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אלוהמעמדות ,מסומסוןק
ורדין:בראיית בראאלהים תו' ,טד4די
ם אד
רהיבק-י
אסר האלה' ברא שנצם  ,טד במרם תצטדה
נביאים['סטיס (ז'ל כה
וגי
ערב

אשכנע אתכםן
ס האסר ה'א 5סשה הס' סטז'ר5כםעו' ,טו כהעטר
פרשת המןנכ 5ויי
עשיריתהאיפה ד"א:
ר אמש את כ 5הדברים תר טדוכל אשר
עשרתהדבריםנכויום רוסייב

ים

לרער:

עניןהקרבנות [מושחכ"ט] תה אשר העושהש

המזבח כבעדם בני שנה

תי

,

טןלשכניבתוכםאניה' אלהיכם:
פרקראשון [מתסנחחתיד] בשלשה מעמות הכהנים שמוק  '04טו הישק
ה!
מזבח הפמטיההפגיי
ויאמר  %אל טשה קולך משש טף הנחלת והלבנה סכדם ולבתה זכה בד
בבד הדה:

שיש

ם וקפרת כהדשלש כפצת ההדם רצצה מנש הו,
סאהץ ושעדם
פיפד
מםכמנק יפות החמה ושלשה וכהיה נןם'ף ביום הטהרם
ורשופה
כק גדל וחדק לנכתשת ומפל מטנו ט5א הפסוכדי לקייםבו כצות רקה נק
הרקה ,אלו וק דאי והצפמק חלבנה ולבונה סשק9שבעום שבודם ,סר וכרכם
כנה ,קחתם שנים עשר קלפה
שבלת ברר וקצועה משקל ששה עשר ששה
יק סלח טתסית יובע מלהעתק
עב
שלשה קנסן תשעה ,בורת ט-דנא תשעהעק
%שריא ,ר' צק אוסר אף כפת הירק כל שיצא ,אם נתן בה דבש פם5ה,
אםחסראחת םםסנקהחיב נדחה ,רבן שמשן גפלשל שסר הוקץ אש אלא
תלתוקבק תלתא,
אשםיףלאפרץמצואקשק  ,טחת טהצנא תששוקבק,יק קדשקr~D
יקפרמןטביא חסרוירק עתק ,ק וכריסק לפההוא בא ,כה
לשחתבו את המצק פפני שהיא עזה ,בורת כרבינא לטה היא באה ,כרי
לעצת בה את הצפה] כה שבהא נאה,חיטאסי רנ*םעק לה אלא שאקמכרוע
סירנ*סבמקרש כפני הכבוד תניא ר טק אוסר כביהואשיחק אוטר הדק הצק
הוטב מפנישוזקול שה לבשמים פוטמה לחצאק כשרה 5שלהיתירבהדת לא
שמקר ,אסררידה מ הכלן נ 5כמדתה כעטה לאק ,שדטר בה סכ 5סעק
ושנק או שחמר אחתסכל ממניה ש שלא נחן בחוכה מעקה עעק חיב סיחה,
אסר רהפראאף חיב מעגם רגנסהיתירה ,חגגי בר קפרא אחת לשערם או

שבכי

ב,

.
.

לשבעום

סררמעטירת

/י
היה

לשבעיםשנה היתה באה(של)
(א 0שלשירים,המאניברקפראאלו טת!
אם
ר
בתוכהירשכ ע %דבש אק א
צ
ח
ייינצללעבירספני רירע,אלא שאכרה תורהכי
כל שאורוכל דבש לא תקצורו מנצו אשה  .תאנא הקטפי כוית ברצץ הרב
פחותמכויתבפנים פטור .אמר ר''רמיהואיתלירמ"א ר' אבאונפטרוהצבורידי.rnan
ר'כסיבר אבק מ"יומי ברזביראאמרו מרקחני רישא הקמיר כיחבציץותאני
סיפא פועתמכויתבפנים פטור,מכלל רלאנפטרו הצבורידיחובתן:
הקדשים שחשתן בצפק פר
ובכל'וס ויום 4ונ!ר איזהו מקוטן של זבחים קרעי
ושעיר שליוםהכפוריםשחשתןבצפוןוקטלרוץ בכלי שרת בצפק,ורטןllpe
היה על בקהברים על הפרכתעל מזבח הזהב ,מתנה אחתמהן מעכבת,שיירי
ררם היה שמךעל יסודמערבי של מזבחרוקיצון .אם לאנחןלא עכב:
31י01דוא"ון קוליןגח,טמלחדכושרלדלהארץומלואהתף.כמזסגחו((3ומלס:
 .וזוהיאסידורהש5
וקורין הלכה .ונשלמהפרים שפתינובתשלום פר'גן.בנהעינו
פערכה.אביי ממררמערכה משסקה דנסראוכו',עדועקההשלמוכל רקיבטת
 .זאת תורת השלההיא העולה על מוקרה על המזבהכל הלילה עד הבקי
ואש דמזבח הוקר בו:
31כל יוםויוסקורין:
כל אלהבהינעהיכלש 'מזה ומזבחעלמכונו,ועכשיו חרב מקרש ובטלה עבשה
ואקלטבע.וטתינו,לא אשם %א אישש .לא ברש ולא בלולה .לאנבולולא
 .לאזבח
טרלות .לאדבירולא רקה .לאהיכלולא הר דגצר .לא חך %אוה-וי
%אזריקה ,לא חטאהולאחלבים .לא טרמה ולא טבילה ,לאירושלם ולאיער
 .לא מזבח ולא ממרה,
 .לא לבונהולא לחםרטנים
5 .א כפרת ולאכרובים
לבנק
 .לא פרכת
לא נסכים ולא נתחים .לאסמיה %אסמים.לא שלה ולאעזאזל
%אפר.לאציקולאציץנורהקדש.לאקה-הולא קנפק .לאריח ממשולאריחניתח.
לאשיולאשלטש5.אתורה תמרה .עונותאנותיטהחריט נרטחשעעוהאר_יכו
קצנווחרבה שרט ושפם פקדשט עלה יק-נו טבית חיש וטולטל רירנו מבית
דידטוטבית הפארתנו ,מ9ם אשר הללוך אבותש,ואין אט עוליןלהקריס לפנק-
קרבן שיקושיבערס אלאנשלפה פחם שפתונו ,וזכרון א 6הדברים תהיה כפרתנו
י רצק מלפניך רבק העולסים שתמחול לגו על כל
והמלהט ההא סליחתט,יה
חטאתש ותכפר לט על כל פשעיט עצזטאט לפניךבין בשוגג בין בפדר בק
 .וניב שרתעו תחשב לפניך D~ea
באונס בק ברצק בק בראיה בק בשפיעה
שלוהימ:
ן ראההכל אלה הלא למשמעאוקדאבה
ובכן היה לאק ,מחמרכלעין,אשריעי
 .על זה היה דוה לבטועל אלה חשכו עינינו .על הר ציק ששמם עלעלים
נפשט
 .אחה ה' לעולם תשב כסאך וריר ,למה לנצח תשכרגו תעובנו
%בובו
4
ר
ל
לשרךינוס:העיבטה'אליך ונשובהרהיטימינ
ו כקרם 1
 .שזז מק
ו-מארךעל "הררןעלך,דעתךעלןודעתןעלך ,דוךISPוחן
ר
ש
מהתגך.לא החגשאמנן 51א נתנשאמנך לאבעלמאהרקולאבעלמאראתי:
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ר'יהיה אוטר אשרסישעמלו בתורה המשה נרהרוחליוצרו נדל בשם טוב
ונפטר בשם שב מן העולם,ועליו אטר שלפה בחכככם שב שםטשמן שב
למוד חורה הרבה שיתנו לך שכרהרבה,ורע פתן שכרן של צריקשלעתה-לבא
רחנינאבן עקעדאאומר רצה הקנ"ה לוטת אתישראל לשכך הרבה להם תורה
ומצות ,שנאמרה'הפץ~IVDצרקויגרילתורההאריר:
ן*)כאלהיט אקכאדונינוכר טר אתה הואמושיעני אתה תהשדעט אתה תקום
אי
תרחםציוןכי עתלרגנהכי באסוער ,בונה ירושלשה' נרחי ישראל יננם :
תנא דביאליהוכלהשונההלכוהבכלעםנאבטחלו שהואבןעולם הבא .שנאמר
הליכותעמםלו ,אלתקריהליכותאלאהלכות:
אמרר'אלעזר אמר ר'חנינא תלמיוי חכטים סרבים שלום בעולם ,שנאסר וכל
בניךלמה-יה' ורבשלוםבניך .אלתקריבניך אלא בוניך נהישלוסבצילך
שלוה בארמנותיך  ,למען אח' ורש אדברה נא שלוםבךIPo5.בית ה' אלהיט
ן ה'
אבקשה טובלך וראה בנים לבניך שלום על ישראל ,ה' עוז לעכזית
יברך את עטבשלום:rw ,
ןיאסר אלהט יה' רקיע טדוזהי בקריוםשני:
ביוםהשנ קורין3חורס,יו
יטיס מ"ל שירו לה' ערר חףש 1ט' ,טד אלה הדבריםעשייתםולא
נביאים[יס
עובת'ם.וקורץ פרשתהמן וקמלמודלסדר התם'רואיזהו  IDVOועשרת
הרברש פרק שני דתמיר פון ראתנו אחיו וגו' טד  q)oפרקך ירקך h~lp
סכתהלאטלס :שסר ק1ר6
כמו
01DDטהסק.טושריתר .סונקסוודרקלמבנל'כסקרותנשלנטרהעפר%יםוטש'צ.תינכוש
יואורוראין כשהש,ו(16ולר'
'וערה אומר אשרימי שעטלו בחורהוט':
בלםהשלישיקורין3חורס מן ויאמר אלהיםיקוו  DDnתו' טד ויה' בק-
טםשליעד:
נביאים]' ]'3Shtתקנא ה'לארצו וט' .טד ולאיבהמו עמי לעולם.וקולרן פרשת
המן וענין הקרבנות ואתהוסקוסן כמו סכח 1(3לאטלס ,התמיר פרק
עשרה הרבתים
שליש'מן אטר להם הכבצנה טד גמילת
כתובים מזמר לאקסאלהיםנצבוט'וכ
יווסכמוכ :l~DSוקוולק"
ורץ אק קיהובה'
מ
טאין קלתך  ,וקולף פטום הקטורת סלכם ונשלטה פריםוט'  ,כמו
סכחוכלטין כן סגננן טד :q'o
ביוםהרביעיקורין 3חורס דון יאמר אלהיםיה
י מאורות ונר .טד ויהי בק-
עםרביעי:
נביאים['רסיס ל" ]6כה אפר האלוו טחן ~ WDלאור'וסםהו' טדולאירוםעור
לעולם h~lp, .פרשת הס וסדר התבור ססו5ענין סקל3גוח אשוע
ולסתר סררדלזמירפרקרבכנילא טפתק וט',
פקומן ,כוץ סכמ31שוסריסון
טדסוף פרק . 5ו5ו(ור עשרתדברים:
כתובים אלנקמותוט' כזזוסכמו3לטין .פמומדלגצית כלאלהבהיתיוכל

