנאה באין טשרתים . צופיות אלהליכות
 : תבהל ספניו . תהל כי שטש ואור * ורעדו ופחדו . וייראו ראוהטה

 אתם אשר האדון . דורשים קדושים ובקהל ורוהשש.לוחשים
 וטנחת . מחרישים ולא טקד"שים . טחשש ולא 'וחשים :טבקשים
 . ומתבוששים לובשים. 0ת-אח : טקדישים הם אשר * טנישיםקדושה

 . סתכנשים יחד מהשים( ולא )חשים ומתקוששים. לעבדךומתאהמצים
 )מעריצים וטתרעשים רועשים . ומתנגשים . )וטתקדשים(טתרגשים

 : קדושים בסוד נערץ לאל * סשלערם וקדהצה *וטקדישים(
 . רומליכו ורזר לריר * קהים אתה . אנת אלמכם ה' %- בתרסונור

 . חיטוט wo א"א * בושט אחה . אהה קרפ . ותשוך * :בק :נכרובכן
 : איילה .  לשבחעועי
 לפניך רשמתם ישראל בית עמך פיפיות עם ההן אכותימ יא5היאלהינו

 השבהו. מה וטיעם .  שיאפרו פה הנמס . יד ל רריהם לבקשהאם
 הום 13 יג ח"בסהרה(
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 רבר להניד ונטרו ואל , בטענם יבוסו ואל כלשהם יכשלו ואל . ודשאלז טההום
 אלהים ה' שידעת כבו * גרצתדשזרנו

 שחמני
 ר4 וסרפדיך חמנש הם

 . פניך על שבי יל אעביר אס מאטר . עברך סשה בחית כצהוב ,סרורגום
 ; ארוש אשי את ומהמתי . אוין אשר את וחמתי , לפניך ה' בשםוקיאתי

 משר . ראק קמק סשה אני השם , העבורה לסררושות
 * אדטתי פרי אקריב * עבודתי סדר אכונן , דתי מדברילמערוך

 : אלהים בעיני ינטר אולי . ורוחים עיניהם נושאים י תהים כלםעם נפשי * נגהים עם רשיון "נטלתי : לקראתי ה' יקרהאולי
 פתאיהם יוכיחו , יקריבו אסריהם יושר . יציבו טשסרותםשד4
 ירקנו טדטשת * חכנו טנעט 'סהטוא 1 וישובו ישסעו אולי 'ויריבו
 : דרכם את לגו יגיר אולי חשקם, להאיר שאלנו מאל ינסכנו
 שיר לפניו שלחו י וקריאות בזעקה שועו , נכאות בנפשותשובו

 רטנים העירו * לני סעפים "הקיצו : צבאות ה' יחנן אלי .ומשאות
 : לנו האלהים יתעשא אולי * ואנו אבלו לבבות הרימו . בנולא

 להוכיח קראתי * בעדכם להתפלל קמתי טכלכם טאד4קטנתי
 , ברוחכם השסרו סטהורים : חטאתכם בעד אכפרה אולי ,אתכם

 ירו יקל אולי , יצרכם בעד קראו טהור י לבבכם בכל ושובוטהרו
 שאול פני נפלו . עתי מכבד נבעתי י קוני לפני "נקלותי :מעליכם
 , ודוני על הריסות* מחלבי י בעניי ה' יראה אולי * לשונימעגה

 : פני ישא אולי , ורעיוני פי עם לו חכיתי * עיני סיסי נסכיחשבתי
 אתם ה' יעשה אולי * סרותיו עשרה בשלש קרבתי ,סליחותיו נדורי ~ויחי , חנותיו הסוגי "קראתי : פניו אכפרה אולי 'לעיניו הבאתי טנחתי זטרת * לפניו הורי וכות זכרתי . רימו מפחד?עתי

 הכהן; יום בן תיקמרי זה עבודה סדר א"ב.ע4ס י נפלאותיונכל
 שלס בשורך : יצרת )בו( ובריות פעלת והכן תבל יסרת * כיאש עלס סמםאתה

 גק תבמהך נולם ; מגה והצבה אפל נרשת . תרוס פני על וחשך . ובהוהש
 היתו יטען כליתו ולא סעק וגזזת זנח רברך ן פקרה אורו הרעת rp קי יצרת.הארסה
 sw ו'פרקו : .שקט חושבתם . בטובך יימריתם . ורש וברכת "ריו הנדלת : כפ?עי

 . בהוו לתסיס ברית זכרת : אומללו וכחציר . רגע יר הסירות . סכם מר לאלויאסרו
 בניו ניחוחו ובאהבת , כרת 5סעמ קשה ברית חק , שאריה נעולם r~wובזכוהו
 : בו enbJl רוקיע ונבקיע ונעלה לגו ואברו . כגרץ ובס בעשרם ט%4 :ברכה
 בשורך ועשית נימקי : בודעך להאיר כשהם סאו ,רח ככתב פתאום רתק אבי,יד
 שגבש טהרה ט5ה . רופאת כסס וק לוית : ונקרה לבבו שיבהו ולעת .פלו
 עקלי a'1P לו נתת ; לקה מדזם ננריהך חרזם , הוצאת חס שש מגוש :נבחי
nw~eבחר אתש וסכל . וחסד וץ *ית 5וי ע5 ששון : ויקיאו סבנך ע5יק ארנבי 
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נ הכפורים יום שלמדכוף
 בבגרי פארתו ! קרשה טשרטיו ה' קרוש ובהין * 5וי מגדש נבחר עתרם : עטרתלו

 מצנפת ואפור חשן בר וטכנס' כתנת וטעינו ציץ : כעסך דמר ובקרבטתיושרר
 קטתה ריח ! אלש ונתוח שעירש ושחשת . כבערם ועווית פרים קרבטת :ואסוט
 , אסה ורשלת ;mtv שושט : יועד ומפירת רם וזרקת נחלם ובע"מ סרקתםרוקת

 : השרת כסלאך נכלם טזגר . אבן ועריכת מץ תוכן ! עומתימ סכימתוקרושהו

~'rp
 תשריק
 סליזח ידו ועל . שסתו אוראל לבל כפרה כלי . אחר; לכבור א5ה כ5הכנרן

 , הסייחה ביום להנץ- לשרה הממר טגקו אהק תחת נתת.העזן

 אחיו ורכסי עם וקם שלומי . לסההו בוטלם 'סים שבעת הים וערמתהותטעשה
 לסקוס נכנס אתה סי לפני ראה : העשור ef בוא ער שבכרז תסיהכהנים
 ציע ! םליחהני )הים( תהא נדך דעי ששכו עלך ערתם קה5 . ע41בת להבתאש

ולסדותי
 nya כשן לו פרען : העבורה בסרר סורנל שקנא כרי העקור ים בוא ער
 וביק שיאה באיה מצוה עושה : העם עבין בינו מתעה 5עשצת ד1זמקיטוקיצשז
 לו נתם ! שרובר כסו לטול ויד 4יים rOYD ש שש : טבילה כנרצציעצם
 כהלכהו ועשתו התצוד כבש את יקבי טסי : ורגליו 'ריו וקדש ולבש שזבבגרי
 ורגךיב יצא * הנחת את ומהסיב הקטתה 4ז להקטר- ינגס לפגש , כלה השנהככ5
 חבאץ ומטהר נסמם מתח יעשה יום בכל כמצותן : האיברים ואת הראשאת
 טרם ! כבראשונה סדין לו :יפרשו הפריה לבית סיר יבוא : ע"ר כלי בכ5 הין אתועמך
 זהנ בגדי תשם ה5 , ורנ5י1 יריו בגקעת טקרש זהב בגריששיט
 , לבן בבגדי היום שעכורה לובש לבנים סעבקי זהבים . שטבל כסו יטבלודיר

 עיען. א5 4מ באיטה now הוא , פרו א'צל תחלה לו וגא ורגליו יקו וקרשהיד
 : והתורה עליו ירע שתי ומסך . ושד דברי שעואוסר

 נא כפר השם[ אנא . ובטוי אס לסניך פשעתי שיתי ]חטאתי השם אנא אוסר הקקלכך
 ככהומ . וביה' אם לסמך הטפשעת' דטעיתי שחטאתי . חפשים ישנותלהבאש

 )ר1שהרו(: ה' לפני חטאת'כם טבל אתכם לטהר עליכם יכפר החק ביום כי עכרך סשהבחדת

 טפי ז"א היפורש שם את "ofvon כשהיו בעורה השספם והעםדהכהנים
 פניהם על ונעליס ומשהיעים טרעימ היו * ובטהרה בקהשה נח5כהן

-otw

 אח לנסור סתגרן התז הוא  אף :  וער לשלם טלטתו נכור שם ברוך
 וסולח רחטך מעורר בשבך ואתה : הטהרו )להם( ואוכר . רינברכין כנגר השסאת

 : חסירךלאיש
 שם של כזוטא יסק גטים , גורלות שני עליהן חונריל שירים שני 4 והביאודבנר

 ואוש- השעיר ע5יתורי
 יקשתי זהורית לשון הע~אל ר בשעי י)והכהניס(: חטאת לה'

 שחיטה!. מה נשד 'עטידנו  שם של ,ט%א עורר אף . ש%15 בית כנגרמעסארמ
 שתי וסכך . הכהניס אחיו הידר כיהו ויחי ע5'1 ואזמר פיו חם קניה לוובא

 : והתודה עלייריו
 קרחיך עם אוזרן ובני ,ביה' אס לפניך פשעתי עיתי הסאתי השם, אנא שסר דגהדכך

 ושפשעתי ושערתי שחטאתי . לאששם יעומת לחטאים נא מם השםאטף
לטיך
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 יכפר ה"ה ביס כי סשה בתות ככתוב . קדרטך עם אהק ובס ובמזי אסלציך

 : )חפהרס ה' 4ני הטאתיכם סכל אחכם לטהרע4ש
 ספי יוצא רישרש שם את שוסעק כשהיו בעזרה העופהם "שיהכהנים

 . פנים על מולקם וטשהחים שרים הי . ובטהרה בקרהשה נדזלכוק
 השם את לנכשר ס"ק היה ועא אף : פגר לשלה מלטחו כבור וצם ברוךממריק
 לשבט וצלח רחקו מזמרר בשבך ואחה המדוו: שהם( ואוסר הסברכקכנגד
 : טשרתיך א'בטיס
 פרו ה"מ מכק ברק : העם והפאת חטאתו לעשת בעדפה שקר ייהראהר

 : קךהש שלא בדמו לסרס יתנרי כיד להכירו ש ; טריר במ"ק רמווקנל
 יעבה מותה הטל , שבשרה )הרבממ( התבר ש בון שמסרס סי ]ביד רנקץ פרורם
 : שבשרה )הרס"מ( ההבר על "גיזה אש נחלי סלאה העירה ! השבח לראשחקה

