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ת שיר הכבו
 היןרוגן W אליף כי ג.1אאר ואירים זמירות אנעים

ף. צל3 דומךה נם«»י ף ל עת1^ ; סוךף: רז ן
5זיוךיף אל לכי טה1ד. .5ככבוךן דכרי מדי

 ודירות: <?זורי3 ד35א מןז1ן<ן נככדות. ןי3 ר3אך ן3 .על
̂ז,יךע אכנף אדטף ז.pךאית ול^ ךןז1כב אפפרדז זזיף:1ול
ךף:1ה ^:וד הלר דטיוו ^בדן». ר1ס3 נביאיןו יד3

ןנזסןזז6 לר[ךןף כנו .‘וגמרתןז
 מעעזיןי: לפי ípiií^n ןו.1םי,יי?5 ולא תף1א דפו
 דמיונות: ככל אחד מף חןיונות.' כרוב הטעילוןז

ת;qו<¥ ^יבד.3 רא<»ןי ת^ער בןזזןןנדייוכחרוו^ דחזו רו
̂ב לןךב.' ביום ןיין'ובדזחת ביום ןלןנה  רב: לו מייו מלחמות באי

:1^קףפ וזרוע ןמינו לו הויזז^ה ןראיצזו. וי}זו<ןה
 לילה: רסיסי גןוצוסיו נמלא. ר^עו אורות :זללי

ה« ?י. חפץ י3 בי !תפאר t ו .t. בי: ל^:טרת לי צ
^ו. ךטות פז ^*}ר ב^ס ̂» י?זם כבוד מצח .על וחק ר  :1̂קך

ה. צ?י ולבבוד להן ^ר  ^טרה: עטרה לו אטחו ^
̂נעו ןןחל&ת עחורות: הלתלים קוצולניו בחרות! בביטי ר

עומהתו: ראיט על נא .יעלה תפארתו. צ?י הצךק נןת
תפארת: צבי מלוכה מניף בידויעטרת. םנלתויוןזחי־נא

דם:3כ בעינע מאיצר;,קרו ענדם. עטרת נ^אם עמוסים
 אליו: בקראי אלי וקרוב עליו. ופארי עלי ?ארו

ם צח :מאדום בבואו בדרכו טורה אדום. ללבויטו ^דו
 עיניו: לננד לזמונת לעניו. ל,ךאה ותפילין קער

להתפאר: ם3 תהלות יףעב ןפאר. בעטועעים רוצה
 דרוש: עם'דיךעזיף ולר ידיר מראש. קורא ליסקזיאמת ראש

אליףז תקרב ודנתי עלץי. נא שירי המון שית
̂ד׳לסי עבון,קטרת:1 ותפלהי י עטךת. לראשף תהי י

שיר עיניןי.3 רינז שירת תי.קר שר ?  על־קדבניף: יו
̂ןזביר. לראש העלה גרקהי  כבירן צדיק ומוליד מחולל מ
ם לן! ואותה.קח ראש. לי ע3תנע ?ביבתי’ מי ש: בנז רא

עליף: הערוני נפשי כי ישיחייעלקד. נא ;עלב
 בל בי וההוד והנצח והתפארת ומכורה מדולר. יי לך

ךיי ובאדן. באוטם לדאאון לבל והמתנבא הטטלבר. ל



15השבת ליום היחוד שיר
̂ף ;ה31ן! עמים. דנן לע

 עמים רבים. נרם ףערע
 ת1ר1ות חפןים ̂עטרו כעבור

 עמן. במרעדז וי{;.עדנו
 רןךעד.’עיר כנוחמיבנו
 <רף7 אעב פד. .ותאמר

 צדק. זבחי מבחו עם י2
נעימות,יזמרו. הלוי ובית

̂.' ויראי וקיראל כית ו
̂ז לראעונים. מאד ד-טיבו

עלינו. נא תעיע11
ולהטיב. ת1לד.ךב אותנו

T מהרה. עירןז תבנה 
’ pp1 בה. ךודיתצמיח 

̂עדק ̂חי נזבחה. ו
 פניד באור עטזז את וברד

חפצנו. ת.עעד, וברצונף

 טי.ם: ומצור עאר וכעפר
 לאמים: I ועמל ארצם יירעו

 טהורות: אמרות ין אטרות
 עמן: פלגי צור ומחלטיע

 מקדעףנ בית ויפארו
 אברןי: ברך צדה ןטים.