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*)  %שן פוס9י

.

.

הי

.

יטה

ש

ז2
מדרמעמדות
שה ,אק כלשיט .ותש רםאלהיו .וק"ש ,כמו סכח 31לנעלס:
ביוםחטפתיקורין,נחורםוזן יאסר אמש הש-שהצצם תו'.עדגהיבקיים
שי

נמחים~מקלל"5לוכרתי5הםבריתשלום
י ,טד ארם אתם אני ה' אלהים
תורץהלים:
נאםה' אמש(161 ,ול אק השה -שק
כתוביםלטנצח ש תמתלאקי תו' .כמו סכחע 5טע
 .וקורך פוצצת וזם!
המשרתהרביותהמץ הליבטת הנמהו כגלמןי החכור פהקחם"צי אסר

לושהטינהוכר
.טדסוףפרק,6סדרהמערכה,פישםדבשית .כל אלה בהעת
והכל טה,
"סו הא
ו
ס
"
ץ
א
יאלתייסונורקיששל :
נ
י
י
א
ו
ל
ס
י
ק
ק
ס
ל
ו
מ
נ
ר
מ
א
י
בירם
ם
מ
ל
א
עדרהי בקי
תעא הארץ
מן
הששיעם העשן:
נביאים1יססיסת"ס]כהאמי קרחצ אוראל חצצרו  ,ננד %א תכלרו ער

ש

יזין

וי

שלמיעד,

י

תי

עי

כתובים מלר גשתלבשש' וקורך פהקת הקהמצרתהרבויםועניןעקרבית
טעטןוט5י התמד פרקגדשירשלושליןתו' טד והשתרעהיצא
סלק פרק.6
מערכה61 ,ומלמלכסכשלמהש-ם שנתש ,כל אלה גהצת
מכל  5שה ,ש ם  ,fi~apnאץ כאלקוש ,הגארביאיחז
ו,הדים:
ביוםדהצבהגיקולין נחורס מן הב* השמים ההארץ תו' טד אשר ברא
אלהש  nwSחשכה בני אוראל את השבת פך ובום השבהוי

מריי
מי

.

.

.

.

.

שבת השש
 .ששתימיםיעשה טלאכהובעם השבזרשבתשבתקק-שלה'כלהשזרז
4אכה גקסהשבתנצתעמת .לא תבעתאש בכלמושבותיכםבעםהיצבת חצצר
ה'אלויך לעשת את
את השבת לקרעצ ( םסן3רוח) טדעל כ!
עם השבה:
נביאים[ירסי
סי"ג]כה אמר ההצמתבצפעיתיכםואלתשאו משאבים השבתטד
ישבהדבררהיאת לגמלם:
כתוביםטימרעורלים השבחתו' ,גועסנחו3שמירוח.התמיר פרקשביליער
 . qtoתלכל תעשוהשחוייג ,עע סרר התמיך לעכורת בית
רקיי
פק
אלהש .רצ
צבנה בסההה במצע.וקוללס5כס נשלטה 8ץמשפתים .ולסר
יי
לע
ל
 6פשם הקטרת
 .כלאלהבהעתהיכלעל שחז
 .אק כאלהש:
p~D
ר
י
ג
עטמיוס,.ססעגסנ סוטן 4רג ~ o'fwמעטס,ומטד
6ץ טסנע ק,מל 6יסנט( 6w)hsnb Phסר סמסעתדם .

ים

צי

וי

יתש

"*1
ר6חרסיוםק"מ:
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6גי וביוץ

תפלת מנחה
טפלמיו*1ט5ר1לנוך*l*ob1 ,מיס  (104ק-ו obעדטשמתיס(סמו
מ4ימטרער
D5%nפיניט וימתק1ו(סמיסויסעיי
עד 6ר3ע '6.
ו יחפ((61 ,טפ"
אעפש
סש3לשןחספס1 ,יודד
יו56ינטל ק סס5ס
ע
ט
מ
מ
ס65

סידור רב עמרםגאוןי ala~w.daat.ac.il

הש
מדר שנחה
ש6 SD16חיי
ןתפניושגוס  '"PUht ,610ט6מת 6מלניס ללג( 6רק6מליטכן
מרננן heh1ממערלת ז6מרמי (1מיס(יפו(ייו מקגמיי
ו שרול 15
ידמגקי
טכקפסרמ1י%םורו1ח6מגרמי(ימסנקי,משורשקל6נמטעלןמריככמחסיולקל(רימיןכתיםכנקיוןכמיכ,מי
ס(ת6ןדמסדרb'nhכטירן 1%1(5
סגימגי3ק"סוכעיומקריכטוגמס6,נ((חפ(סדרממיסו 6לקימם דכטימעי,
כסי,'ilehiוטדכמסעד %נסחמעין.וסגימיקי(סגיו6,כ((למריו פוסמסע
מחל 6כ3מי(סיגומהר:)4
וכשהולך(כיח סכגסח 16מל :אשרייישבי ביתךוכו',ומקוס סר לקולא.
ן י"מ~)5 WSD1 :eeטר*מר אטת וגמרוה!קוישת השם.
וממפיק
61ומר ק!דסלמוסח ססס כתריחרלך ottDnt.טדעהא :שקם ,כדלךסממפ((ין
3סמריח,וגוס(ין פגיססl')htD1כ(5רכיסן61.ומרהעחע5א ygמהנקישהוקדים
כקו טדלשלא עד עצה ש5ם בכדוניווכו'6 .נ(כמניס6ין)l'hDtכסיסןמסוס
ר,דסכורל'6ם66חבסיו:
דסכ'מ6סכרוחויסו
מודר קתחפ((חפ(ח תגמם 16מר כמקוסקדוסס:
(קדהצה ליהור נעכליםev1בהגעת תפלת המנחה.מלך הרר עשבחמשיר
לוזות,ער שלאיכלההרברמשיו,רעמןryn,יצשתמתחת
כסא הכבור,פיהם סלא תה וכמטסגילה.יויהם ממטתרגליהם טרקץתושנקית
4.צשץ1w9oואויתמלאחרע.ומחרצת
 .אחתכומק ואוו?טעצשעל
ושבבר?אתמלכם

סיין

טי

.