 ;1taDn סלא וחפן החקה* ק דקה קשית סלא וכלי ריקם כף לווטוקסין
 גהי

 ומפל הכף לתוך
 בק רגששתה יציה דקריהם לקרש ונכנס ערסו זרז ריגשית. כף ובשםאש מהתהנינומ
 יניו טמטם . עק ט* דוית נתטלא וטסם רגשנים על וטו! הקט.ת כל רפן . הארקברי
 בו 12משוס מנר הפר דם את וטיל יצא . קצרה תפלה בהיכל ומהפלל לאחויוופסע
 כוי בין הכפות לפני סמם הוזה . וצעסד בכלם וגמר עדכנם etpoiגמם
 לטיפה %א למעלה לא להזות טקטק הוו ולא . למטה דטבע לתעלה אועזהארק

אלא
"5wu 
: 

 . וארבע אופץ . הםלרט אחת , השתים אחת . ואחת אחת . אחת , סמה ויהוכך
 : בהול ש"ח arnn ק ש וודעי יצא : הטבע אחת . ושש אחת . תשמשאחת
 יכנס מיס . טשר בסורק דנה קבל שהמו . שם( לשל חמאת שעיר לו הביאוכצאתו

 מתכף! ההר ולא . למנמר ושבע למעלה אוץ? . הפר דם כסרר סרטולהית
 : כנשליף אלא לסנטה ולא לפעלה לאלה:ות

שמך  ח~שחאחימ. אי t~tntlffw ןא"א",8אוי. 
 ושש ק ש משש "" שא. א" תש. יש.וחזית

]"השאב%!
hh~Vh%יצמשושקטטק. משש השף.מ" ישחש מר ש ש 

 14. ה" שמ4".4ה"םיק4א14"4י"14ה
 : %י כשא

 אחטיא ש4ש. א" ש", וימאית 8" אי, מ". מהמו
 שבע: שא שש, *הו . יתשאתז
 ' שר לתו ~תה שחר 4ט חשה האי ש מ% תי. ש תשח3הץ
 : כמצליף אלא לפסה %א לסעלה לא להית סתטק ההןיא לסמה השבע לטעלה אחת . מבחק הארון כמר הפרוכת ע5 ממם ותאה'
 . וארבע % . הולדם אחת . ושתים אחת * ואחת אהה . אחת . ruD ויהוכך

ffwתטש . mw ושבע אחת , חפש : 
 לצי שסר בהקן.ובא רנ"א את העהמרתתן ים לחך הצ י ייהשש

מזבח
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3א דבשרים יום שלטומף

 . פעמם שבע מה מהדו ה5 , טרק וזן קימתי ארבע על . מהבפסח
 צחו . הודצק כמכח על מערבי עצר אל רודדים את חשפך לאולם רצא.ויץפתע
 שתי יסך . קהלו  אשמת שא כלתוהת לעאי רגמטתלח השעיר את לוזהבינו

 : בחצרה עליוהיו
 אנא ישראל, בית עטך לפניך פשש עם הדאו . השם אנא . שסר הק'ןננך

 לפניך ושפשר ונושו שהמ"צ . ולפערים nullht לנשאים נא כפר .דישם
 לטהר ע4שס יכפר הח, ביוד כי עבדך סשה בתות ככתוב , עזראל ב"זעטך

 : )הבהדס % לפני חטטיכם סכלאתכם
 ספי עצב התפוש שם את שנמרץ כשהיו בעורה העוררים והעםר1ש4כהנימ

 . פסדם ש 1טפ4ן ומשישיש כורצם הע * ובצדדה בקדושה גדולכהן
 את לגמ'ר סתמן ה"נ ר1א אף . חגר לשלם שליהו כב"י שם בחךואשרים
 תצלח החסיך מצרר בגרבך חותה . רששנה )להם( 41ימר רנברכק כמרהושם

nwsיעצרו : 
 יע בשתי דרם , שפם למדבר נירה לארץ לתבליט רטנים ק לאחרמרא

 ער הרו להר נגש הנץ ולא . יורר סחנלגל הזה יהווו לאוצריוחשם
 : עזראל בית עטך עוגות יסרג כך וכנסר , איבים איבריםשנעשה

 ונתנם אוצריהם 4עז חוטא ועיע! * הנשרפץ הושעתי יפוצל הפר אצל 6ח
 השרשה. לבית טומאן כנקלשת וקלען המזבח. גבי על להקטירםבסגם.

 דש4שוץם שבדיתכם ובעשר *  כעקיר ובאך טת אוצי בפרשז כדגים כרירת :rpg":שב
מ ש . ברכת וממוגה עלוהם ומברך , פה על אחזוקורא מ  . % muvn . 
 הגל . רבהמם השל . הטקסט ועל * ישראל הגל דהמן. כחלת הגל . הנתראהועל

 תפלה.: ושארירושלים*
 חלה השבל רדר לבן בגרי ]ופורש . ינלי עץ וקושם * דמבלה לבית צערעתכי

 חלץ אלו את חישה עא יזלי[ ייו קרש 1בש שוב בטי 6 הבי14 .ומפקפנ
 חת . *( תורמים כבשרם שבעת ואת השלה פר ואת החטאת. אפוח ואת העםעול

 ומהר . כהלכתן אמזן המשה , וטונים בק של התגרד את . בנעץ הנעשההשעי
 ופשט דיגלת וריו הרש רגובילה לבית לו בא עת- אלה כל את מעוצתכלתו
 להחבא גכנפ . ורגליו ייו וקרש ולבש לבן בנה לו wtan * מסתפג ח15ה וטבלוירד
 יק יקרש הטבילה לבית לו בא קי בשחרת. שהכניס הסהחה ואת הקןאת
 "יג6ו[ ירי וקדש ולבש והב בגדי לו ]רעבינו . ונטזפנ nbv1 ופנל ו"-ר ופשטורגלי
 היבהם ואה הראש את למקריב דגרות את ולדה"ב הקשרת את להקטירנכנס
 עצמו בטי 6 חהביווו . זהב[ בטי ]ופשט ורגלע י-1 וקרש . הערבים בקעל
 מן בשלום בצאהו לאשנביו ששה ה"ה טוב יום ביתו. ער אוחו וסלען .יבש

 : אלהע שה' העם אשם .  שככה* העם אשף .הקנם
 וזנן הי מ . הקרש מן בשקם בצאתו גחל נק של תפלתו מהה יכך)ובכף

רגל עליי הנאה זו עגה עיזהא . אכותש ואלדד אלהיט ה'מלפניך
 סימו נשף פיא י'*(
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 תכנס ואל . טטיטה )תהא( שתגה אם . שהם מקום ביל יעדאל בית עמד כ19*
 ושלא . לו צריך שדגמלס בעת )בלבד( הגשם לענק דרכים עוברי "פ5תלפמר
 תפיל שלא נטנה * אחר לעס ולא לזה זה בפרנסה ,שראל בית עמךיצטרכו
 עבר יעף 4א , המבתם את השדה עצי בה ושיהמ . בטנה פרי אתאשה

 : וועשיע תשסע מפש כן כסו : ירודה סרביהע5%סק

 ועל עלעו הבאה זי עגה שתהא , אבותינו ואלה' אלהים ה' טלפנע. רצקתקי
 naw , ברכה עגת . אירה סט? , שהם סקום ככ5 ישראל בית עטךכל
 . חרזה שנת . זפטה שנת . טוב הגר שנת . ריד מרז . רעה  ש.נת . הצה שנת .גיה
 . נתטה שנת ספן.,  שנת להם. שנת כלכלה. שנת . ישחה roe נצבה.שנת
 שקיש"שה

 שם  ל4י.מאוו.ממויה*?"ויה.עת4ם.
מ ושק מ "" שלא שמ . לוט קטי" בהשן4מ   א4ש י אחה מ . 

ק את , ה" השן סל"ת 'ש את . מה המיש ים את 4מ"  ייש פיא 
 % א4י י טא ~UV1UWbh. מ 1*%ל ימה 14% %מהמה
ש י צה ט . -ש אמ %%ח1 אטם אמ  מדך  %1 טחם  אםחשך ש ר - ט מ  מאיוש6 מיב ז11מ תד1 ובל
 על בדבי גל אעביר שי ויאמר עבק- משה בצורח כבנצב . התנום בסרחכה4
 ו ארחם איי את והחמתי אוין אשר אח  והמהי לפניך ה' ewt וזיאתיטן
 בהק ב,י יקף אנימחוס
 . בעטהת קושה ואחדה ו הקרש בע  בשקם  בצאהו גדי יחן הה מעד סחרטנכן

 . סיעת nana 0ביהלום . סיעת באיר ללגמך . בכוהרה קשורהלכוהם
 0כפטרה בסכתם, וטלאת "כדוהרת . שהם בעסות שוהם נכור . ,anYt יהרתכצרפה
 בהלו 0כירח מברשע. מאור ד ע "כראמה . זורכךז הזר א ושנרקת . ביעתםחיבצת
 : ארני כסלאך *נ,-חט . מעוני בטכס 0כחטה . בגיורתו השמש תוצאת .בחבורתו
 : המו צבית ה' סלאך בי פרד יבקשו וחח-ה רעת ישמרו כהן שפתי כיככתוב
pDttשלצה החס פ"ו DD~ מב.,ם 

 : נפשט דאבה אזק למשסע הלא , אלה כל ראתה עעולטרי

 אש-

 ראתה ין
 1 ענק נישזר שציפף והכח . השרוןלשושנת

 נרוי
 אבני ברנר לשברן והכהן .

