
 השירים שיר / זצ"ל קוק הכהן יצחק אברהםהרב
 מישראל אדם נחלק לא ושלום, חם עקיבא; רביאמרי

 העולם כל שאין הידים, את יטמא שלא השירים שירעל
 הבהובים שכל השירים, שיר בו שנתן כיום כדאיכלו

 כו'. קרש-קדשים השירים ושירקודש

 סייקידם ס9?;'ם קל פיעל ,. יל ?היחיא ע91דים ןפסט,ב מציירקפליית,
 מסיה יסד קךט,ט אף עוד זס9ר 1סן ןקל ס5נ,זית, סן9ש 4זיק'סף?;ז'ם
 ??~?n עי היקה :ש עיד, ס*על יל :4א ?יא nfiQ~nI סה,שבת ffpJDקטע29'
n~fa@aוהו4'אג 
 אויר שת יב9י'ם 5ם ?4ססטססם נא,יר,ת, n?B ?דק מעימו, סדירמיכן
 ול ;סילא סי;-ה 99' ?:זא ,דבור דביר 49י י יסטס 9:1ה טיבפי4יא,ת,
 סליקם 4ע,ךם, שיא ??נ,ךסם ar1a סך;רים אוקם "?ei 9?9ים' ?לוהעקם
n~gpeיעלה זי שמד ק9,טיש )9י לו קאיי ולכסית, לסנר א11נ1 זעל סיסי 
 54,ה'" גרבות ,טע)??;1דה

 יי4'אית ;דיל ספק סנ'9?ת ס9יקיח, סטייה ר;?י יסד ס;9שואויעי
 ס"א ?4סם נענדים 19י ניקרות  :וי  ול )סקשרש ראונית סם יבשים,כמיסר
 ס?;רין )גי 19טות 9ז?ה סי,מר ~?nllo נק א9ל ז. 5;נ שת סיעל 5למ41ייה
 זחיא ?ל י99טה 99זית פטסךה איקס ?לסין קרישות, קילה ?!שסילער
 ;קשב aw 95;ם קדש. שרי לשית ראי)ים קדש ט;שי נק119;ת,
 :?יא, וקיא ת 9?ר 54'ו. ?)ל')ף9יי1

  ?ס5"4ה  ס9;יי!ים, נרחשות 5לה 7"
 4ע9קיו?9ת

 לנשוב ואיי )נ9" ט9ה 5כת 5;ה';ה,-על סיסיה 9"יס" 0??~
 ו"סידים יעולם פ41לים סם קקקה ןמו?י'ם, סדנים סוזייזים אשם ים?חקרי)
 ה 4 " 5 ס קיק'ר סניבןים ו:חיר, ,?ך5ל 9,9ת 1על ידם 4ני טוסי ול עללשעל

 לא סן5ס4'ם נך*שית 5)ה יססקר,-ים שאיר שקיר סטז'רים. קללזדון

 ס:9'ל,הו ו סואת סטחיה ך4ש pg'~ )ע9ק זלך השש מקלם. 1'29ר 999ר:מקקי
 עשיר לני נייא יזם מןה 1סס9יין ?סקיםז *?סי מ:9יזליהו ך4'ם,!9ים

 91מי ל?למה1 4זר סיקרים ?יר הוא קדש-עדיים, ?היא סויר אותוסטח7ה,
 קשיויסם ק5מ7ה ישיךדי !ס9צי מה :ח,ש לא י""4ה, "סיר קהוא?יי
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 11.י קוקהיאי.ד42(
 סקס חושו ?זיטת ?ד' 2ר נחג'עיקם טת לם?9'י :לות שדו שסה !אםי?ך9,ים.

 299, ק!, לקיית ומ;ךה עךל "ל13 9י בק - ~fD21 nyg לב nCptr7 2ן ענשההיה

 ;ל ציר לחבת איר נעם 9ע?ם סש זלא קדש 9רי9' יל יס-נקא 9עם?לא
 טלה שי "לזיען, ית ,סקיל יוכל לא קלה דום 1לא ;;לסעיי9ים-4,ש

 4;9ש שנו! סא,?ר ?ל ךקקים 5ם ס?'ך'ם. ש4.?'ר 5פךט,'ם הך4ים15ענ,ץים
 סקיי! שום ?לל טך4יש ?טחיי ט29' 'יי?-י, ל"מ, ה' ל. 59ר א"ר הף9ה?לל

 !גיר nele, טינה ס"ה, ?יא יי אקל :7?ם. לא אזר הך*ש,ת 5יה מקיםולמקד
etnf1ק8י nfp~ ת,לדסה זקל פ"דישה, ס"9ה ?ל ק7ש ופגי )איצר ?יל n~?? 
 ועימי הוד, R~D זייין ס9ד :ךי על ודיסה עטי - מזזה, יצור ;9ש אהלתושומי
 ט1ה קל אקר !ךעית, לבית ?רות !שטף 7ם 2ח?' נקךי :ךי 2ל ,מרודהעלה
 אקן 9שיפ שקיר 5יך*ש-יי פ26ל יל 1ה,ייא,ס ~P'Pt סטח;ה יתעיךרו
 קל ;ש9פ, ?9ה חקר 95ילי ואנצר סטקר !ך?מ, לא 5נ"ג,יים?8לה