אוח!ומנשקותאוחו.וכמרעות שקים הם מהשרעות המלךהכבחרמכסה פנץ,חייה
חסלהתנצח
ערבותרוקיעמתכקע ככברהמשני (סלך) הדר עצ הואו
צרר שבהמראה פנה-ס,כדברשנאסר קרנםקהחםקהים צביעחהסוט"לאכל~rw
ש*אלפיםיבבות
.חהםלאכים כשהםנשיהם מלעם לשלשעזרות
כבהר
 mnwתעש אורעת
כתאחתנצמרת קושnv~atוטםלת ל צ"[ ,צח
ש"ויצתמלאכלהvאrר~
ץכבוז
חבילתעלפג"],וכת אחתאשית קררםקיהםה'צ
 .תוהת מתחת כסא הכמד שטת עוציהן ואעברת ברוך
וכורעת עופלת
כבורה' סם9ס .1שתה ברומצךהרסיס השב שכעתך לדת ככתובבדביי קרשך
ך שתן לדר חץרדיהה:
שיוךור איהפ
י (16ך6 ,6מל
וסאןדמספק(6יסמי(ם66י(5י6י (%6י,
י קר 6קרס
6
6
6מתועינ6י (6 6מל 6מתף5יכ6,יגמילףכליך כרכת שוגע 6י (,6
ס 6מר
ונכי סכטססטיגין6י 6י(3 6חף*סיכינע ,ר,מגרסינןרכיסי
ניוקורץ ,ספק 6מל 6ממ ר4כ
מסק קל5ק"סספק(6קר 6קנס6יטמתר
ססקגך6
(66מר5מחועעמתר"ומל 6תם וקע ,שיומו16תר
קנטמחרוקורץק"ן משם כטד מקטתהמיס6,כ(ספק סמם%ססק ( 6סספ%
יט מחלות"ס( ,3גר'יומק %ר 6ש6ססקסתפ((ספק(6י"תפ(
(*צוממפ,%
6SSDDgוסכ(כאוסט* ,וסך%מזר(% .
ר'יולק %טמשד6מר
עס*
ו
*hזק 6זץ קש* ,מלפסוקהלף(6שריסכבגיי
16
U1
heht"'pbA1ו6סכמ 5
גמית6יסתפ(3וגסס(ניססכגסת ש5 65טרטתחפ((ץ,סכי 6מררכ
יאפס 6מר 06 Sh~nיט((מרסדבר
יחפ((חמס(Sb16יתם((6,יגמי
כסרכ סח6וו"יסהשע ק
(5[hSJי(ShD1כיכגיסתה לםכמ ~h1U

י

שיה

ג(

יבש

י"י
וא

עי

.

ישים

נוי

*

י'

6סיי

כחסייה

ח 49 4סשץפ משסי.

ימיי,פיני

)4ש'השחילעץ פקמ*שש פשוש
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(וי ,דחס6מווב סת 6גכגסקניתסכגסמ 1מ5 65טרסמחפ(יןchיכו((טתמע
וסונוור עדס(6יגיסס(ימלכור(פוייסיתפ(( 6(061ו(6יחפ(ג,וריב"( 6מרoh
יכו((סתחע
,מ עד ק(6יני
עס(ימלכור(קדוםימס(( Sb16(ohlיחפ((,
ק
נ
מ
יפלגיונ סכריחיד6ונור קוקוריכ"(סכר6ין מימיר
י
6
אמוק3מ מ
ג
ו
ס
עווורקדום ,ותסקי:ןדלין
י6וננר קדום ,וסו לסריגן דכאיעונות טיסת
תפסק (6פסיקטדדטגיירוס
יחtיh'D3'b1rlnhימו
ם
66מןיס6סמים
י
י
מ
מ
יויפסיק :
ק
י
ס
פ
ו
נ
ד
י6
ס(
פד
ן
ג
י
ע
ס
רכ6נכרך,ולע"גדפ
טן
מדריגןופסקיג
י
וצריךלפסוח טטמימ
ב
י
סושח"כ יתפלג
ךסגינומסידיםסר6סוגיס סיו סוסין
טחןנ~זס1מחפ(4ןכויס'כווט (נסוקוקוס ,וקמר ריב"( סתחפ(( קריך
סיטס6הטס 6מת קרסתפלחווסעס 6מת6מרתפאו6 ,מת קרס חפ(יצ
דכתיכיסרייוסכיכיתךסי יסבוך סקס ,ופסס 6מתס6ט
מר
י חס(חו וכתיכ6ך
מ פניך:
5דיקיסיודולטיך יירי

ים

במו-יייסכ
ריבית
ע

הקורא קי
חםחעסי(ןערכיתקודםלפייחסטככיס(6י65יד
ימוכסו,דחגי6מקימתי
מ
קיט כעשוין מסעם ססכסגשגכנסע (5כע כתרומתן
רכ
קכ
(ט
וסימן ן(דכר 65חס
י הוכחו ,וכמס
י,יסר' ,ותגעיועוורסקורךקודס(כן(6י 65יד
טככש ע16ויסיס(יגס גתן טככ 6חדיוס,ס:יס כיןססמסות,ס(סס
(י(61,0מרר'יוסי כלאין (6טככיס[נוו(יס]סגר6יסכיוסע6כוככיסקטגיס
סגר6שכלידסh)hכינוגייס:
ועונודטניסעור(1וחמעועיוול :והוארחוםיכפר עהוגו' טד UJP1ביום קראט:

ונזולךבושו את ה'הסבה-ך:וטונין"מריו ברוךה' המבורך לעולםוער.
ופוחס 161נול.
 .ער ה'
ברוך אתה ה' אלהש סלךהילם אשרברברו טעריב וסבים בחכמהוכו'
צכ~יתטרמו.חי'Intfp1המק-שלוךעלינולעולםוער.ברוךא"יהמעריבערבים:
אהבתעולםביתוניששירץאלעמך אהבת וא' .עלכן ה'איה
ש בשבבנו ובקצצו
תן בלבנו

בחקי רצונך ונשמח ברברי תורהךובמצהריך לשלם וער,

כי הםחיט 41צרךימיטובהםנהגהיומםולילה ,ואהבתךלא תמרמנגו לעולסים.
ברוך אהה ה' אוהב אתעכזיעדאל:
שסעישראל ה'אלהינו ה' אחד :וקורין D"p
אמתואנצנ ,כל את קים u'~yכי רבאה'אלהיט גענחמ ישראל עש
 .אמת
טלכטואין דלחו
 .הפורט סירטלכים הטאלט מכףכל ערהנים ,האל הנצרע
לע כהמכנו ומשלם ננצל.לכל אויבי נפשט .השם טשמ בהחם ולא  Iraלמוט
רגליע,המיריכםעל בשתאיבינווירם ק.נמעל כל שונאיה ,העושה לס נקמה
בפרעה ואוהות ושפתים באדמתבני רש הסכה בעברתו כל בכורי מצרים ךהרא
עגצ גבראלפהוכם לרצרות עולם המעבירבניו גק טרי ש סוף ואת רה-פיהם
ואת ושנאה-וםבחריפותטבע ,ראו בניו את גבורהו שבוש וכו' טד טרא תהלות

.

.

עושהפלא ,מפיעולליםוינקים '0הה[עת שטעהעל ש טףיחר בלם הותוהמלין
ואמת

סידור רב עמרםגאוןw~w.daat.ac.il .