 . מתרז דרס 'לוס יאחה ען אשרי : )הלא( . לאהק אשר הקדש בגדי את .זכרון

והכבה-

 חמאתיים סכל . עהת אליו לעם לוהג והבוק . 'ורוו אור נלבת מרצפף
 כהלך סחף והכבר- . ורצפתו וקרש טלא ראהה עין אשרי : )היא( . תטהרו ה'לפני
 כשר שם בחך אוסרים והעם . בשפהו הספורט שם מדבר והכהן . רפתותוך

 ט-רבו. בהוך כסלך כברפף וחככה- והררתו. היכל גהור ראהה עין אערי )הלא(:הלטתו.
 אשח : )הלא( בגבורתו השטעו כצאת 'וצא כן ואחרי . בקרהו ומהתה כף מביאוהכיק
 בלקה ערא והכהן . הטביב נוגה כיק פרעפף והכבה- . הרכיב היכל קיר מדבועק
 קרת  *פררת ראחה ען אגדי :  )הלא( . סביב ניחים כ'שה,לי והעם ושכהניס כרכובה5
 * התהלך וכה וכת טונז והכהן . סלך ראש על במכם כנצפף הבכהן .סלך

והמניס
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 , כשהש ויט 'מנה ראהה עק אעפץ : )הלא( ם5ך.. הררת עם בהב אחיווהטמש

 ומראות . גטהש שכן סיחת מאם והכהן . וצהש צטט כמרוהכבורסתופף
 : האלהים טלאךכמראה

 wnvu ' נ"מ התשבז אבהזש הממת שמתינו * שן כ5 טחטד , לאק ההןדתכן
 ההא נפעיתימ ,UV' סליחתם תהא רבדים זכרון אכל . קצםהחיט

 לס. אק כי לפניך זה-וע גלי עטרה ובטלה טקדש חרב אלהעו ה' דגתה .כפצ"מ
 רבקי לא , אש מלי %א נבול לא , בלולה ולא בריס לא . אנטש %א אשםלא
 . חלבים ולא חטאת לא . זבחים ולא זריקה לא , הול ולא הבכת הר לא י רקהולא
 יום את אלהש ה' לס נחה אבל . מסיס ולא סולת לא . כרובים ולא כצרתלא

 את בו לממזל ולכפרה %סליחה לפתלה . הזה העק nnho יום את . ה"ההכפורים
 הסרגל ובנשית ובסיכה וברחוקה וכשרלה באכילה אסור ,מהוא עם ענמתימ.כל

wteralעברך טשה בתורת ככתוב . שמתש כל אח בו  שתכויל עם . הסנרה 
 ; הטריז ה' לפני חטאתיכם סכל אחכם לטהר עליכם יעפר החי ביוםמ
 פרח"אמון
 לכפר )גדול( כהן ולא מקדש לא * איותינו בעוטת ציון הרשטם

 פרים ונשלטה * קרבנותינו תחת * דברים הבאנו * ערתםעל
 * קטרתי ענן אפס * תפארתי בית ושסם * שבתי מקום חרב :שפתינו
 * ובשתי מריי שא . בגשתי תפלתי * בלתי נשאר לא * אתי איןומזבח
 נרפס :עב משלמה , עונותימ תכבוש * תרחיפנו תשוב . עתי בידכסו
 כפר ורב * ממלח כקטורת * תצלה ושועתם * וסלח טוב אל רצה *ונדלח
 בעת * טפלה שעיר כעל י תסלח וחטאתם * נאלח עין לכל *תשלח

 נטהר . חטאת'מ תחטא . היכבש תנקה . אורת תאיר אשינו "ייאיהינו י ונשלפה: . עמתנו תבדה ואל * עננורצון
 יתפצע . ותושישי תון; . שנותץ swn * ניעתימ תקבץ .מטאותימ
 , בעבור . רחסגא . תפלה שומע :חפלחמ

 לחטאםגמר
 בערך אקדטה * טעוני ואפחד אבהל * ורוני חרפת היוםאתודה

 אטרתו * עיני את המאיר ה' : ה' אלהים אל *תחנוני
 : ה' אנכי לאטר * בסיני השטיעם אוי . ממעונילהשמיע

 לשסעגיר
 * עלי גדול חסדך כי ושקויי. טרפי הסכין . טאויי למפיקאזכורה

 קדשו ובחצרות . משסרתי אתנה נוהו : בחיי לה'אשירה
 * חיי יטי כל ח' בבית * שבתי , מאתו , שאלתי אחת * לילי עםימי

 : )ברור( .שסע
~ולרוך
 אף * אראלים יהללוהו טטעי אשר . זבולים בשטי לדרלה

 . תהלתו ישגבו : באלים כסוכה סי , במלים ישמיעובתחת
בשסעט
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 גדולתו. רוב ובעלה כמטה . משמועתו השים קולובשמעם

 האכתש: המו ה' . בתך . גאותו ישראלועל
 תעש א5 י דניאל . כשחטאו מזל. אטתש ואלהי אלהינו הענוי. . מלראל

 . לפניך נאסר מה לעעימ. . חטאמוגו' אב5 עם. מכל אשסמ כלה.ע"מ
 מגא.ט~ךע5. הלה וניער. ארר עויפה. סקילה חטאים. ע5 חטא.ע5

 : מל6 קדים . הים ובספר . הרבקים ואתם . וכחוב . מורים . רצה .קרשם

 כפורים לירםכמנחה
 1מ51'6 . תפלתי ואס , hl1DSI] קויש . קרושה סרר שמי י( %'י! ע6אשרי

 3סס ומי כסן , מקריס T1h כמבסס ערית כסרסח 13 וקולףס"ת
 . ססרסס q'o סו וסטיר . ס' 6מ 6לסיך סם 6ח חס% "6 6י . ס'6)י

 קינא 61ומל . ל)זק1)11 ס"מ rent~1 . אמתי ב! יעה אל ה' דבר נהיספטורס

 nee~ י ושווור . סמסלס וניסדר לחינס גפר סלים וע"ס . 1)ומס%'ן .לעילי
 : הגצעים מחוה עד . רושע אב ככוך טי . גבו אחה * נחיש זכוגו .הפחח

 משה 1 קק גטה אני מטס .קהשה
 ים( : אלהינו אתה כי קדושה תעלה ולךובכן

 יהד חגנו "נובבו . כבוד לה' הבו . קולם הוד את המשאים חסד'אנשי
 בעד מהי( ברזל כעמוד "עיו : בכבוד ככה דמית מי אל *כלם

 וירצה ורפא חטאיהם 'מדוי : ולכבוד סביב אש חומת *קהלם
 . לעולם עמים לנס יעטח- ישי "שרש : בכבוד חסידים יעלזו .פעלם
 את עשה . סבלם בשכר כי ואמרו *העטים : ולכבוד לצבי דוצמח
 : כבוד גם עושר גם * להנחילם יצוה ושז ישעה 'קולם : הכבודכל

 כסאו "נושאי : כבוד זקניו ענד * מחוללם פניהם נשא כי יבשר'טובו
 הכבוד .טלך : הכבוד סלך יבא . עולם פתחי הנשאויקראו
 'האסירו * האל לעם קדשו דבר "טלח , אל נוצר לאלפניו

 ואת * תקב קדוש את והקדישו * האל מלאכי [QP] )כמ0להעריצו
 : ישראלאלהי

 . ותלשך ובק. . ובק ובב!. ,saS רגא.ט ותר לדור קדט. אתה . ישסתם זנסדהצך
 כשחריע . לעעותים סכל . בחרהמ אתה . אחה9,ים

 . מכל אשמת . חטאת אבל . לפניך תשא . מירושלים . דניאל . במדברישראל
 . עתך אדר . סקלה . חטאים ש . שא ש , נאמר פה , לשנש . חטאםאבל
 6ווזל סכם סיס ו6ס . חים ובספר . וסדים רצה . קרשה , gy ס~ך . יבאיעלה

 : קררם 161)ול .%קמך
שולטית

 . מומס סיס )6 טיל ים %ק !ג6 "רייס פיו מס גסי א"י(ש'
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 . הקטן שלפה משם ונטף . סטן געל ובא שבהון שבת)מגן(
 שאפם : משגבה לעומת עפעף שנית * ותישר שועה ימפה'שולמית

 "תחת : וניבה בשועה להתרצות באה . ישר וטלולןקרבן
 . למעצבה נשכבה : וחלבה דמה לפניך תקריב , החשר ודםהחלב
 "בהתפאר , בשכבה ידע ולא מקיץ שומרה . ומתקשר קושרבין
 .תפש : עזבה אלהים לאסר בהשכמ . ומתעשר רש כלעריה
 אומץ "ותוסף להשיבה: יוכל לא זאת תחת . והשר והצטירהמר
 פשרה הקץ "נבואת : לבה על מדברת זאת בכל והיא . הכשרבדם
 . כנשר נעוריה וחדש 'העירה : חרבה שחרה מיחלת נצבה . פקורלכל
 וגלילות אשר. ומעדני זבולון יושפע סביבה! חוחים שושנההרס
 ומאור מכשר אצול , האשר מקצץ אירח 'אסתת : בשובה ישובוןנפתלי
 ; משכיבה לעומת כשה "לבדו . הקשר והיטיב עקד תשתילו :שביבה

 "הסך : וסרבה לסלונה פה פתחון "היות . תאשר לעדתו צדקו'מרום
 דלה "טובעת : עקבה ינוד חטא עבות "קצץ * תישר ורוכסהעליה
 ארץ כמעשה בקראה : חציבה לעולם לפניך "נאור . גשר עלוהקם

 : בה ישבתם אשרמצרים
 אשר כנק ארץ וכמעשה תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ כשעשהגנבנ1זדב1

 קחו תאמר : תלכו לא ובחקותיהם העשו לא שמה אתכם מניאאני
 : ופתינו פרס ונשלמה מיג יעץ שן תשא כ5 צלע אסרו ה' אל דייט דבריםעסקם
 אשר המקום אל ויבואו ונאמי : אומץ יוסיף ירש וטהר דרכו שזיק ויאחזונאסר
 כל וישבתי :נארר : לעצים טטעל המזבח עז אוהו :ישם מד %1' אלהים לואטר

 : שטך אהבי בך ויעלף עלייך ותסך ירגע לעולם בךועסי
p~toפיפ 

 לשפוך לבם ה' ולפני . תהלתם במשמרת לעמוד 'ומניודידכ(ס!יכ(
 כסדרן תטידין קרבנותם. את להקריב יעלו לציון ולחיותחנתם.

 היותם . אמרים עטם ולקחו יעלו ,לביתך יוספים : כהלכתןושספין
 * וכפורים וסליחה בעדם כופר יהיו . דברים אנשי לא ובין בינךמליץ

 : ומנחתם ונסוכיהם כחקותם ושעירים * פרים מזבחך על יעלו לציוןולחי
 שקום והרימו פרשו ויד ' חטאתם הקריבו לבם 'היום יוספים :תפיץ
 לציון ולחי * דמעותיו ונסכיהם חטאת חלב וחלבם * מנחתםתרומת
 ממטר 'תלו יוספימ : תשרן : טזבתותם על כפירים כזבחי לרצוןיעלו
 בדקם י לדקדק בחשבון ויעלה ימנה חסרון ואיך י יברק לבםצפון
 זבח יזבחו ושם יעלו לציון )ולחי * בדק מחזיק בלחך אין כיתחייק
 אוו "כיום יוספים : תמיתן * כפרתם תהי לך נשמתם והקרבתצדק(
 ושירות * בסודם ובאו אחזו עליון מלאכי ודרכי * אדם מדרכיצאת

 עורכים 14 יד ח4נ)פז'ש
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 ישראל יעלו לציון ולחי עמדם, על עוטדים והם . הם כמועורכים

 : בעבודתם וכהנים בדוכנם ולויים .בטעמדם
 שיסה סס.ס תפף . סטן כשי ודא שבתון שנת)סח"(
 ובחורי : רהיטי סף על , ועוטי שוקרי * עיטי אפופי * פליטי6,ץזרכפי

 ותטו : ופרטי כללי קשוטי. בעדת * מעוטי ילדי .חניטי
 "עלטו : ופורנס ומנצחי י סוסן תופשי י אבנתי הקטרי *טקשטי
 . מעליטי יבלע : חריטי ושודדו * בהטי שופכו , שלטי ונמצאי *שליטי
 תלהט . מטאטאי התטאטא : ולובטי וחומסי * שומטי בור * טלעיטישרו