 ןלבעו״צדק: כד.ניןז אף
 ןעירו; ןתרועעויאף לןז

 ןן: עמך ויודו ןכבדו
 לאחרונים: ןם תטיב ן5

 אבותינו: על באער
 תטיב: וי לעולם’עמך ןנודד.

 נקרא: עמך עליד. בי
 בקרבה: יי לעולם ותעכק

i's i' נ^,־9 יוים 
 ךצונך: לעעות חפצים בי

בלנו: עמד נא הבט
T \ I י ^ T ■׳י,

 פלד.: בךכתך עמך ועל לזן.יותלךלעםכוגלה. בחרתנו
 :לעם'תפארתך 1 ונד.לל ’' תד׳לתך♦ נספר ותמיד

ך אער בל את בי יבורץ. עמך "ומברכתך  מבורך: ^ר
 צבאי: בל־ןמי' !אברככה בוראי אד.ללד. בעודי (אני

ד.עולם: ‘ועד ד.עו"לם מן לעועם. טבוךך’ןן עם’ ןל.י’
 ל־העם5 !יאמרו לם.1ןעד־ד.ע מךד.עולם ^ראל אלוזי ן; ברוך ?ןחוב

 ועד מן־עלמא מברך ^לד.א ך עמה להוא ואמר ךניאל עןה לןן: ןד.?ל אמן
ל ונבוו־אא ח?מתא זיי עלמא  נעמויןדמיאל הלףם ראמרו ונאמר ד.יא: .Tד־

ט קומי .titob ענניך. ןןה1ד. עךנ;יד. מי'דועבנןי. ך  טך אלד׳יקם את־ן; ן
 *ונאסר ויתהלה: על־^ל־ןרלה ומרומם’ ממ״ף‘ עם רךךט לם1ד.ע ןעד העולם

 ל-ירילויהו ןל־העם'אמן ועד־העולם.ואמר מךד.עולם .י!עראל1אל ן; ?רוך
ד, מ?רך ונאמר  אלאי I אהד. ןרוך ףאטר ןל־הקד.ל לעיגי rאתןוי

עולם: ןעד מעולם אמיני ״אראל



I I8̂ ליום וזיחוד שיר'
נים.1הראי» ימים

̂נ ̂טי  כעילמה. ר1א אז'
 ת.1ןדל מאד ד\צור כל כטרם ״

̂גו כאין אז  בע.1ל והדר ד1ה לבו
 עוטה. וכמעין כ^למה אור ’

דרכים. לאורים כם ,עשיית
 למים. מום כין הבדלת

מלם. לשרץ מעונות מזונות
 אדמה. לבשה וחציר עשיב י

< שמן כקרן ע ט /  ”ןןו
̂[ כנגדו עזר  לו. עשיי

 תתה. כידו מע^יך |ל
 כקריוצאן. מהם להעלות

לשרת. כתנת לו עשית
 אלהים. חכמת בקרבו שימת

האדמה. פני על מנעת לא
 t וגדלו רבו מעשייף.מאד

 מעשייןז. מאד וגדלו לבו
למענך. ת1פעל כל

היחוד שיר
 נחת. השביעי ב?ם אז
 ערוכה. תהילה &על כל ועל ’

 ̂ כלם. יוצר יי" כרוןל
 עבדיןז. על מעולם כי ״

 החלות. ובמצרלם
 בהם. בעשיותןז אלהים. כל על’

 ״ ראו עטןז םוף ים כבקעך
 לך. לעשיות עטך נדגת ’

̂ז  השמים. מן 1 עטם וךבר
בטךכר. ן;ם1לכ ’