ערבית

יט

ואמש,ה''מלוךער.והליסלטה'אלהינוטלכוהוכבורווהפארתוקרהמהווקדישת שם
הגדול .הוא ה' אלהים ירעט וירהט עלינווירויח לנו טרחה מכל צרות'ע וימרר
לגאלנו גאולה שלמה בק-וב .ברוך אהה ה' גאל 'שראל:
 .והעמירט מלכתלשקםולחיים ,פרוש עלית חובת
השכיבנוה' אלהינולשלים
שלוטך והל בעוט וחקננו בעצה מיכה מלפגיך והישישו למען שטך
.ושטרiewטלפניםומאחרש .ושפור צאהמובואט
והמרמעלנו דבר חרברעבוינון
טעהה ועד עולםכי שומרםומצילנו אהה.בא.י ששרעטו גבראללער:
רס(כור ברוךה' לעולם וכו' (ככנוסמ  (r))rhטדברוך אתה ה'המילך
ויצונז
נבכבודהתמיר הואיטלוךעלינולעולם וער :ונוקדם CtlDנטר:

ודקא6תריגןדת(י(nfSDמיתרורכו כדי(סגךתיגס דקתי כין ספרקיס(כסוף
ימכתיקוןלכנןכסתיסלסיס
61יגסו ועטכרוךס' ממכורך ,וק6נוסוריק"
למיחס לסססקניןג"ולס להפלס
ופתיםל"תריס .פחתהספיר
"
י לוקסויי" ho ,תרעןר
ולי,כ"
סון
כי
מתבען כתר~Sbסכייפר6לסיתריסר"
ס
י
י
"
דס
י(תיגורפסוקידסכמ6דקכ"
"סוקיךרמנוי וממתס;נויסמונך
כפ
יו
זהקיגורכנןכתרני
כככודו,כתפנה(ולמריח)[טרכימם3יכ( 6גוססה(ollhlתפנסhptll .כתסכתטרכית
ן ליס"פטר:
6פסר (תעכרכן S1h,סמייח רכחרגו"לל"לחרלהפלססייתיי
ומאןדע"יללכיכייסח 6ונוסכם 5כור6קייתיןהיסוגנוי(יקוס6ייתכין טסו
גווי(יתוכ,ד'(63תמויכי כט(מןטניס (כורה .סכי פדרו ממתיכתך.
31כסתס"מיןחפ(סמוזר ומקרס וגסטרין לכחיסון .וסכי"מר רכסר DISnר%
ליפול טלפליז (תרס)ולכעס רתתיס
ןיטקנ סלסיר htDnn
יסינסג"ו
רכינוסכככןסגופ(יןע(פגשס
רתפחזטרנדי" 61פע1כטור,וכך מגסנ
"מ
כהכי
ת:
טרכיחמוןתטרככס

ייר

סרר קישעל המטה

ונשנננס 6דסגיסן ט(נוטתוגליך (קרוסק"מ,ן6נורריכסלטסיי "רס
"ר
מק
קלעבכיחסכנססנולוס(סרופ ט(תעהו" .נגר רב6סיס
"oh1O
י
"lhDnn Shtתרו כלכנכם טל תפכככסודותו מלס .ומלתיר תכס סכל

רגם
סיום טוסקכנדרסוהמכיס ומעריכ זריך 4מרק"מ  bShוסמפסוק .בירך
ת1פ טל תטרד
כל
אפקירחחיפריקהאותי ה' אמק .ולנפרר'
תדקיןכדילין  ,סג6מא
ר
"ובניועףעסיסו עוף ,רסף h)hוריקין
ךבו וקימו .
ימיריסף61 ,יןטוף 6(6חים
סתטיףיעי
מי
מץ רטבולמות
מן שמעטדיה" אס שכזז ,ותכרך:
פוסס
ברוך אתה ה'אלהיםמקדהעולם הטפילחבלי שינהעל שםומשקיע שנת הרדמה
י רצון
על עפעפיומניחהעל אישק בתעין  ,ושטרניכאישון בת עין .יה
מלפמך ה' אלהי שהשכיבני לשלום ותעמירנילשלום ותן  'psnבתורתך,והרעלני
יבויון,
לדבר טצוהואלהרמלני לדברעבירה,ואלתביאנילירי חמאוליוינסיוןוליר
וישלוט
**) זעךסי'יל'י ויi ,יפ(גט6סי'(וhעתיע'ןוניןולמ)קוומו"ר(ימוממwטןנ;',5וי
ם גמ,גום.

יתור" י"סייס
מגי

"ין
ק
ח
י
וייןסקיי"
מייתר

סי"'

ל4שעל המפה
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.הצילניטשגע רע  Dtbt1רעומהרדאר
השיטביכנר שבואל thetnבי צורהרע
רע אליבהלומהלומותרים חהרוצרים רשם ,ותהבסטתישליזהלפניך הארשני
ן

ק טיק הטת,בא"יהמאירלכלהעולםטלו בכבוה:
ש
בשכבנו ,ברוך בגץטם,יאסרו?
ה' טש ,ברוךה' בקלה,
 :ה' בזכרך טכס רע נטמר את נפשך ,ה,
מאשי
ברוך רפקיגער טד כדצן בר
רצאתךובואךפעתהחךשלם,ביך רשיפריחהיצתיה'אל אטת,יבדכך
יינצ
נםק
ה' הג' מך 1י
ילךשלום:
"ט
ריב"ל"זורירטב במתרעלקוג6מ:סטו*)סיר(0פנטיסכגגוויוחכגצסיסוכגכ(ינק
י אתהה' טרצד :ו5וגור
61יזמוסירס5סגטיסיישב בסחר עליק טדכ
ה' מה רטצריטד לה' היעצעה .ולאריגןוסימר רינ"( לסור )nlhDNgשוגרי
נערס( ,סגין 1 .כשכ 63גדסשר (0פנטיססיסנססשתו כרטסרסיס
הנקיטסיס6חןר הפזסורסוסי304ויאזר:p')D

גי

וגי
יי
גמס
ס

די

וי

סדרשניוחטישי

ן:
לנטניוהכושי(0סכם סתסייםס"מנטרהנוגסעסרסמסתלעס%וו"הירי
אםעוניטעטבט %עשהלטוקקשך ,ט רט משוטחיע לך חטאט סלת.16
י עטך רגלנה 5סען תורא ,חומה
אם עתות תחצצריה ה'סי תטר,כ
,אל
בם גרם למה
נחלתך לחרפה
בעכרם
ה' ל שך
צי
ח,י
הא
תט
מצכי ח
אהה אלהיהם,קק
ך הגדול
שט
טו
ינו ואקסייעכורלב
נמ
יש לכפרכי אםיאש
שסר לטבעת צרה ,ישוכי אק בט סעעדםצדקה עשהעמע גכהקשמךוכרחם
 .ם אלהים רט אעצצמ אק קץ  rwמספר
אבעל בגש החםעלנו עיעדעמ
4צטתש ,ררצם ההמס חכרלס אתבריתאטתימ .זנו לענויךלאברהם לעהק

4י%"%יחששה %ושמ%חאש.צס"היחש
ש החה%ייחצמש ו %היסמרסאצמק"ךי"ש%מ%
אה%:חדיי:

"צ

מן
טש לס מ:%
משש %1
יםשלש עשרה שהל
אלהוריתנו 15ר שלש עשרהווטר למ הע
ני
ע'
וכן כחוב רדדה' בענן רתקנבעסו שםועמא בשםה
:
וטימ
ר (0שנטר:
ונעברתיתר סרתקו%1( ,מלכליס ג13היסותת לשנן לחטאתםתדיהמ:
ס5ח למ אבשכי חטאם מחל למ סלטכי פששו .כי אחה ה' פצב
504ח 4יב חמרלכל
 .לאוס שסךה' וסלחת לעתם כי רב הוא,כי עטך
הקמחה למק קרא.גןדאסקל-ח נא לעק הזהכהט;יל הסרך וכאשר נשאתה 5עם ה"נ
ססצהםהס-הבה.יאסר טלהתיכרכרך:
51ימר ס(ימ (3ר:
אלהימ מקהי אכותש תבא לפנק-חפלחמ ואל תתלם מצל"ש שק אם עד
פנים
 )8קנחאע~שיג סעידעסיסגגטי,4ס'ידוק(ש:שסס'פיס:

לפניךסקרם,

סידור רב עמרםגאון *"w~Nvv.daat.ac.