 . ושוחטי ובועטי. . ,שועטי ! טקטטי תקמט י טפשיטי תפשיט יטלהטי
 * מפלטי וטהר י מקלטי ינהר : ושולטי * וקורטי * ויורטי *ומורטי
 השב * ומפוטי מפולי . משוטטי 'העז : שורטי מבין * לוקטיזהת

 * סיטי וטיון , עבטיטי הקל . סוטי יגמיד : שרביטי ותומכי *שופטי
 : שפי טודון . קולטי אטץ * מעבטי וישר * מבטי יאשר : טשוטיטשוך
 6טפצל : וחוטאי לסורי . חוטי 5להלבין : לאטי שפר * שואטיתשבר

 - : משפטי את 'הקוראים * שבטי והלץ * בעטי מקלות *ברהטי

 : אלהיכם ה' אני בהם ללכה תשמרו חקתי ואת תעשו משפת אתככוץוב
 קרוש ואתה : קרוץ שם בשר כל רירך פי "-בר ה' תהלתבא'

 : לעולס אלהים 1"י לבבי צור ובשרי שארי כלה שא' ; ישראל תהדתיושב

 ולהיה בקורא ן' שור גר' . שןפזמק
 , נעלם כל על תפקור במשפט יים . עילם אלהי אעמוד בדינךיום

 . לעולם אלהים וחלקי לבבי צור . מעולם אשר יקדמגיחמדך
 ובמאזני . :איננו בו עיניך , במעלו * ותדיננו תפקוד אם אנושודרכי
 יצורים מהבל כי וכור . ומעודנו חולל בשן הן * תשקלנו איךצדק
 ידל : צו . יתעלם אל מעולם וטובך . יגורתי אשר חרפתיהעבר י נסחי לעורה אליך וממך . נאלמתי כשה לפנץ- הנני . נכלטתיולא בושתי לא וממך * פשעתי מאד מעודי אני ,אם : לבבי ציי .כולם
 עך והעבר ומחה . פדעהו שחת אל מרדת . הרגיעהו יראסמך
 : עולם ומלך היים אלהים כי ואף * מרעהו צדיק יתר כי *בצעהו
 יהורה ברבי שלכה אני חשםשהאהב

 נבירתי
 ממיתן , חזק

 1 וחושבתו אטש ובן וחדעהו אדם מהובכן
 * במרים . ועמלים אסלים . בקשים * שנושים "אמשים : אדם מהה

 . אדם בני הבל אך . ש מני סש אולו . אש יאמרו רואיהםאף
 וכחם נצחם * יהמו הבל נודרים נדמו. שפלים "נפלים : מהה'

 ודנו יום שום : גה ה' * אדם כל נבער , נדטו כבהטות נטשל .יתמו
 עולות יחפשו . יומנו ותוך רע 'יעצנו * ונכלמנו בושנו יחדו .ואשמנו

חטנו
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נד הכפורים יום שלמגהה

 טש שוכן . חובש ורגב גדיש "שוקד ! מה ת . הארם לב יצר .תמנו
 מלא שלא * יבש שלף שקדמת גגות לחציר שוה . לובשורמה
 בחושת להם לתת . עווור אתם לדבר "לקוחים : מה ה'הארם*
 . אדם בני לכות * זאת ישכילו חכמו לו כצפרים לכודים ,אחוחת

 מאוס , שחל לתגרת ונסכן מתוקן . גחל לקימור ומוכן 'סועד : מהה'
 מה: ה' לאדם* יתרון מה נחל, רגבי לו מתקו בבהל. חיויטאס
 חובם הבין . בארבם ועמל בקרבם החת . בם אין ישר סט'המונם
 : סה ה' . אדם בני על השקיף . לבם יחד היוצר . קרבםוחפש
 . יגורהו טות בחרטו . תנערהו בצעו באיטת . מעדהז קצו*בבוא
 . ורצוץ ריעוץ : סה ה' . האדם כל סוף הוא באשר * ויחפרהו כרהבור
 , ופריו שרשו יבלו רגבים * בקשיו נשיו לשלם ראו * ועדיוחליו

 יצר ספקו "במלאת : טה ה, . האדם רעה רבה * איו יאסרורואיו
 שודד בשלום , יראנו לא ועין ישב בדר י ויקיאנו חי5 בלע .יבואנו
 , נגדע וקרנו נשחת ייקרו : טה ה' . אדם יסתר רששם בקום .יבואנו

 אליו ישלם * יתודע אליו אשר יום * נפדע בל טשחתיחידתו
 . יסער בתמה לילה כהויון 'יורר : מה ה' , אים טחשכות יודע *וידע
 כסיל יהר * כנער כישיש בגעש יטעש יער. בסופת בטסןיסוער
 החגת * ונבדק נחפש אם *הנה : סה י . אדם בני יוקשים *ובער
 . יצדק מאלוה האנוש דק, כאבק יהיה היו . ונחרק נאלח סגכולו

 באוצרותיו ונכרים * יאהילון בנוהו "תרים : סה ה' * אדםהטלטד
 . אדם ויגוע ויחלש . לשן נטה וכאורח . יובלון לקברות והוא .יגילון
 על "דרכו : חרטה עצתו און דתו * ואשטה טעון יחדל לא ידל ; סהי

 : פה י . אדם בני דברת . וסרטה און פיו דברי . ערסהנתיבות
 הטס * נכתטים עלל כחטים הרי . נחתמים בצרור אשמים"הובר
 : סה ה' * אדם בני הבל , תמים בהיותו הנה . רתטים הנחליימם
 ישוב בכן . סלך כידור עליו "בתקוף : סה י . אדם גונבני *עטך אנכי גר . ויסך יתר פתאום גויו . נסמך טיט ועל טטיט0גיר
 במות * ילך ובחושך בא בהבל כחלך* ערום שם בשובו , כהלךלארצו
 , לבושו וגוש רמה יצועו רכושו' לאחרים "תזוג : פ; ה' *האדם

 : טה ה' . ארם ענות יום . בראשו עמלו ישוב * נפשו פדיוןיקר
 כאפס ראו . עכשוב חמת כסותו רודה . נשוב רוח בחייו"רודף
 וומרוב : סה ה' . אדם בני רוה . ישוב ולא הולך רוח . חשובואין

 לנפשו בקרבו וקצו . עורב ויומו ערב וסותו . ירב בהייומדוב
 "לריק ( סה ה' * האדם את דו ורחק . וקרב הלוך וילך .אורב
 טאוטה ישא לא לכן . בעודו ויחבל עמל לשוא * מאדו וירלייגע
 חצץ "חדשם : מה ה' . אדם יכון לא . בבודו אחריו ירד לא *בידו

שוכן



 הבפורש ים שלמנחה64
 וחרץ. לכלה נקטט "קטות קרץ: ונקרץ נאך 'אוך . ערץ שטישוכן

 : מה ה' . אדם הלק זה * ארץ סגי אבדזכרו
 גביתל מסוס ד"אפאן
 פתאום בנחים. ידע ולא עובר כצל ימיו ודם. בשר הלא . אדם טה71

 טלא . ונרמס נרפש 5גו אדם מה ו? : וירדם תשכב אידויבא
 אם . ונטם השמש וחם יצא נובל כציץ . וחטם און וגם ומרמהתוך

 חסול לכן . ועמס ישא איך קצפך ונם אפך . הנכסס עון עליותפקור
 בשקר . יתגולל "בפיט אדם מה דן : פתאים * ידם לאל אין כיונטול
 עליו תפקור אם . מזולל ויקר מטמא הטהור . יתהלל ובשואיתהולל

 חסד וגמול חמול , לכן . יטולל וכחציר ייבש עשב כסו . מעולל יצרעון
 ישתה חמס סי . נהם לא יהיר אדם טה ה' : פתאום , אידםביום
 חטא עליו תפקוד אם . יחם וכתנור נגרש הוא וכים . ילחם רעולחם
 וכפר וגמול חמול לכן . נלחם גבור עם כחלש יספה . יוחם בואשר

 ופניו יבנוד היום כל . ונאלח נתעב "רק אדם מה ה' : פתאים .מעבדם
 אשר חטר בתי לשוכני . וסלח נא וכפר חמול תטול לכן .גמ"ח וכעשן יבלה וכבגד . ונדלח נרפס. יהי עליו תפקוד אם . ישלחברעה
 : יסודםבעפר

~mriD 
 אטת כבוא . נקסם כעץ כיהוא אדם סה ה' :

 . מס כטו ירקב יום . עמם טאשר רבכה . סרוסם קש כמו יהיבצעו
 לכן נטסס. וכדונג יהלוך שבלול כטו . הנכסס עונו עליו תפקודאם

 סרטה כן עוף סלא וככלוב * יסולה בהבל לעלות במאונים .כעלה נדף ילבד אדם מה ה' : פתאום : בעדם תדקדק ואל וגמולחטול
 . יבלה וכרקב ' יכלה עשן כטו . יעלה לבך ועל עליו תפקוד אם .טלא

 ; בחפדם לא בחסדך וגסול חטוללכן
 מפ"ל ומסל א"ב ע"ת . צ*בפזשן
 לחקור "גשתך יום * גופתי עם רוחי תאסוף "בו יום . טאדמתיתקרא "אלי יום : חטאתי מה פשעי טה אני מה ' ואשטתי בייענה כי חובי . וכסותי תנה מלבושי צדקך . מצדקתי אעמוד עירוםיום

 . והזכותי הרעותי אם "הן * דלוגיי מאד ממעשי ידין יום .לפעולהי
 קל סט תקרא אס 'טהור * נרדף איך וקש . נהדף איךחציר * נשרף וניצב אפר הכרוע * גרף הבל יעלה גסשקל "ואקז :סה
 בשובו נחם עע "כבר : סה . קלותי הן אשיבך סה ששה *נדף
 : אי סה . העויתי וישרחטארף אמנם . ירוחם חם וסודה כטאטרך 'תרצה * ונחם עוזבהוטודה 'שב . כפחם זדון ותלבן יקרב . יחס ולבב * תחם לנפש נצור :סה * ופתי סבל בטאוני לערכני * קלקל נתיב פשעיו על 'סמל 'טשקל בטאזני תעלה איך ינורא . נקל טצאו חטאו חסדך 'לטול .שקל

תשלש
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נה דבפורים ים שלטנמה

 6' אברהם אם משםפן
 : מנחה לה' * תה5ת ואשיב * לטלאות החוק . תפלותחלשלש

 : טנחה קרבן * אקרב ונפשי . הערב במנחת . הרב"נכונותי
 "אליו ; מגהה האדמה מפרי מהביא . ליוצרי לבי פרי * שירישיטב

 שבתודה : בטנחה פניו * אכפרה ואולי * אספרה וחסדו *אשברה
 * דתו שראשית : וטנחה בובה * יכופר לא אשר * יופר כעס .תסופר
 * גלות מיום "הן : ומנחה עולה * טעדתו שאל לא * כעודתוטבלי
 . תבנה אל נמתי : המנחה ותעבור , העולות נשבתו , לגבולות צביארץ
 . ינהו "אחריך 1 הטנחה את ישראל , בני יביאו אז , תחנה ושםביתך