̂ןם אז  לאחרונים: הכינו
 שלמה: מאורות"ממול אךר

 נותנדלת: מאד כל ואחר
 לבש: גאות אורג לא עד

 נוטה? כןריעה ושמלם
 מהלכים: בנחת ושוב" ור״צוא

 השמים: ךק;ע במתיחת
 רקיעהשמים: פני על יעפף ועוף

 בהמה:. ולכל לח;ה 1 מאכל
 ״ עשית: אשר אל"האדם

 לו: יחם"ר’אשר מ״ח״ס״ורו די
 שתה: הכיל רנליו' והחת

 לרצון: נעלו מזבחך ל3
 ולתפארת: להדרת'קדש

 אלהים: בצלם לך’ יצרתו כי
 בחכמה: וכלם אדם צךכי
 יהללו: כלם יי ןשמך
 מעשיך: כיל" יי" יודוך

יןג:ניף. ולכבודך״כל

השבר^ ליום
 ברכת: כן על השבת יום

 יברכ״וכה: עת בכל וחםידיך"
 עולם: ומלך חרם אלהים

 ״ רחמיך.וחסדיך: רוב
 נעלית: מאד כי להודיע
 א"להיד,ם:’וב גדולים שפטים

 וניראו: יד״הגדולה.
 גדלך: להיראות והפ״ארת שם
 מים: נטפו העבים ןגם

ע^ר: ל״א איש צך, בארץ"



18 חמישי ליום היחוד שיד
̂«בדו לום ^1אף.יחל יבלו לם3 n61n; ואף י

לעולמן ןה5א’ורןי,ם חי פי כלם. וחבלה העמוד ואחה

ששי. ליום היחוד שיר
לעושהון טעע\ה יךמה ולא הוא. פל יוצר לבדף אחה
ןכילוף, úb הארצות פל

 ’ חיים מלם יחילו אז
 מים. ונמו ארץ ךעעה ’

̂מלם. לבזק? נוטה  ' ’ה
̂יח  לבדף. חפצף פל ?נ

 ’יסעדף. מי אץ םועד
 ודעתף עתה פן אז פלחף

 יגעת. ולא ייעפת ולא
 יצוריף. פל בךבריף’פי ’

מהרתו. ולא אחרתו ולא
̂זת. פל מאומה מבלי  דזד

;םדח• פ־ל יסוד לא ועד

̂מלם ואף  ןכלפלוף: לא ה
 חיים:' מםניף\אלהים

 ה^מים; מן 1 מים ונטפו
 המלים. על הארץ רולןע
 פננדף: עזר נצרכת ולא
 ומלדף: טמף הפל

 אחזזן פבוךף וילעולםיפל
 עמלת: לא במלא?חף פי

 במאמריך: חפצך ומעש׳ה
 יפהיע^יתו: בעתו הכ׳ל
 פעלת: כל פלי הכל ואת

תלית:* פל רוחך פךצון
̂ט אתפלנוש׳אות. עולם זרועות  נלאות: ואץם סוף ועד מרא

 עשיה: רוחך 1 דבר פל ךצונך ךבר*הוךןשה. לא בעיניך
 ץזויח: לא תואר פל אל ךמיח. לפעולתך*לא ’

 עךכה: הפל היא חכמתך מלאכה. למלאכחך לןךמה ולא
)וחסרו נוספו לא חפציך ועל י ואחרו. קדמו לא לרצתך ’

 שכחת לא חפציך מפל
 העדפת. ולא החםרח ?יא
התעיבם. ומי תשבחם אחה

 עשיתם. פחכמדי לידילוח
 עשדם, אחרית ועד מראשית

,ידיך.במעשי הקדמח

 חסרח: לא אחד ודבר
 פעלח: לא בם רק 1 ודבר
 בם: נשמע לא דבר ושמץ

 :פליחם *ובדעת פתבונד.
 ךאוים: וטוב ובישר באמת'

 וחסדיך: רחמיך רוב
על מעולם הלא וחסדיך. רחמיך פי

 : אכל תתן אוכל לפני לכלבל. הוכן חי כל* לא ועד
לכל: ?אשר ל.פל צךכי כל. בפי ומכון'תעשה ומזין



היחוד שיר12
 מעוה. ופחך־ןז מעוד, אזקנד,

 ’ מלןוד,. טקודי״ואעןז אתד
 ענינם. וכל דדעורים וכל

̂וב’לא סיןד.1ו'מח^ב ̂;ם1מח
 אלדינו. דמק/פלא ואץ
טום סתור. מכל סתור  ̂ו

 מכל וצפון דק. מכל דק ’
 ונ?גלם נ^גב. מכל נש׳ןב
 וכליון ד׳*1נב מכל ד,1נב
מכל,עמוק. ק1ו,עמ חבוי