נ

לשםוחם"טי

פנים קשהשיףברבר יתאמרקציךצחקיםאטשנ511א הנאצו:
ופונין סקסלהאיאבל הטאמאנהם ואטתש,
שקר יצצמרע
אשטנו בגרםגלשרברגודופי .הע"מ ורושעם חםםמ
 .רותמו
לד
פע
י צררטטק
ימ עוף
רם
זע
כזבםלצנוכירם נאצם סררםע"מ פש
 .ואחה צחק ע5
ואהתך תעבט תעתענו ,סרם ממצותיךוכבמשפידך ולא שוה לס
כ 5הבאעלים ט אסחעשית ואנהגו ההטעם:
ןותקוט אם שנים ,
חסס"ותל'
בארץ בצרם ושקו והעש לך שם
ועתהה'אלהיםאשר ריצאת את
ק
ע
י
נ
כ
כיוםהחח חטאם רשעם,ה' צדגות'ךנשבנאאפך חושקךסירך'רושעם
דו קרשך בהטאימובשמת אבותשיתלאם וערך לחרפה5כלסביבותימ ,הצתה
ת עברךוא 5תחמגיוחהארפניךע 5סקרונך העומם 5סק
שמע אלהכעיו אלתפי
ע 5של הנ"ך:)%
ה'.רפה אלדראזנךושמ
י שםךטקרא
יעתוםגףלותטרדכ
ע!
ש5שעוטו,,וכףכדכח'3וט
אלהי
מקומוסס"ותליס
והואיתם 'מרשןי%עטש כמגסג מסכסיס טס %ש סימ"סקטגיס):
כעומתשגמ5עלינו .אנשנש נו'יכירוידעוכ5דגרםכי אחהה'כו' עבש
אתה ,אנהם רועסר אהה עצרםחארטהירך כ5ם ,צורם טלכמ גואלם רצסהה'
עלעטךואל תתן נחלתך לחרפה לסש 5בםגוים לפה שכרז העטשאקראמודים
ק-עם כףכי חטאם ותקבסטעיתםצריך עשהעמם 5מקש"י וטזם אבע5
בנשרחם עלשחקהייעמ ,היצלעל עמך צחםע5טבלתך רתמהנאכרבדחמיך.
לך  %הצדקף שיטה פלאת נגלעה:
הבטנא ורחםנא בטהרה למען שמך בהחסן .הרבים.ה'א4ימ הושומשהסה
צאן סרשחך וא 5יטשל בם קצף לךעעימתהיות ,ההט"מ לטקשמך
כיה ועש בעת צרהכי לך דימעה
שסך) ,הבימ
(החםע5ימהישיעמ
ם אתה:
בך תוחלתם אלחז ) rmhאנא סלה נאמצבום5הכיא5כפך רגק"-וי
אנאספררנק וררצם זטר והבט לברית בק הברצים ותראה 5צך עקיהת
למק אוראל אבש ,עטמישיעמכי שטך נקרא עלשnelpנפישת בכ5
עתודת,עשהע"מ כחמרךהצקורדצםרשימה בעהצדהכי5ךה'ההיעה ,אבש
רךחזמויךוכרבנצבךושע"מוחנוק
צ~
UV
סלכםטחסמא5תעשעפםםתעמע*5מחכתיiה1ו
נא שעוכיאין 5מ אלחה סנפיריך צזרמ .א 5תומסרומאלהיטאל הרחק
ט"מ ,כי נפשם קצרה לחרבומשבי כדבר ומנצפה הטכ 5רומה הדלםכי לך
שנימ .א5הגלימם  %אלווט התארפניךבט חכר למ את במתאטתימרהיעצ
עמק שטך .ראה בצרותימשטעגד 5הדגתםה"מכי אתה שסעהפקת כ5פה;
לעווע 5כ5כהדעיך,אקכפךה'אתוןאנאפשצ
אתה
אלנראחופםשהוררגומן .אבינואמגלבכסההצםמזו הואלסא5ריוקים  rtfnבכה הגצרחיבש
כל סעודך.כ אתה הואה'אקוים א 5ארךא"ש סלאחכיםהחםע*מ ועשה
ייךיתישו 6חק  tyatשמענ~כמ וש%חמוסי.אקןמדצל,%
ברבחו
.
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שסע מלכנו הפלחנו ומכל צרהרטןהצילנו:
אבינו טלכנו אתה ושמך הגדול עלינו נקרא עשהעמנו למען נמך .אל תעובנו
אבינואל תמשכו מלכנוואל השכהה יוצרנוכיאל מלךהנון ורהוב אתה:
אי
ןכמורהנק ורחום ה' אלחש אץ כשך ארך אפש ורב הסר ואמת ,הושיענו
ו ורחשי פרעש ימרגז הצלנו  ,וכור (רחמיך) לעבריך לאברהם ליצחק
וליעקבאל הפן אל קשי העם הזהאל רשעוואל חטאתו .טוב מחתן אפךורגוש
ער הרעה לעכך,והכר ככנו ככת הנפתכי רחום אתהכי כןדרכך לעשותחסר
רצם בכל דור ורור ,חוסה ה' עלעניך והצילנו 10עמך והמר ממנו מכה רג:נפה
כ
י אתה הא שוכרישראל.לך ה' הצדקה ולט בשתהפאס .מהההאונן מה נאכל
מה גרבר ומה נצטדק .טפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אליךכי יומנך פשוטה
ללךקבדלושחבכייםם .לאךנאה'ה'קהויונשויעלהךנהא'אנניאחלה' אהלצליחה גא אנאה'ענת ביזם קראט.
.
ההשה ותעני כי נאטגוים אברה
תקותםכל ברךוכל גלמהלפניךתשהדנה:
הפותח בתשובה לקבל פושעים וחטאים נבהלה נפשט פרב עצבוננו קומה
והושיענוכי הנואטלך ,אבסו מלכתכיאי
ןבנוצדקהומעשיםמוב'םזכור
לט אתבית אבותינו וערותה בכל'ום ה' אחר .הבימה בענ'טכירבו מכאובינו
וצרות לבנט .חוטהעינ
ו בארץ שביינו ואל השפוך הרכך עלינו כיעטך אנהנו
בני בריתך .אל הבימה דל כבורנו בנוים ושקצונו כסומאת הנדה ,ערמת' עוזך
בשבי ותפארתך ביר צר
 .עוררה גבורהך וקנאתךעליהם ,הםיבושוויקחומנבג-הם
ואלשעטולפניךתלאותינו
 .טהריקרמונו רחמיךבצרותיה .לאלמעננו אלאלכענך
י אל מלך הנק ורחום אתה ,ח;ט ורחם
עשה ,ואל תשחת את זכר שאריתנוכ
עליט ועל כלהמיחדיםבכליום פעמים .שסעישראל ה' אלהשה' אחר:
שופכין ט 5פגיסס (151ורק רחום וחטןוט':

יי

61ו(ורשיח 7135

ה'אלהיישראל שובסוזרון אפך ,והנחםעל הרעהלעטך:
וטובין  1015סקסן 151מר:
(תחנה) הסס נחום חוק
זק'" ,נגרודמעי.והמוטעי.לדורשעשועי .ברבותדוריו.מביןבדיו.
ואנחנויחדו.ואיןזר אתנובבית" :אמרמר והמר.לבביונמר.
כירעומר .ראותבן קטורה .בכית הבחירה .ובןהגבירה .איננו
גדולבבית" :ועלו באושים .תאה ברושש .ובמקוםקדושים.
ית
ב
קדשים .ותחת אנשים.הניח נשים פלגשים .לשמור את ה
ב:
י
ש
ה
"מואבית ומצרית .חתית והגרית .השמד והשחת .והרקכליהן.
חרה פתחן .וצוה הכהןופנו את הנית' :חוקר כליות .פדה נא
שבויות .מידי גביות .ימינך תעיר .וקח דם צעיר .מקום דם
שעיר .לחטא את הב
י
.ית "זכרתילאסיריר .חסדנעוריך.ויצאת
 .ומיוםגלותך.לאישבתיבבית:
אחריך .מעת צאתך ממנוחתר
"קנא קנאתי .ונקרוא נקראתי .לעמיונעניתי.לעם לא אלטן .בבוא

י

עת

.
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נא

י את הבית :שט
והוא יבנה ל

עת תמן .לבנות לו בית נאמן.
(אחרת) החתנחום
 .חרפות
.
.
י
נ
פ
וק'" ,נזלועיני.
ו
ל
פ
כ
נ
ו
ו
ל
פ
נ
ו
יגוני בשמ
ניממרחך :
ות
או
בב
עיעק
מעני ,אשר חרפואויביך ה' ,אשר תרפו
0חסדך הראה .לעם דל ונכאה .נדחו קבץ ואויביו הפאה5 .צא
ממקומך .לכלותקמיך .כיוםיצאת לישעעמך.לישע את טשיחך:
ייגאל 5ך בן .הודש במתבן .כתמו הלבן .ושיחו הבן .וההצע
כמהים .ושימםגבוהים .מגננו ראה אלהים .והבט פני משיחך:
'מבת וחיטן 1tes1 .ותימן .פדה עם לא אלמן .ודבלה גדודיך.
י משיחך :שב
לקרית מועדיך .בעבור דוד עבדך .אל תשב פנ
(אחרת) הגשלוי גוטא
ה0 ,לגיעהימן אשר בך מאמן .תשלח צירנאטן .להיות נוטר.
 .אצא חוטר .מגזעיעף:
לאשר אין לו שוטר .מלה תעטר
לזרעאיש תם .גלה עתה .להוציאו
ב מסותם .וקץ המחותם.
י בוחר אתה .בבן צצי:
סחיזדיוןרעמה וסבתא .כאשר דברת.
כ
מהצב מפוגר .במסגר ממוגר .בעול פרא(בן אמה) מוסגר .הדוף
באיבה.בכורשני הובא.וישאלואין תשובה .מדועלא בא.בןישי:
9גדפעו מגדפים .ויחרפונו מחרפים .וירדשט מרדפים .בשטענו
קול כחולה .מפי בני עולה .שבאותוילה.אין לנוחלקבדוד ולא
נחלה .בבןישי" :ומנפש ועד בשר .יכלה צר ,לבן
י
שר.סיע
םד.
מכסא מרומים .בהדשת לאומים .משביח שאון י
יבושר
.מד לנס עמים .שרש ישי :טנטון בחבל .מעתה בכבל.
י
אשר
משוכחמנבל .טובךאויתי .ועליך  .וכדברך שטיתי .הנה
צויבתגילות מדוכה .ותסידיתכה.
ראיתי.בןליש ; "אמץ לבב מוכה.
.יפניךלחלות .צור נורא עלילות .כלו תפלות .דור
מכלאי אפלת
בן עצי:

(אחוח)  Olhhנחום חוקמי0"'111ו

8דו

ה'" ,נפלאותעשית .וחטאתינו כסית .ואורך עליט נסית .ועתה
שכחתנו .ואיך תאמר אהבתנו .וישה'אתנו.ולמה מצאתנו.
כל ואת :וחללת עבדך .ומכרת נחלתך .לבנות ולא מבריתך.
ומקנות תאחר.עוב למותר .זתסוב מאצלו אל מול אחר .ולסח
ראיהדגליך.וסתריצלליך.ונטעי אהליך .הלעד
חשבת כל ז
מקדשאתו:טה.נוהיש מקוה.לישראלעל זאת' :מדיןימיתני.
אאוה.
.
ואדום יחתני .אולי יפותני .לשקר באלי .ולבגור בבועלי ואני
חלילה  .מעש זאת" :חפש קרא נא .לערה עגונה .והמצא לה
חנינה.ל
ונתה .תהיהעדינה .ומביתטעונה.גרש האמההזאת:
יכימיע
ו
ד לקרואה סטלה .ותהיה כבתחלה .וכמאז קניתה.
0סרא נאגאולה.
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אתהה'עשיתה
.וידעו מידך עשתהזאת :שש

דף" ,נחתנו לשטה .גירב 11ושמה.ואין אתנו ירע עד מה.
ך; ולעבדיך .ולבנך לדוד :וחרפה
ואיהחסדני .לורעידידי
שבעתי.ובגייקרעתי .על אשר שמעתי .חרפת מבישי31 .דוף
טעה .לאנחלהלנובבןישי .ומהלנוחלקבדור :כעליך המלאכה.
להעקף ארוכה .לעדה נבוכה .ועל צראוילי .ארים קולי .עשר
תוותלי .כמלך וגם בדוד" :טטלכה ערוכה .וממשלה משוכה.
וטסכהנסוכה .ושולחן טסטר .ומושב מחורר .לאדוםוקדר.יפקד
טקוםד
.ור" :חטת השכחת .ומקדש הזנחת .ובאף הדחת .אל בן
מעונה בגלות טתענה .ולאתענה .הקולך זהבני דוד" :זה כסה
אהי בחתל .לבי *רא וזוחל .כלועיני מיחל
 .ותחשה אתה ,ולב
לא שתה .לאטרעתה .תשוב הממלכה לגיחדוד0 :קולכם הסגי.
עלתהבאזני .גםעתה נאםאדני .תקוהואחרית.אהיהלשארית.
ואכרתהלכם ברית .שלם חסדי דוד :שוב
(אהרח)  awשלמה חק
ה,
ממיםתקגץ .אל נוה מרבץ .ולובשיתשבץ .לכפר
ו עלהדימים .ב 15העמים .לבית עולמים .מאז אמר שלמה:
'לבני קטורה .שים בממדורה .ומבניגבירה .הסרועמה .וגדור
כרמך .וישראל עמך .כרם היה לשלטה" :מלכי והילי .היה
עמ
י .וכונןובולי .ושיר לך אשיר .ושי לך אכשיר .במזמור
יררול
יש
 .השוריםאשילשלמה" :הראהלהמוני .טובךשוכןמעומ.
חטווספילםי.םישועתאדני.יופלביןאנסים .עשהאותונסים.עננוטושיע
גם אלהטשלי שלטה :יחזקו בנינדיבים .ורע אהובים.
ובטחוביהטבכרבים .כי הקץ ננטר .וצדיק יפרח כתמר .מהרה
כי כה אטר
 .ה' אלבית שלטה :שוב
(אחרח) mnhיומו ) fb hwשט כביוש)
ה'" ,יגענווסבלנו צרות .הטבענו מרורות .בנפשות נאנחותומרות.
זה כמה שניםנכנעט.ולשבי נמסרנו .ועליך הורגנו.כל היום
נחשבנו .כצאן0 :ואיך רעה נאמן .בידשעיר ותימן.בין צפון
י נטשת .מעט הצאן:
איטן .מקנך הדחת .מותו עובת .ועל מ
"סהר שוב ורעה .מקנך נדח ונתעה .ותמיד אליך ישעה .ושטור
י מתה .עוד תעבורנה הצאן:
מקנה .טחיה קנה.ווכורכי עליד
"וזכור עדתךקנית .ובגויםזרית .לעמך קשההראית .ושום טחרון
אפך
 .והסר מעליהם כפך .ויבואו מפיך .מבחר הצאן :הטוב

0יייס

סדררב עמרםגאוןיwa~N.daat.ac.il

לשני ההמלצי

(אחרת) הבס למן

כב

ה' "ימיןעוזךהרם .ובחיטהכלה והחרם.כמו דוה תורם .לעובדים
ת !
למעשה אדם .דמות עצבים .כתפארת אדם .לשבת בי
"ךשזמועל עקב בשתם.וילכו מלכדובפחי רשתם .ירבו עצבותם.
אשר לדמיםארבו .ועמךרבו .ומקדשך חרבו .ונתש את הבית:
למרעה .בהמות וחיות ונחש ואפעה .ועל זהאעגום
"מקום
מקדשך.כי נצת ישזב מבלייושב .ורוקם .awtntואיןאיש
וכיולדה אפעה
מאנשי הבית" :וביתך הרב ושמם .כמאז קומם .וסדר ורומם.
.וענייםמרודים .תביא בית :שב
וקבץ נדודים .שבוים שדחץים
(אחרת) הסס(חום

מו,0

ח'

.בי5
במוקשי
ה'" ,נלכד מחס
ד"1צר מנקש .ואין דורשואין מבקש .ושרג
בחילו .והומה בקולו .אם יורשאיןלו .אםאין לאישגואל:
"שובטוארחי .ונשברובריחי .כי אחרו סשההי .רפא מחלתי.
יאין מלתר גואל:
תן שאלתי .גאל לך אתה את גאולתי.
כטטי.תקבץלארמוני..
"מתילקולי .תשעה,וכבלי.תתירבועלי.וקהלא
ולשבי פשע ביעקב נאם אדני .ובאלציון מאל :ואב
(החנה) אני ס' פשלחיק
.והנה 1
תלאה .מאד
ה'  ,ואחנ"י"הגבר .ראה שבר .ושחיבכל עבר
מראה .בכליוםיוצאה .בערבהיא באהובבקר" :סרובכרהבי.
בפרךמוקשי .תבכה נפשי .בבוא כדובאורב.אחוז הרב .בבקר
 .ובערב תאמר מייתן בקר" :
י םתעיר .ואש
תאסרמ יתןערב
הפדה .מעול מרדה .ואותם תעדה.
אף תבעי
יר .בבת שעיר.ובניך
והיה בבקר :הכבטיישורון .לשמךישירון .ולךישורון .בשבים
אחרו .והם בך בחרו .וביהך וצהרו .והצכיטו בבקר" :להם
אומרים .רגשתצוררים.עוריםבתרים .אבר מנחמכם.יען בטחכם.
לראות משהקכם.הוי משבימי בבקר" :חזקיעדתי.ואמציקהלתי.
כי קרובה ישמתי .וקהל אמוני .אקבץ לארטוני .וגאלתיך
י  .שכבי עד הבקר :שב
אנכיה אדני