 : המנחה כעבור , אליהו תפלת בעת , ירהו טסך יוםוכל
 הצם אברהם אלהי ה' האטר תניא איזהו הגש הטחה בלס ייככתיב

 הרבוים כ5 את עוגיתי וברברך עברך ונוני בישראל אלהים "ט מתרע
 : ובאלת 5א וחמאה עלה לי כרית אטם הפצת 5א וסיחה זבח חג'האקח:
 לאלהים זנח ונא' ! תכוה לא אלהים ונדכה נשבר לב נשבצה רח' אכש זבוחהא'
 זכור ונא' : הפארתך התם נ5 תהלתך פי ים5א ונא' : נרכך 5ע*ת ושקטתוהה

 : תו' צדקזבחי
 אני מטסכנכחה

~hp 
 , ויתטהו אנשים רהו טשסעה : אסתי בן יונה אל אבר ויהי.בנכי * ttbb ניאת יצירה בר

 . מעילה לבעלי דרך , עלילה מרא "אל : עשהו והוא הים לואשר
 לו כי * פעולה כל להשרע , גלה "מראותיו : מחילה למצואהורה
 התתולה, עד מני לשר . במולה להשיב 'יזם : הגדולהלבד
 . חזיוני וקרא קום . אמוני ציר צוה שום : פ"ז . הגרולה העירנינוה
 ויקם * סלוח ירב כי בן . לנכוח בשובם 'ציר : לפני רעתם עלתהכי
 סער ויהי * דכים מים ונשאו . קיים ים בבוא יחפצו : לברוחיונה
 הים אל * כליהם יטילו י ביניהם יורדיו "קראו פ"1: . ביםגדול
 וישכב . בסודם נתמנה ולא . קדם ספינה "בירכתי : טעליהםלהקל
 יתעשת אולי * גבוהים לשובן קרא קום * כטהים קראו ירבץ !וירדם
 הגורל ויפול * באסונה פור להפיל . נכונה עצה שעצו : פיז .האלהים

 מלאכתך מה י טיבו טה שאלחנו . בניבו לחוותם 'הן : יונהעל
 אשר ירא אני . שלשה תחת שלשה . קשה *ויענטו : תבואומאין
 מפס . באזניהם בשסעם נדברו : פא * היבשה ואת הים את *עשה
 * סוער בלב 6השיבוהו ! להם הגיר כי בורח הוא . להם נהרעאל
 כולכם יחד "משו : וסוער הולך הים כי . מסתער ישתוקבטה

 חולו הטו יוחד : פ'1 . מעליכם וישתוק הים אל . בכליכםוהטילתי
 צעקו . כנבזה כנכבר "אז : יכולו ולא היבשה אל . יועילו י א%וחתרו
 טפה "תקש , הוה הא"ש בנפש נאבדה נא אל . -תה טל נעקםלאל

ומפה
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 . מזעפו הים רעטוד הים אל ךטיליהו . באפי נפשי טורף .יטפח
 בטצלות 9או : נדרים וידרו . גברים יראו אטנם . סתרים יודע 'אל :ג'ז
 . במצולות בנח : יונה את לבלוע גדול דג . תמונה לו אין נאור .סנה

 : לילות ושלשה ימים שלשה ן ואפלות רגבמעי
 : הרנה במעי אלרן ה' אל יונה תחוללשכן

 ) נ"י אברהם אני מחוס צוגפח"ק

 ' דכים הנהרות ישאו בגערתך . קיים ודור לדור דברך כי"אטנמ
ואתה

~e'ct' 
 . ענני קראתיך לעולם חי "נשגב : הים בגאות

 : תעלני תשרב הארץ מתהומות , תחייני תשוב הי בפינקברתי
 . גדולות הפלאת עלילה נורא ולי . גבולות ששת בכל שלטת"ידך
 , כיונה הנני . יונה "אני : במצולות בטחשכים תחתיה בבורשתני

 הש בלב שמני. בברחי . וישלם אליו הקשה סי "באסת :קבר שוכני חללים כסו . סבר עור לי וטה חפשי במתים . אברבלי
 מגרתו באורך אור "ראה : עולם כמתי הושיבני בטהשכש .נעלם

 "הנני : סלה ענית טשבריך וכל . המצולה גלי העברת ועליו *באפלה
 היודע . אקראך בחיל אצא ולא כלוא , נבראיך לכל ומופתאות

 רשמע ראה מי , הנסוגים יתטהו וו "משמועתי : פלאךבחשך
 * וינפש הוצא גו שגלעו 1aQ ! הדגים משער צעקה קול נסוגים.בדרכים
 מים באו כי אלהים הושיעני * חופש לו נא קרא אסוריםטתיר
 אזבחה )עור( תודה בקול ואני * עטו ישועתה עו אל "יודיע : נפשעד

 : אפנם . עמו לכל נא נגדה אשלם לה' נדרי .לשמו
 שרא אברהם "*סתוכהה
 . כלתך טנום לי ואין . אתך אם כי יש 'אין : הנביאיונה דברי . לבבי על בהעלותי נבהלו. . בי ושעיפי . נפלו עליאתמוגג
 נטצא שם וכל * עולמך מצב *בך : מוסר אחר יבא . בשר כלועדיך
 אסק ואן . מהביע "רטת : עמך ותושיה עז * טסך יסתר וסי .בשטך
 * כחשכה כאורה "הן : ערום נגדה ושאול . במרום כבודך ועו *ואציע
 : יטינך תאחוני . הנך שם גם הלא . אשכנה ים ובאחרית . נתכנה% "מחשבתי ; בערני אור ולילה * ישופני כי אוטר . איכה והחשךלך
 ! פניו אלין לשאת . אדוניו יד אל עבד . כעין עיני ואליך * אשען,ליך
 השוא חסדיך. איה , הנהו י מוצאי כמו לאין י טוראי אם אני.ובור
 . ועטך מני וסר . רחטיך על "אבטח : אליך אשוב שוב . פעלךעל כחסלך . יטי טעט כי נא סלח . אשמי הם אם "רבים : ידיךמעשה

 וז: אקרא* ת שם מ ,ירא. לאומפשעי
 אע שיכש" נחהקק אם csnnתגע
 : המנחה בתפלת . נכוחה הולכי כגרים . 'כיהה ,טאהף nvwיה

 : הרועים שלשת * שועים בהנחת ענה י דעים תמים אדון"אל
נותר
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 רועה "ישב . התשבי אליהו , למשגבי קנא אשר . נביא לבדו"נותר
 עשו :"מזידים פ"ז . אמן ידי מעשה . חסן עובדי לדין .נאמן
 * לנגדי רבו "שוגים : איובל שולחן אוכלי * והבל רוח רודפי .תבל
 . מדבריו אשר "האל : לבדי נשארתי אני הן ., סודי אנשיומכל
 בחוקה "קראו ת"ז: אחריו. לכו הבעל ואם * אחריו וטמעוצדק

 שם "טמאי : קרובים אלהים לו אשר . עצבים עובדי יראו .מריבים
 * לשמצה היה "נוכל : ישמעו ולא להם אזנים * ונפצעו והתחרדו .שועו
 . לחזות נביא "אטר : פ, . הקיצה לעין אומר . ומצה ריבואוהב
 * מעוני שוכן נא "בוא : זאת ידך כי וידעו * ריוח גולהאני

 לו הטה . עינים טהור "גבור ה'! לו ויעתר . אמוני סגולתלפאר
 עברו כי , ונוקשו עם "דלו ! פיז . השמים מן באש ויענהו *אונים
 ה' * כמהים כולם וענו . תמהים יחד 'הודו : ובושו וחתו .בענשו
 כצאן * נכחה עוזבי ונתקו . שמחה ברים ייעטו : האלהיםהוא

 אני ועוד * מתחלל קודש בעד * למלל הואיל 10ך : פ'ז .לטבחה
 הר על . גבוהי שוכן דורשי . כמהי וחטאת "חטאתי : ומתפללמדבר
 * אלי נוגע * במשאלי וגבריאל * עלי נפשי תטורף : אלהיהקודש
 "כרברך : ערב טנחת בעת .  הרב עתידות עמי . בקרב "יבינני :יז

 , נשמעת כי 'להגיד : באתי ואני  רבר יצא . נטצאהי להשכילך ינקראתי

 בשכל. "משכיל : פ"ז * אתה חמודות איש כי * שאלת אשרונעשה
 . נועם אמרי "נאם ! מהיר סופר והוא * זהיר משה בתורת .בהיר
 : העם נבדלו לא כי . וביעם גדולבאף

-DO 

 על ואקרע * בחילי וזעף
 . מחילה מנהו ובקש . דלה יצורו יעין : %ז * ומעילי בגדי את *מעלי
 ואשב . מקומם לי בלת' ומי . דומם שח זיפניתי : הנולה מעלעל

 ! פ"י . מתעניתי קמתי . בריתי ערב ולעת . בצרתי "צעקתי ;משתומם

 . מהללך "רציתי : כדברך סלחתי ' ממדורך ענהו . בכפורך"קורא
 * מעניך "שעיתי : לך אעשה מה נפשך . * במשאלך תאמרובל

 התבשרו . איום מצות "תופשי : פניך נשאתי הנה לשונךולזמרי
 : פ"ז * היום כולכם חיים * פדיוםבקול

rottמשה מחוס צ"ר '( 

 * רהו נפשים בתחנונים שופכים * לחו מסבול עונים עולכחושכי
 "שדי : אליהו אלהי ה' איה . גבהי מאד טיגוניםהומים

 השלהם ובהם . אמונים בנים שכחת בוחן . איתנים בריתהינחת
 איה . כהו והיום . נגהו אז . הראשונים הסדיך איה * חרכיםאשי
 שכה הנשמר. קץ תצפה מתי עד . תתאמר פה צרי "הרחיבאלהי:
 בשתק שת , תאמר אשר פיך איפה איה . גמר ואמר אלחנות
 ושמו . בהמלתך פנית ד 'לעם ! אלהי איה . הוא לא ' ואטרופיהו

כנית
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 * וגבורותיך קנאתך איה * בעברתך ענית ואותו * סגולתךנניח

 : איתי א" . תטהו עמים . קרהווטאשר
 שת מחוס ציהפזמק

 . עבדיך לתפלת קשבת אזנך תהי . כבודך ומטשכן . הוררממקרש
 * וחסדיך ה' רחמיך * ידך וצאן עמך . שרידיך נאיקדמו

 * ורשע חטם אם כי בקרבי נטצא ולא * הפשע וונדל העון *גבהאם
 יתאפקו . פשע שבי ועם * ותשע תשעים כבן בבריתך נחתםזכור