 קדש.ס;יי;'
 לסטיב י21ל :כיל 4ך!ל ?ל סטייקית 4?רי טת ?~pr' ?4עת 9'ט9;ם,

 )מ9:2;" ):די :בנא 9מ' ו??י". ובכל וה מקךא צל ייקער ק,ימ' :סיזול
 ?ל ?"'ן ?אמר :לל הנא רק  ו?יתי' ?:?"ה עד 9."סד. ?זה קאופה'לסיריך
 קדש 5?ת'ןים ?;י ?:?ךטל, טמירים. .,4יר בו ?,(ן ?יין ולאי ?ליסע,ום
 ( קדש-"ך?ים סז'ריםושיר

 יסקר ממת ?אנת אקלה. 8ש מלסב שסד ויק :ם, טוי טים ?ישףט9;ם
 שה 4ץ, סט9ץ'ת ס9ו9ית סיחיה נם 51"ריד קשי ך9ה לה "קר ייש :ךע;יגל.
 1הטס9ה 5;איךה סלףטית !שטחיה סטועית 95היוה סאונה ל. !מי:י*הסשה'ר
 איל לסן9יית. ינוי 17'ד ?יוצל 99זדקה, "ריסם היד ייעטה משדיקהקשלק'ת

 ל?דךת 49יב כזוחלים 9ר,ט,ת ע'2,ם 4א?' 14 נם זמם מנידת סם ;מעיםסה
 וך' דק מו'ע, לוב אקר קוקת, ית 1ר1?יים עקל 9*1ל קל פמסתי*הקאדרים
 ?רייים לסם :נד ע9ל 9*בל מראש 41ם מקקה. קאם ויעיף סק?ךה :7םקנוסת
 ;קשות פ*סדר. שכיקב היא ;מין כמה !שליטו ,ק:ד ש! a??:l~ הזד ק2א 5כ1;בית

 יללי as קקה RVj1-?ביע בת ית קיסב ל"ש ?ב יעל סרקה קימרקמלה
 ששיר פוילטה. סססל9ה לפכירת קק,ר )הוציא שן ים 'וילי לא אק'9א, 4ב'ליצא
 אקר nDIC~a סטח?ה יקור 8ם וי פיתויים, של 9?ךד קיש-"7ש'ם ה,א5ו4'ר'ם

 פסד לי טשס ;וה ,דךד שיקא-slav בת 5ת ?י5ב "ק'9א 9ב' :סי' יכלהאית"
 אקי9א ך4י את ,ךאי מיה לב, קהותי מלל "ס'טקף(, ללום סטניםמטיפרים
 9' :ען קדש-סידקיס, 49ית ,41א קש,"ל 4ןאית, סישסק "קיא ב' טת4;ךלה
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143 השיריםשיר

 המזנה יקלל v~?" מש"א אקיא ר' את סךחוק, ס?מיד היה קרוב מרזייהינישי
 ?די עד ה'ךקה, טים, הרקב לP?Y) 13 פמסות ק"לקית ?קליקה ט?ע ייק',?ל
 סנדקה !!רח. לעד שיין ואור :היפי וליל :"ל'ליס רויי סי סי, י,ורילא

 לא 9' עד מקהיר לב, טת סו קל יטלא 9;?אי ק?מ'ד לצחקהשממנווים
 לעיקר 2ל ??ב ךק ?סוירו סטרץ'ד, מהוה על לב לימת נם מקום ליסלסה
 יסטסר 4יה ק.טסד" :?אה ?ו?1ת1 סדיש י9' ונק ט?סק'ס' סירה סם?ה ?2'על
,?v.1 קדש-חדקים. וקיר-מייך'ם קדש ס?תויים 

 בקונץ ש;ופס הזהימאפר
 .אלומה-

 לוין, מ. ב. י"ר העודד, הקוים הרע.ו( )ירושיים,

 המאה: ההערהאת
 יופ יום 1נ.י אומ1.ר מרן ב-ק עם מחייי שה-חי הסי1ליסבאחו

 מהו-

 )קור,נן( בשל י"ר

 אחת ע, ,בשבתן ייון עפי1ני העברתי תיו האיה. הדעיכות קושו מפי ;בעו תרס.אבשת

 י-המ;רח- שיחתים את.נ האלה. הונרים את נעפר11י רשם שם, ההומה "ובות יל עיהאבנים
 אי"ה". "עין בשט שם ראשונהונדפסו

 פרא של ההגדה מתוךדף
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