ב'ריקב

ףך ",אנחתנאוניגלודילה .ושמשת אפלה .תפשנו אבלה .ונמשךקצת.
וארךזמננו .ותחת משנאינו.ביון טצולהטבענו:
י
?שכחחעב
רם
מיי
אדונים .מי עז פנים .זה כמהשנים .לחוצים בדלות .ט
בשפלות .טעוטים בגלות .ובטיטורפש נשקענו"" :צבםדומם.
סטואיש נשמם .ולילה כיומם .כעורים נסליל .וכאין עינים
נגשש .והאטה לבושת שש .ואנחנו להבליגענו :תלבשת קלן
(אחרת) החס

וכלטה

לשניוחמישי
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יכלמה .וה
יינו לשביה לבזה ושמה .קצוצי פאה .ובארץנוראה.
רהב ותלאה ,כלה
יוונםו.שבענו".:ותובל.ועיבל .ובלהן .ואון  ,ועקן
אכלסו
.המטונו .כל רדפוט דכאנו .הלמונו .וגוענו .ואבדנו:
*יררדודנו .ומטהידינו.ויגי
חוידל כבודנו .קראנוצרה .כמבכירה
בצירה .וכליום נקרא .ומבטן שאול שוענו :מכובד הטס.
הננו לטרמם .ונצעק משוד וחטם .מעדו רגלינו .בגודל
סבלנו ,ולפני שוללינו ,עד טאדנכנענו" :רעוציםבכבלנו.מעונים
בשלט .וכלימיחלדנו,בבתיכלאים.אנחנוסובאים.ובפילכאיס.
תסיד נבקעו :שררו
יאריטום והגרים .נחלתנונהפכהלורים.
גנ
לאיבים ונכרים .וישטן
אויבויבעט .וכרגעזעיר קט .מהרוכמעט.
טשי נכחדנו" :קומה אילוחנו .קוטהלעורתנו.כיבחטאינו .זטנים
ארכו
 .וחשבונות נטשכו .ועמך יחכו .קץ הפלאות ולאידענו:
ובכליו
ם תקוהתעלה .גלמודה וגולה .עברקצירכלה ,,Y'p .ואנחנו
לא נושענו :ש"ג
ילתשת קpm
(אחרח) onhאנ
הי" ,אפפחוטענים.שאפונוכתנים .וחלפוזטנים .וישועה נעלסה:
ידצ"ינדק.והתעלה: .לסורהוגולה .ונצעק כחולה .אזלתיד
 .טתחת
ובן אטה יפערופיות .כגוריאריות.
כיעל שיותיחויות.
ואיןפה פו.תח.כי וה ווכח.וזה מרצח .באף ובחימה. :יקחונו
למס שבד ובעול כבד .היינו ככלי אובד .מררוחיינו והכו
לחיינו .והנהבשבינו .עשו בנו נקמה:
ומנחת
 .וורה
ברחת .וזרהונחת .שטונו לבזה .והננו לבוזה .למוח ולשטה:
ייגענו ולא נחגו .ובגלות נשכחנו ונונחת .כלועינינו .וספו
חשבחיט .וכסתהפנינו .כלטה :יקורא הדורות .תונה בצרות.
חרשגבורות .להשיבשביה .טארץנכריה .ורחם עניה ,סוערה

י

,עלי

(אחרת)""שיצחק

לא מחמה:

שוב

הקן

ה"' ,נו סמנו .ורה פלשו .עלכך באה אלינו .צרה צרורה.
בחם ועברה .אף אהב בנו חרה .נטהקו לא השיבידו :יצר
השב טחשבה .להדוף נפתעבאיבה .במסהומריבה .אבן מעטסה
ידה .בעםאל רדה ,אשר לא צדה .והאלהי
.ם אנה לידו" :חותם
סגור בנאוטו
 .שלח לעטו .איש על שמו שרים סגנים .פחות
וסגנים  ,ליום טרד היו נכונים .ואישכלי מפצו בידו" :קהלות
צרפתאנשי שם .עליחוד השם.בידחזקהיגרשם ,עםשסויישסה.
כאב כארי יתנשא .וכל אשר הוא עושה .ה'מצליח בעץ :

עלי

הגיע
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נג
לשתוחמישי
0הגיעהזטן .בירח אב לפורענותמזומן .בעשרה בו נקהלו עובדי
.
ש אם עלבנים .לחפש מצפונים .ומטוב מכמונים
חטנים .ירט
כל הבא ימלא ידו :קקטוןוגדול במסגר הביאם :לגלות מצפונים
השיאם .ברעה הוציאם .מבית מנוחות .בנות ער מות נרתות.
ו :שוב
וספדההארץ משפחות טשפחות ,חרה אף ה' בעמוויטיד
מנהרתו ממס שמואל

 .אם קפץ באף רחמיו:
ף,0 ,.סאריתפליטתאריאל .השכחחנות אל
:
)
ו
י
מ
ח
ר
א
ל
ו
[
ר
כ
ז
הדום
"מאםדבירווספו(.ויטרוףלעדאפו.וטחת
רגל;
 .כמנהגרחמיו" ]:ואיה נפלאותיו וחסדיו( .אשר)
יוביום אפו
ספרולנועבדיו ,אשר גמלם כרחמיו" :אומר ברבות יגוני .נפלה
נאבידאדני .כי רביםרחמיו" :לדברוי
חלמניוו:והתשנוחבמנו ,חסדי
כילא תמנו.כי לא כלו רח
יהוה
(אחרת)"חוס שמואל

את החסד ואת הרחמים :

וע' ,כסובהממרומיך .להעיר עלעמך.
"טהרלגאלם .גאולתעולם .בצדק ומשפט וביחסים" :ואם
גברועונינו .ורבו תעתועינו .לה' אלהינוהרחמים" :אנא הפלא
חסדיך .וסלחת לחטאת עבדיך ,ונתתם לרחמים" :לצרותינו
ן לכם רחמים :שוב
אמור די .קשרנו אל שדי .ית
(אחרת) ממס שלטה ס'
ה" ,,שעהעםנד"
" ומנןל"יא1סהן.ונכאהונספה" :לך מרנן.ונגדךטתחנן.
1ה
כ
ובעת צרהאליךיצפה" ,מהרישעו .רפא נגעו .וחזק זרועו.
 .והעלה למכתו .ארוכה ומרפא:
הנרפה" :הקשב שיחו .הרם מצחו
"ה' בקר תשמע  .בקר אערך לך ואצפה  :מוג
קולי
(אחרת) ס"ס ששאל
דך ,הסעהעדתך  ,ברוב חמלתך .והבאתה אל תוך ביתך" :מחול
עונם .והפק רצונם.ועלוובאובביתך" :והשבעבודה .וגלות
יהודה .להניח ברכה אל ביתך" :אז תחפחןיבחים .ומנחה
וניתוחים .בשבתךבביתך" :לעמךישראל .תשלח הטאל .ואספתו
אל תוך ביתך :שוב
שחרת) מפסיהודה

ה'",יבואננורחמי .ומרוםהקשיבה" :המצא והדרשלןנו ,ועשה
עמטאותלסובה :יוחון אהלהואהליבה.לציון ברצונךהטיבה:
'דחהעון ואשמה .האמת והשלום הקריבה" :השיבנו ה'אליך
ונשובה :סיב
ולאחר