 והשיקה * לטעצבת שכבחני נעורי שאשטח אם קדסז: *שריריך
 * המקבת וצדקת . טחצבת זכות לי זכור * שלהבת להבתבלבבי
 ונעקש בארחות יתעינו אם : יקימו . לטרודיך להעניק תטרוםהופרה
 נעקד ברית זכור . מפעלים תרע ויד בחכנו סלף וניב .טסלולש
 קרואי על בטפגיע תצוה ובם * אהלש יושב ותם .לעולים

 : יקרצו *מגעריך
 ז' סשה מחוס fyמזקן
 . וסבר תקוה .טה : למענהו ה' פעל כל * תעידהו היאנפלאו:זיו ולשון . יתמהו ומפעלו נעלם * הוא נורא טאד ה' מעשהכל

 וליליו * שבר יסוריו כל * הבל וחטוב . אבר בלי יעוף . תבללשוכן
 : כ5 . סעהטהו * גבר יטהר ואם . יבל כרקב * בקבר מי היצדק *אבל
 . חותר וקשי י שקטים בית שונן י פותר וטות . חלוטים ארם.שנות
 ובחסדו * יעתר ולו , רחמים לדרוש בא . יבתר ולב י נכלמיםבפנים
 טחפיר "הבן : כ5 . מרעהו . יסתר איש יום בנתר. יכבס .כחטים
 . סליחתו טל צמא . עוניו יכפר . מחטאתו וע : נ5 . עינהו שם *איש דרכי על כי . רעיוניו יצף . כמחריש ילר ואם . פניו טעל *ימיש לא וחטאו * אדוניו לפני . יגיש אסריו ואיך . פניו ישא .וטביש
 נוהו: ואת אותו והראני * ועיניו כל: לעין י אדמתו וכפר . בניו ינהג . תפלתו בית ואל * צסאוניוירו
 אתפרס משס. ג'זפזמן

 * עודדני ובשפלותי . אהיה עד תסים עטר . למדניארחותיך
 בידי . תבונה בת כבודה "אכבד : וטחיה ממיתה'

 : אורתתיד , אחיה כי אמות לא . אסונה דרך ובדרכי . נתונהלפקדון
 * ונברא חסד שרתנו י הגבורה יה ובידך . נקרא חכמה ראשמעבור
 פניו לטאור * לכותבם פשעינו 'רבו : איותתיך . נחיה בצלואסרנו
 : אויתתיר * נחיה איך . נמקים אנחם * בם כי סי על שברנו .הציבם
 ואפס . בודי הכל אני 0טעין : אורועהיך . יחיה נפשו את הוא .לו יתן טה יצדק ואם . יועילו לא כי לאל לא * ספע6 בתומו*הולך

 : ואחיה אטית אני . עמדי אלהים ואז . בסודי עוטראז
לידך



 ןו.881.80ם."הי"ל . גאון עמרם רבסדר
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 המתק מטס צקהטזטן
 . סלם את מהיה ואתה . לתת * אכלם בער מצפים . עולם בנילידך

 . ומים ולהם בר אוצר לפתוח * ועינים לבב חולין לך יום*ום
 , ינצורו בטנם לסלאוח טובך נצפון לירך: . השמים את הטובאוצרך

 : לירך . ישברו אליך כל עיני . ישטורו יסותם וקציר 'חרישוחוק
 לעשות . שנתו ימי כשכיר . םנרתו עולם בתוך . מעלתו אתהקהי
 תנובות סי לקוים : 4דך . בעתו אכלם את לתת עליך * מלאכתואת
 את פותח * צמחי בם להפרות מפחחותם בידך . ירחי גרשפרי

 : חי לכל ומשביעידך
 משה חשט צ"טפוסק

 וכל * קורזתם ולספר י עומתם להתווסת . תפלתם לביתותרדים
 . לקראתם יקרה * ישחתם צור אולי . אותםהמוצאות

 * ממעצרנו אנחנו * ונגפים נאסר 5מה : ולחיותם נפשם ממותלהציל
 והעולם * באלפים אנחנו כי . לטשנו מהביט , צעיפים פנינוועל

 . כפופים היום הקשמ * משושנו רוח אל . שואפים תנים וכמו .אבוסס
 : להציל . צרתם בעת אליו * מרוצתם ורגלינו . מנוסנו אל ביתאל

 * יחיה אשר בהם היש * עדיהם וחלי זהבם . איה אלהים"ופכחי
 ולא . זריהם על ירדו דבש . אריה מנו סכלו . חסודיהםהיתילו
 . האלהים 'התעשת : להדל . כלימתם נשאו לזאת * אחריתםזכרו

 לעם , והרגיע דין סיום * לרוהים מאלף והרב * והופיעהתעשת
 נגדך אם , יהים ילך הצדיק , טפגיע בהם ואין . נוהיםאחריך

 ; להדל * חטאתם ונשאת . רציתם כי נא ובשר .הרשיע
 נהוהה ברבי הקטן שלמה חשטהוכהה
 הבינטה מן האדם ומותר . שן תשאו לטה * חומר בתי"שוכך

 * גבנו חומר לגבי . תולעת אנתם כי , לדעת יש לנו :אין
 לו יהיה וזה לקברי ואחריתו , לגבר יתרון *מה : לבנו יגבהואיך
 בחמת יבולע . סרי ילך אם 5הלא : פיז . אלף שנים חי לו *חלף
 עיניך פקח . הנכאה והאדם י הזהב יועיל ולא * בלהב וישרף .קרי
 * לקיקיון נמשל . ואביון עני 'קצך : טוצאך ואנה . בואך מאין ,וראה
 * נוצרת לא אשר 56תב : פיז . חיה לא בקר ועד , היה לילהשבן
 : הטוקש בתוך ואתה . תבלט גדולות ואיכה . קצרת לאשסל
 תצא ועת . הרוח בו יש בעור . זרוח כאור לבשרך : נגע כלתטצא אזי . רגע יתטהמה ואם . לחם פת על ותפשע . מרחם את"נשל
 * טכבודך טאוטה , בידך אין כי "ראה : fe , ורפש טיט נשאר ,הנפש
 לתאוה * חשבת לא זאת ובכל ריקם: תלך ואתה . יוקם חילךלזרים
 : f/e . באחריתה תעשה מה * ראשיתה יב חיט )לא( ואם *נקשבת
 אל אל * כפים אל לבב שאו והתאהבכן ויכרו . התקוששויהירים
 וגם * רעינו חח כי . נפשותינו על ואוי * חטאאינו על הה :בשטים

 הצאן 16 15 הזב)סת4ש
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 כבז מאד * ראש עבדו מיטת . נדדכם ומה נבקש "ומה : תעימנצאן
 ואם . ותחת רום מושל . משתת עמך "דלה : שניט נשא ואיך .עוניה
 . דלתיך דופקי לעם . חטלהך "הפק , תרף אל חסדך . עורףהקשינו

 : י, , עיניה ועליך . אדונינו אתהכי
 חזק סשה מחס ק'פזטה

 לצור . בתשואות "שוחרימ עגומים. ואישים * עצובות רוחות"כמרצי
 לכם יתו שדי ואל . אשמים מסיג . לבבוני .הברו .שלמים

 , הנסיעה יום . ברעי1נים והעלו . דעה באורי . מצפונים קקפשו :רחמים
 . דמעה ונזלי תחנונים. בטי . תשועה למצוא * חרונים אשכבו

 .בקשבה . במשובות ושדם * יכאיבון לב . חוכות ומנקריתבון, לחטאי . בכות דם נגרפי : שר יא5 * תמים תהיו . תמימיםובמאזני
 עלומים. כמי . עולטים ולבית . ישובע בנים . אבות למקוה נא .ינובון
 להרדה . חרד צד מכל * פלאות תכנע . פורר לבן אקנא שרי:א5

 * העמים בין . ומפורד מפוזר . פאות ושכן . מרד ביוצרו כי .ולאות
 ו ססלימס טפין כן ~ומר חמלה שומע : שרימל

 : רוש מה אט כה.( . חהטט כחנט גמק,ס )קם))שסל כרי רם גקול )טר n'SD .'161)ור לעע6 טר e""pl לציוץ ניבאאשרי. נעילהתפלת
 : הסתים כייה טד . וגמרות אטה . 161מל לחיכםויקלס

 חזק an-awממוס
 אלהינו: אתה כי קדושה תעלה ולךובכן

 "רצה * בוותטך ותחתום תכתוב יבהם . עולטה בראת בספרך"אכמת
 ומקים . לר01טך תפלות בארבע "היום אולמך. שוקדיפליטיך

 נזעקתם . עטך הסליחה כי ייחלו )ה'( שסדיך . נחומיך ומועד"2עך
)

 : שמך במשרתי בהקדישם קידוש . מרוטך לשמי תעלה
 5חד . קוזש אתה : אסח אלהיכם ה' ..טן וגו' אחר . מטקומו . כבורו , כתר61ותר

 סמל . כשוחט אהה . אתה קורש ותמלי. . וגין . וככן . וככן .נחר
 . אשמט הטאט. אבל . לפנק- תבא . תעש אל . ולירושלים . רניאל . כשחטאו .5עומתיט

 ישית . ונאצי איר . אנף( טה . נאמר מה . חטאם אב5 . עשקו לעינש . חטאטאכל
 ואחם . שלום שוס . כהנים ברכת . לראים . וחתום . וטפס . רצה . קדשנו .ויבא

 : מ65 )ך'ס 161מל . וטפתם נזכר . לוים . חח"שו העם . תאסצמ הלט .הדבקים
 ו,") שיא בן אבירם לרביסק

 יהבם . יצרנהו ,בוננהו יסובבהו וחסיו . פוגעת בו תהיאביו .'נדלית וירצהו אלוה אל יעתר תפלות בארבעת. היום צדקקשקבל
 הגא פניו איר . הוא חתום כי . ויבשרהו אל ימין . בטבעתבמפר
__נ_ נבעת. יהיה ולטה יביס רהסיו מחסהו. זל כי תסיר שפט .ורעת תענהי צדקתו "בו אורהו: יקום לא מי ועל * ערב עת , במגתועליו

מחטא
 . ש י פק %ס עסתי) 6עכמ גיסה יו6 רוע סמא וי')כ שר .י6שי
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גה נזחלהסדר
 קטי כי לנגדםטחטא

 ותחת . מודעת צדקתו טרומים על "מי : קעהו עם והשב לעמוריוכל ומי . ותולעת רמה בני על שיפקור : הוא
 ' מעשהו אנשי כל . לדעת יחתום אדם כל ביד ישרהו. השמיםכל

 אתה כי חסר ה' ולך וכו' : מעשהו אניד כל לדעת יחתום אדם כל ניככתוב
 : אסונים שוסי צדיק נף ויבא שערים פתוי וכא' : כטעוטהו לאישתשלם

 : 'עקב ישומת צוה אלהים הוא-מלכי אתהונאסר
 קמק החח-ה מפס קמאממון

 נפשם ממר חטאתם ולסליחת . סדרו ותפלה חין מאמש.רדודיך
 לשנים תוכו . גברו מעולם אשר ברחמיך אותם ענה .מסרו

 לשכיר תן . קדושו ישראל צור , מפעליו .הטפליא : ותעתרו תענורבות
 . נפשו את נושא הוא אליו. כי כפור שכר ראשה את ירים לואכטפעליו.