לשיוהשישי

3צ

יומר

ס5ימטור:
6%חר 0טפ5ץט5סגירות01ונטץ5רכיסו
ר ברתאברהם ועקידתיצחק הרוב ברחמים על שארית ישראל ההושיעם
זכנו
למרק שסך:
ייעקבוהוגמעהלכהן שטך:
זנבדר בריתאברהם הוקידה 'צחק .והשב שבות'אדי
חטאנוצוהרסלחלסיוצרה
 .חטאנו
אדון הרחמים ,שוב; מרוטים
 .הסלא רחמים על מתורים ואוסרק לפניך
צורנו סלח למ יוצרמ :חטאם ברוב עק .ובאט לפניךאל משא עק:
צ' של'  :חמאם ברשע ובפשע .ובאםלפניךעוברעל פשע .חכדאמ וגו' :
חטאם לפגע .-ובאמ ntsnsאל תסחרפניך .טאוסרי לפניך .הטאמ ומ' :ושול
 .אכעו
 .חשו וענמ סלכם
ש שר .יחם על נחלתך .ועסה נא כחב רחמיך
משלס שמך .לנצח בךבטחו אבותינו טלכמ :גם אליך ולקוונמלטו .חמו ועננו
סלכם :המל הנדבה תש .אלהי "2ועתמ ,ההאר פנקי בם .וטשעהמלכס :
 .חמווענמ מלכנו :תבאלפניך תפלתם .לנצח תקשיב
כי אלוגקוררצםנגמאת
ותשמעוירשן סלכם :הקבל ברחסימוברצק את הועהמ .וטסה וענמ כלכם :
ענמאבינו עגן הזעדעמ :כמגנוז לאברהם ברר המרה כן uavוהח2יעמ:
כשעניהליצחקשנכי הכזבהכןעננווהר2יעט :כשעניתליעקב בעתצרהו כ;
עטוריודעט :כשענית לכלהצדים בעת צרחם ק עטוהרב"ט :ה"מ שאלם
 .צרקה עשה עפם למק שטך .חיסר דבר סף חרב
 .כי סערחייםעטך
 .צדקה עוטה עמנו
והר
 .כ' רבים רחכדם עטך
ג מעסך :רחמים שאלט כמך
~DD
 .והסר הרב רבר מף הרגווזה רעה(כ6ן:מ0קיס 50ססחיטה 536
למזק שמך
ג" 6100 5המלגלות מממר)ודורהרעועגאת הגם,וכל גדרות קערת( ,וחרב ושסר)
זבל  'PDפורעניוה מעמך .אכיס אב הרחמןהושיעט'לטען שסך .אלוהט ואלהי
 .הע.זילמוגדול שמך בנטרה:
אכמזימ בך בשש לא נכוש והמרעעלמען שמך
 .העהרלמהיוםברגעןרחמיך .ואלתנישנו
דרשתך רסצאלמ
 uytwinl .סמוק שסך
תשבר ,%רחוצך אשר טשלםהנגח.חמולעלית כאבעלבנים.ל"ש0 :ןבוכגרב
זכ
% .א
 .וליש :כלה אל תעש לשארתט
בהש-ו החמיך אה כעסך סעלימ
 .יכ
לקרך
0משאלותימ .ל4ש :מלפניך אל השע"מ .נוראות בצרק"ענמ אלהיישעט.
:~uaסלח למלכל שמהעו .כעדטולךטשעה,הועדעמ :atsענט בעת צחהש.
1ל'ש
עת צרהויא ,הליש :פניך אל תסחר סמם .פרסוהצילםמכלצרות'ט .הליש:
צדיקה' צדקותאהב .צרקה עשה עפמערקם .התטיעמליהקשמך .תעלה למרום
ילד .תשסע והרען .רחם ששאל"מ .מ טארצר למ .שועתט תקבל ברצק.
שאלהמ תסלא בסרתה .הקש :תעלה עהנקמ לכהנן שטך .נמצא חן וחסד
 .ועש :כי אק למ אלוהאחרי סלך מאל עתר ומשיע .פה-ה
והלעיסחרוזןלפניך
ומציל בכל צרה ותקהאלא אתה :וליש.אביסריחטן רושדעמלמען שטך:
41שלכמי
יעקב הו' וטרפד סטן וקומר אטט
4יענךול בוםצרה"טגכד
לור
שםעא
יכע"ס15וע5ס161,נור קהשטדלשלא:
'
וכ
סלכםוכו'.ו6ומרואגחמלאנד

,

וי

י

לשםממיט:י

וטמ"ין
עמלך.
יגחל אתה שרטה נפלאות אהה אלהיםלבי
כ
לספלון]

מ

אחם אלהש גמל אדגש

קדוש ונורא שסו:
שמויהת:
1(1ט(ספרחולשמןסח,כס61ומרגדלול%
י
ח
א
מ'תי
סונור.חממוה'אלהיט והשההמלהרקרשו קרתרר
וה
ם
אלריט:ה' הוש"שז
וטוגין
כי
המלךיענם ביום קראם:
:
 :ממתה
כי שמזלאשיא הבו גדללאלה1י6ם:1תרההסר(ימשםמהו;רסברך מעתה וערטים
שמש ועד סמאוסדילל רום דם :סדילל אנבא ולומאיבי אהמע:וייבמך.סחוף
השלם וערסופו ה' אלחש אלהי ישראל סלך ומלכוחו בכלכיבלה.ירא ימלוך
םלעולם ואכרו כל העם אנק;
עלי
הכל הס גוללאלהינוור,מ כבורלתירה כהןטיבכיק
ימכסן061 ,
י
ג
ו
(
פ
ג
ו
ל
פ
6ין  ODכסן 6ונורי ישראל ק-בישראל:וטוגין סנט3רי
 .תרתה' חמימה
םטשמהי לב :טסת
משיבתנפש :עדותה' נאמנהמהבימת פתי :פקתיומייניי
ן ה'יברך את
ה' ברהפאיתעימם :ה' אחראלהים לישראל ,ה'עזלעמוית
עסו בששם:
תולההכהןוקיץטקסספסוקיםמסרטךס( ,nsD kinlhוטורס(1ילמריוקי6
י ,וט61םטור
וקורץ נ'ססוקיס,,ו6ס6יןטס(מויקורץכסןכמקוסש
טטלסססוקיסויכר טקסמןממגין6,נ(
6רכטספסוקיס 61יןסומחין
 abר51ס(מוסיףמוסיף.כמטליןנקרס61יןמורידין:
ומ(( ס"תונגשוקומר:
רצון מלפניהשמים .לרחם את ביתוייט .ולהשיב שניעת לתוכו בסהרה
 .ואכרואק:
יהי בימים
רצון סלפם השפים .לרחם על פלימהמ .וצמר את הכגפה !41ת הקפחית
יהי
כעלעו ,ומעל עכוישראל ,אפה אק :
רצוןמלפניהשמים ,לקייםלט את כל חככוישראל ,דם ובנטזמ ותלמייר5
יה
 .בכלמקומותפושבותיהם ,ואסרואכק:
י בישראל
רצון סל ,otown '%שנשסעוטזבשרבעירות  .nalwתורבעכנטת הארץ
יהי
ואסה אסן :
ואהיותימ
 .רושיברך את
חוננךמי שברך אברהם יצחקיעקב אבותש
אחי
ב
יקלתפלתם
בס אוראל ,הבאשבכנסיוה לתפלהלצוקה
 .הקב"הישמע

שי(6

ףששהחפצםיכלא םשא5הם כמב ו!4כתאט!.
אחינו גבראל מנשיאי) מעוסי]ישראלרגריניםבשביה ובצרה ,המעםבחךהוא
ידהם אמזם.ועשיעס מעבושכוהנחל .ויתמאסמצדהלהמשה וטאפילהלנערה.
ואסרואמן :הויחמדךה' עלש כאשר יחלםלך:
וטומרוממזיל מסרתורס(מקומוו6ומל:
יהל5ו את שם  %מ נשגב שמולכדו :וערו אקושמם.וים לעם
תהלהלכל חסירע לבםעזראל עם קרובוהללו"ז,.
ן

.

ש

יק

משנק

א
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ילע
נין*תו קוק ,ש סס%יז 6מר (ף6ת מש) aeihוס  . (%וים
.
*סכרס,
(סו6מוסממדרז 16ש(מזמ,1ומסוגרך65מר קה6
ממס כעס(קדם61מר ק(-פשמ 6סץ:
161חלאשהישביביוך ,ונצועק.אניאשק .שחהקץש ,חךאזה ,ומלבלק ,
'arnרחק.,עי%4עי,יהנדל .תתקבל .טנא שלפא .עחשה שאנסו
האילומןקמירכ;עראינ6קו"( ,.סגכ;ס (היתסכגסת1מ5 65טו תתסרט
והדק (6קר6מסוקי תמרס,תסוסיטסוק טסס5נורכפסקסת65ס,כנון
ד"2ר,6
סת65סכחתיםתסקפץסחסתע,וזמרסיסייסחס?4יתיריותר
וססיכ קי ,כמהקץ  )smקי הקם(ומרפתקידזמר"6מר קי(0ס0ס0ו(ק5י,דילן
ר %סמנמו ס( סקנעס אמרקייחס((061 ,ר6ס 5טד
ר'סתח((1עורסיסי
תתפ((ין,וסםמחטכנין .ק-סתטגוכי תררכתססנ6ק  ibyrוערטלתהתכון
תם((נטסכש,0הית
רפרסס ר6שיס וניל ומומר פ( (6 4כקוש
מהנס ,וממריר SSDnn1עםס5כור6 ,כ(
דזמר66מר סקס הע
(גמזך(ewhששם כ(
ן WD 6כ
ננגןכרכר(ותרסכם 6מרחספס ,ו6ס6י
פגי
'p%ח~מוס (%ק ממר obn
ס ,סכסחקגוס
חסססירסנו(6 ,יסתרממרשהסי
(6(6סגים:
ולומרוההלה להדאח מעדה'בים צרהנקידהם6דסזר,6ק.
ג,כנקמת
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