 להורות בא פודל : הזט . שברו אשר כיום . נדברו ליריאיםסלח
 ועל משתה על . נוהר יחי טובך אל . סכל אשר סכלו על .מסהר
 . גברו עונות ותשליך . יאכל ואחר . וטהר השמעם ובא .טאכל
 כבוא * בשטזם יושב * טחטאה קולט : תזט . ויסכרו תהוםבעיטת
 תרים . בירושלים הבאה לשנה . ובטים באש לבאי . קראההשמש
 לעמוסיך. לקרוא . ורצה נא "העתר ! תזט ינערו. מארץ נערו.בכם
 אלהים . רצה כבר כי . ועסיסך לחמך * בדיצה ושתה אכוללך

 "קרא : תזזה ., יספרו לא וסרוב , שפרו אשר חיים ראה ,מעשיך
 ומרוע . רתם טחטאים צאת מצהרים. אשורו סועד. לדל 'נא'טוב
 . אשרו אותך כי חרה . סטצרים צאתך . סועד השטש כבוא .כפים

 : תזט . כשרו לפניךדברים
 בטפר התטו אשכ"ש : סרכים החם בטפר חתן שכשסים אלהיט * חפלהשדמע
 עשה אשבט . ולכפרה ולסליתה לכחילה חתכם אשב"ש . ופרנסהשוטת-

 אעהרו: תענו נוט, קרס י ויעטר וא'. לטובה אותעסה
 , מל6 וקרס . קןוסס סדר 16מר מנח נמ651י סיס"ס . מטס טן ויסנדל . )~6 וקזיס . סוגזחט 6חס , 3סע כזזו ערביתתפלת

 שני חלק ובשלםתם
 . שני ואין אחד אלבעזרת

דעת
 ורוח יהדות לימודיאר

ww.daat.ac.il



 הקוניםהערות58
 יעבץ אברהםסאתי

 90 זסמ,1 . (שח קיק ממנח עז 'כזקן ר' זנל' רפוס כסוית יעח מפמפ . פעא סחי גי והנחר ד"ה , ג'דף
 גיוס . סנרגמ! vtce )6 , 61')ן ng'Ifi סעס מתחוח ימו , 61')1 מ;* וסקלן , נים פעהקח'

 זקה כ,6 וכן . פ'ם מסמרת! ית' ש דממה וחוני 1)')'6 סוג ע'ג( נ' יף 1)וג,ה ahin )1נר'1 מעזמ1161
 : סעור קוםסף עי קרס ומן )ס)כס פסזק עם , 4נרסס זתב ופס 6)6 , ס.6 ק'ם כ' מ"מויה גינל'ס סמחס ךג',1יו6,מ
 ר'( ופסע רג *ד ובגי ל') . שניה שורה ע.ב ד'דף

 משגת"
 . זגי6חי סג) , ת,' פריין יוקיע

 : היש תהממו ונס' ל'1 מ" גסן ב4,וגן
 הוין מס. שי"אי צאי מטיס, בי~פ;מסנו6 קבמס מפ . פמאהי יעזי נושנה ,%,,חמםשם

 קש (ef 1ל) , ע'ס סי גס פון) ",om . 5 גפיו; סמה כתכסס מרן ע, המשנור גששומבוית
 א ש"1 . קנפ0ון סמנה י' יונד גחע4! י סלרר6 החס לימיו גשי 5מש . עייש . 3' סו' שוחוס'

 : סולח בכועס , גוי h~h סמיי מום %"חמשי

 רה , ט'ודף
 השג"
 )ן )יה מתי %" מיי %, מפי )5 ומין סקי 7וש:ין 6!ן למרן )5 גש" סמוך) .

 דף בפיפס פקס" הן וט', 6ג) ג), מס6 1)6 תמרן נ')S'C 6 41 נסנה בגי60 )!מ)1 .גב
 גמשן tsw קהית במשיסות תהכן ספורדי %ירתה ,ב"כ עג'). יז,ס fa(n נ4 תפיו סיוג) ח') ממץ) 1'ש נ'1'
 נ4 אווז נפשן) דשפס שר6 עמא. )י. י% פוגו, ליב מ(6 )6 חמץ מ", חמין מי.ף ונקנח ,קט

 : בעלס מן ושקר שוש תמי ימן

 14( Ob~l קנת, מוולס סוסון וגי. heln1 )ס מפוקיק 1ח1 ויל ר!ה6 ירג'ן 6*ון' יעיי) שatY 16 ט"ורף
 מעפרי, נפמוח מגרג.ס נפיס בוא גנ6 ג'6 דיו ר"ן וניו רנ וירי זסן)' ב6 גן. סס!יכסא

 מעמוס סמגרג'ס 05 %) . מס ג)5 נרע 5חייכס סוט5ס
~)VDil: 

 נר,ן כ4, נס עוש 15כ':1, ער7 ס6שריס
 )ס מפוסען 114 סנחנ מכ ,ב ווי . ק"ת כי' ונציע נ' מ.כ 41 גרגרו נתו0' כה, גב'ג 7עח כי6 111 ,%כ'11
hr~ni6. גס%'1 מנרגין ז;5 גני 1ע6)[ ]ל') מעקמן 6':: ע) ר; יו6 סחררי 1: גימר , 5)מע)ב מחר הי 
 עי 5)6ס%1 . סגחנט המו הר' )5)כ'11 ,גון יסנין )מ6ן אנת "י [i?h] . פעסרס חד 'tW~D עז לנתגל
 נירתו סעחי; כרמכ.ס היוגעת , ג% י' ,וכר )6 מס גנמו6 הן ומנווו, ס61 ניו 5מר 1מ1 רג ול) גביוכעת
 : שב'ריס לינם מ" פרוה גניוס עשס גכןנוםס נפקה הפס מעקמת כיח 'וגי חיא יצגי . שנין כ"גין

 G"p ח()ב ע) י'5 ידע קדט קרב )ג6יכ . מזו ,יצגתי עי ,גל ),ס 7מ0ו;6 ש5ן 1"ב w'p י'חדף
 כיר וכזג% כו6 מהו א1ל' : ot~tno סגעח ,נינת נוכפש עדין )ן פ:1 י4:.למס

 )נרן :תהו hnnvs מבייץ ז5ריש[ ב" נס mw);JI ר(ו.,ש סגרה הטה כזרן נרגע )ים שסע ,5;%ן,
 :מסוק

 פמר טפס"כ , וסמר תמרמר קב') יומס , הי' לבב. וחטר תטרטר ומעי, ;)ר1 גה"וה ע"ב כ'דף
11rirn.נטו : 

 ג6רחות שי' יוהן"פשת. סוס מקח מן 6)6 ,'), סומג'ס "בניב מז סנז)ח ;rrh בעין :MtU rr~ct ל"ארף
G"r. ושון,1 )ש מק ל5כ מיס . ,קע" ורגטפ קוע') א אינס גיור וחוו ו;"1 וננו, 

 כ" ג' חוק trh כ)) י.6ש- ,מ. חוrrh 11:(1 6שייססעו
 נס ).1ור שוע כמ1בנ סנגר 5)6 . 3'פ ):ק ;ו,

 rh~ גס הון6הב
 (olh תזק 6הכ 1ve fvtb, נהום 1") סנה נוס מם גע'ו רקד מ' 6רח קו'ע ש" , ח,;ח:ו

 ש) 5וק גנ.וה ח"ן )סם ק גסס גדיי י6%), ;ומי נ;), 016 נו. :ן ע, מי:נ נצי ),:ו: מורמז7עח
 ;גמ,4ל 5,5 מגג), יעץ 1ש,06 מג'ונו יות המק (Oth יפת Ulh1 גשור ינר'וח ג) תוון בסיעגסס
r"G'מוע סוחט מתנן כינו) ,ב נס )כייר , ח גני;? מ,:'י'ן. סאו בבני,ות )כנח כ:,מ'כ ?שכ1'0 כ'ין 

 : ו6ת 6ק נס סוגי )למיס .סו5) נ'1 ,מ'יר ינע' ""rr 11117 , '1' )הוה יגמזו,חיהו



 11.ס881.8ט.ימייע . גאון עמרם רבסדר

נפ ותקונשהערהז
 4 דם וו וגי שגין 16 ס) לגהכ גש 4 יני5ין , ב' ל"אדף

~aP) 
 פ' גמד סי טס חק ש .

 )מש דגל . להמכם )ה~י 4י1 ס6ק סיט *,' , ס0(שס גונה ;ש מ;'י "ל6 שט ,רקע
mon'.מ'נ5) ס) ונמ;ו'5 מ5כ. מכנר נש'ס פלכה י" ;,הס 1:15 ילר5'ס ש פגתכ ס) וסו : מהת'ק'ס ע 

 ופוג 1hh, מ6ם שקו שאס )ש טש'ס מ6ס שק, פיוס רופק 15ט ספ6ער גע) סק )1ס ולשרור . ולמןפ6ם
 % % מ" פורה 11') )סרח י' Nnee גס' מא קשים)מנרו,

~h)G 
 שס 5או אמנ,עיס , וסר השו

 לבדי זרגת' 9י0 מ"פ . שלרעע סדן נקש) 6ו0 מס 1ט6 , ט' מס onf] נס ר) נ%5י ימם רמיסתשששם
 פ)11 הס'7ייס ש'). פיג%'1 מגס כגריס.ט'

~SD 
 פ4 פשט שש' גס' 'ענן גהק ההג גפע"ן. וגל 5יפ'מם

 : מאתר נומן P"1Tni נס ותוכף כסן הס' , עמ') מכס יתק חפו קצך ג)) )הי ,וכנין 6פ 6קמאבא

 ;)הו שי . כ!1רעווה 5ה מעגנין מטכ סייי גממו , גן פסה כממכ מונעינו סמעפ הז , א' ל'ברף
 : וגי מע;)'ן מ"כ סש'ר )9' ור) , u~fi סס נעך 1:ן ג,) מהן*,11

 : ג" יק נמושפגתש.%השםחרקס, מגנגס ,hag פאין ש ש'ר.ושם

 )5מרכ ופס נםשפקכ שרא rho כתש כהים מת"כ פם.גיוי6כט גכנש עיי' ע'א. ל'נדף
 . גו6'כ ש" קקאו גזמן ימ,0נ סרב נמו . יחורץ כקגע "מיש נכנר 1)סנרין 1 ע14גר'ת

 ע) %גב 5החסתיו
 ג)נ אמס חכמם %רמ)5רות חכנו כ%111 נכ , אמית גנגס גונו הי , בג"

 1גי5ה , %ים כהנן4ן , יוכבס תקומה ע) כהלנו 6ה'; , ומהדס מזשס לרגוע , )עריס ט:כ ויודעםהגשם
 יאד'(1 5ה.ג . ל"ע כקב) ע:1 וזני דגר כ) וע, , וגל כונות נסותו רני ה) . הלמיס תקמי, יום ע) ,ספקית
 כיכ'ר ווסת גי )ג ח:ס ;) 'ווכ .וכנס "י פרק כוש'ס נמס' כג) סגולנו גמי . הל נר'ת . מקש; י"הסמקוו;
 גו), ;6ןפמע5

 ממי
 שקידש o~t?nIJ ;5מ17 במו עלמו גנ'מ )דמון ר6כ וגן . ושן געור ינ') כהיות פרו.

 כשע יא ס(י7 כ?ור' כג;) 5)6 , יטוס קם כס נס מג'ין כ;; ;, ונ). . ני-ת , מקורשהחודש
 סשו'1. תיגה כ"הפ )כסף[ כמו"נ יא מפן ישה. 1)6 ג5נשרס'ס, כ" הן חמס גו ששיי.1 ר'ת ס"מ0מ

 חגה 'מ' ;) נפי גיא )כה;,) קגוע'ס גויס'וו גת' כ[מלס מן נומן )י.0 ס" )6 ועלא כענש) מים6יי
 )יקטם "י1 וכ', ג' נום כללו רוע גיסי %כ~1 גפורי ;5ומר'ר פי כנ'פ , גלפמו נסגת גוז,רפ )לויוחרפ
 לאפו . מיסר, 5';1 נלגהרכ'ס הן , 5ה.ג וכך גיי 5ת.,1 י6הוון כחרס רק מו'ח נ4ו) לי " %, .ג))

 קופח 6הר )תמרס כ:ן'נ , הי רות ,כ' 1Dlhl סי עז)) מפס ג5ן פתה ינסק כפסת מון 5י~ק קו6 ),4(רעי
 נר6שנכ 5:ר ניגח *ינין *ן ;6:חע שז וקה'מכ . הזטיס גריסי דק עוין ש"ט )ג ote טג4 01' גלכהדס
 ושאש כונך ה;,ח 1וסת4( מ1,4 נכס ג'6,1 . תתוק ט %'ן מוס 6הס שגחכו( ונס גר-מ )6ערו,7טק5'ס7ו
 : o*niw כ,-גרס י;%-ו קוה . הנ)יהס ר%יהס מי געה נקי . 'סיס )6 ר61'יח זג) , )מי,ס olonn",עתק
 . ישראל ולכת לנו הי יעשה הוא . לגבולם בנים וישיב ,:י nwY~ Q'DJ טי ,שם

 ג5:יו0'ס: ס" 1:ן , ;),) , וגל 'חרשהו הקב'ה , פלוני ר"ח לנו יהא טובבסיטן
 YP17W גרס הי7'6 מכימון %ש שיווי כה6 ~ס "הה וגו' שבח מוסף לפניך הוכרנו א', ל'ררף

 ע'ג נמלם ~י 15) ~כ במוין ג-'ה פנת מונף תגן מיי וסעעס . מ7ד';'ס פ' נרה *מז ,ק . )ושוו)נ4 יוני ווסגש 1-ח שגת a)lh . ;5מי ס,וס ערגן ק:ת קונן 101 . ~ס נמוום (R.h כוסחשקט
 נ;ש4יס מגהות מכ יה," ופון מס , 'o'clll:h ש' , לו'ע נגנת נס נ)) )174 )ג)י 0ונכ יעה טטינה, )משיק15ן
 סגהונ [כ קנ) )כודע כ" 00הו סזנל, );. , )6עוו ר6י סאן וץ ק)מכ רג.1ו גיס מ"ש וגי סגת קוגן[ס
 ג.4:יש ינסק 1)6 רין5ור; קינן מיד 'סחי) קנת קוגן קנביס ;מ1 ")6 , וגי 49מ יש קוגן )6 5 6תד יום קונן,6ש
 פוגת ג'6 )6פוו הל ואגן וב ~rcn יוןגע א ;משקוץ ג'טכף )י.עק ש6ל וי . =') הל יצקי וטלצפ
 הכיק )6 לש . מוכקרגהס מהמ')'ן כמוכל ורנן ק;סו;' מפף , 7ווק6 פסת ס) י1'עס5חרק גפגת 5עת,ס'פ
 טפס נעה ע'ג . גתח)ס סןן1:6 0י;ן וננס ע) ct:trnl נס 0;) קתתר rrn: , s~rcn );) קנת מוסף רינןמן

 ומ,תע'; . כמקרע 'וט מוסף עכוז מ(:'ו'ן l:hr גן:" סחרן גי"ת Ot:lg 15 ימש ג;5ךי גן א .ופ(7גהס לי,י ישזרע וק ,ינן מ"ק , ;"ן עז קוט , קיז ;ךק [כ 11ע4-יס ילכס t'isrn שיכו,חין"
 וגממסס גטטת כנגלים. ונ'ש ג;נועא כשזעק. ~גמוןס ס'; 0ו5יע'ס ג'מ'ס . תוק'ס Sh~tנר'ת
XPין 6ק סטגר )מעה ;% מק,ס ;וט 61ין .. סגטריס וטוס גוה וק , הל ק)';י ספ;' נג'וס וק , 'ום% (;, 

... .
-

טשס
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 ז%! i~rwwt שמזפששט)6 שטת.יס שעת כ6 )מ= * אהס . מאס0שס

 סיגו סק om ו'). י,ימג'ס ט) כטווב 113בח נב כ" .ק וגי רצה אאיא תו עיינו חדש אא"אשם
 : עוג סל )ג גחקוי שע )הנומס כמע הה'מכ מע.1 במקז( יימןטס

 גשש ;ס,164 ;גת%קסמספן פיסק , ;0 וגמבכ ל %'5 נזף של . הל חד,מ כתי שקרון . % ל"!דף
 ייקפא טש מציע %6 נפאי, 6ד הקש חוו! ןו5שוב מצ'יפ כשמוו 5הז בפויק
 : מהתמי

 )י~; מנהו %) 4)י גג) mgan פתילות )ע;מ( %ין ק6'ן כגורס )כז)יקס. שתו גניוס ohl קאש מס . ע"ב9ם
 ז' %ק הרעתו סומן 15'מ קרע עי" . 1;ל ק';)ס עו פעמים ;מס יד 1;ן מ5חמ% י1ע5רנמס

 , מש tmh1 עד ;י רי') 5פו גט)6ג; מרייס סווגי ינו ולמונס שם : קנמס גי '(pm יניר גססח6נשרי'ס
 : );ע'ד נרסס גן , ט'ס וכעיר ,גר')

 גנונת .ן . 6טת שגוסה פשו גגון כ)5 מלטיס ק "!סיוו. י' p-xh דכ5 ר6) ימתיק 1)5 ל"ו.רף
 נ'; "r'not שמשגסע1ג

~timh 
 ג) ויש , 0ס וט ג)) זאב קמיט ועnwlh . 05 י 6מו ס6)

 טוקיו ג.עשו יוגו עמן ש' , סמומו 1ק6 נען קט" שצוו, כ' ככון ,6' ח!ויס גוי )כ '; גנוש סואהחגרגכ
 6וי מע"ע 1'ק סמ5מי, ,;" 16 , סנר;;שיבסס

 למס yfi ט'ג 5פר . כ,)1 סמ)יוס מדי 5ה7 נ;! קוו ותמנע
 מ;6'ג ' י.מנמ7 ס' והבז' נקנח' )כעוין ייקטן ;ג7 !ם,' , 5)כ'11 י' 0,;'י מלגר "הר כ") פל') נדוח גלמנג'ר
 ען קתמר )5 6ס , כ5) !5סו יחיי )מכ , ס' ahln' כשיח גת)ק גכ )כעיין הגמיס הקו ס)5 ק)ן:'1וגגו;ס
 וגריס מן וט %* . 5)כ'1ו כ' ;כופר גמר 7' ;' )מוהר 5ן פ5' ,כ שם . ר.מ6מר וטו עכ61 ייגוז 6תכזג
 תו כ6 כ6) נס וסוסי כלטויס ונ) כ' קוני ;נר 607 , טועכ 5)5 5'11 1;ל יקי ;נ;) 5) 1רימעיג מקתנגוקת

 : עם גק.ן קע'ט 15'מ על . ומנין נוומ'ס וכרנריי 4,%כ

 ג)מ'1, מרך %%1ו) מנס )5;% קמנרגין גבויו 1? עמרם יג 1;הנ ון') נ16'ת ;תונ מ!ס. %%) ויל ומנוף ל"טדף
 %ב%,tDSP 6 )כ541 1:הנוק טויו סחגכ מוס סג) נו;!ה גב' סיהנ כנ), );י 1') כרמנ'ב זעתוג",

לעריס
 כמנרי

 ~Dths 1כומנ'ן כו5נ'ן ו;'נ ועלזו, ג)מ'7
 וסו;נ'"

 הסק ממי'מ גכ' 1') כרמג'ס ומס . עדן 1')
 חק "~Ph . גג'מ ע'ק h"wI, ורגמן גכ);וו );))! סכנתו ע).1 ס(ק1 ,;% מרור, h'w מנס 5;י)ה ע))נר7
 מנ.ת ושהנס . גע) )נו7 טסן ע'ג י6;)1ס1 ,מרךש מ,1, ע) יפ(ן6 );ת סט5 מקנם לורד גהי ה!.נ גלייערג
 ט) מוש קגגרגכ 11) . טס o~pns זומם , ht;(a כפע) ע, תוזר ניהוג ק) גו , ;), סחר )ס0 ל4ן 5)סונוים

 : מוסגמונן רהוקיסק5יוסוטט,וכמכ

 שסחה הכמם אם עז ה' ענף הללו הלקיה י הללרה לפסו ונאסר . M'y ל"שדף
 : %? . !ט' ה' אתה כרוך , ם'ם למעיט עד ישראל בצאתהללרה,

 otm1%1 o~s . מנשגס ס" , סגהגת נפסח 6,5 עו וטענת ק כסוי %ק ;) . יויכס הקין . ע"בשם
 נ) . )ה;ט ממנוו )5 כעזוז ע) מיאס סטירת 4ופמ , יתז נס ומקשי מע5)כ מעיב . פסוע)
 : קהליו )גיס במאי שק) גיר יעלס ו6ס , );:יו סרוס ירן )1 'גי גהורקי5

וח"ו:
 ,ט נעין . גי תעמיס גנעיס סגטח ~hh יעו)ס גו "ח הי כעס *) "ת 1%5 % שש יא ע'א נ"אדף

 סמחח,) ס)11 נמהר ;ענפכ נכה ג'נטא
~'rh 

 )יר5'9 מהי קמלי גג,6ר המין . גח
 ;) 5ן קס, ומכמס , גג6ן כמגריס נס 'הודו קנ7גויו ע.ק , ננמיך ,1סהתמ תפי , גמ6; 1)6 טס"לסתמי

 : 7ס%הt)h 6(h ")6 סן'וע (mw )' קוס 6,:1וב

 ..ת-.
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