 וחכמה. ומדע שכל שאין
וכמה. איןד לו משיגים לא

 וטפל. ושנוי ועךער מקרה,
וצבע. מראה לו מוצאים לא

 ?נשתונות. |ל נבוכות 1 לכן
 הרהורים. וכל שרעפים כל
 ומלהגכילהו. מלשערהו ’

חפשנוד.ו. שכלנו בכל
 ידענוהו. ולא מעאנוהו לא’

אחר. יוצר לבדו שהוא
 קדם. לכל ד,יך. הוא כי

כל. את מאום כל’בלי בעשתו
 כלם. בחכמד- מ^שיו באשר

כלם.' בחדשו’חם יום ככל
 לכלם. קךם הןה כאשר

יוצרינו. אחר להרד.ר ואין
 נשערמי לא ונדש לממש

ונצב. לעקר נחשבהו ולא
 והנשכלים.’הנראים כל
 יששת/דות. כמיות ןשבע
אחד. גם אין כבוךא הן

חמישי ליום
 מצוה:־ פקיד ואין,עליןד

 תדור.: נפש מקוה כל לף
 דמיונם; אין בןז אשד יקר’ וכל
 זולתןז; בורא אין כי

 אדוננו: ’נשגב חקר ואין
 כמום: ומיכל ?גמום מכל
 ןכול: מכל דכול’צפון.
̂לם. מכל  לעולם: ושמו נ
 חביון: ומכל עליון מכל
 חמוק: עליו דעת כל לב

 מאומד,: יכל לד,שוות'לו ןכולים
 ’דברידומד,: לו מועאים לא

 :אפל וגם אורי ומםמןד וחבר
 ושבע! שש אשר טבע כל ולא

 החשבונות: ונבד-לותיכל
 שיעורים: בו לשום נליאיות

̂נאריהו  ומלפרסמהו: ומל
 הוא! מד, למצוא כמדיענו

 הבךעד.ו: ממעשיו’1אן
 מיוחד. 1 וחכם יוכל וכל חי
 קדם: ,י1ל’א’נקךא 1 בן על

 יכול: ביל א1ד כי ןדענו
 פעלם: בבינד, כי ידענו
 עולם:’אלד,י’הוא כי ידענו
̂ם חי הוא כי ידענו  לעולם: ו.

 כספורנו: ולא בלבנו
 נדמד,ו: לא ותאר לטפל

 נקצב: ולכל און וכל למין א’ןל
 בלולים: בעשר והמדעים

 ומדות: ועתות מחת ושלש
̂ם בראם הוא ?י יחד: כ



הייחוד שיר
 הפתו. ךרכקז ת1נןצ

 יצך^ כל אל ’
̂[ןז ל^^ות  מ.1לא'לדןצ’מלאכ

 'הכל. היית"לפניי "כי
מאהבהך^עבדיף. כי

 והלאה. אז טן נעמע לא
”זולתןז\ אל נודע ולא

̂* אדדף ונם ’ אל. ודינה ל
ומיוחד. יחיד ני אותה כחך

 כמלאכהך. נע^ה מי א^ר
זולת'וציךדך. יציר אין

̂צר כל  בכל. תע^ה ת^וץ א
 ' כלתך. ואין■ כט^ אין

 פלא. עו^ה האל אונ;ה
תהלות. נורא’כמוך מי

 אותודיך. כמו אותות אין
 ’ כומבונתך. תבונה אין

 מחעבוהיך. עמקו מאד כי
נאותך. כמו ןאוה אץ

 כקדעזהך. קראוה אין
זגךקהיך. כמו צדקה אץ

 כןרועותיך. ךוע אץ
כרחמנוהיך. רחשים אץ

כאלתסך. אלהות אץ
מרוצים. אלים אזטוסיך כי

 נלחצוך. לא וחךטום וא^ף
הח?מים. פל ננצחוךי לא

 ממים. לאחור משיב אותה
 מןטותץו. לאחור להעיב

 לא:עביתך.’מךצונך ־
ם.5מתו1ךסאר1̂ ^י ל

11חמישי ליום

ודענוז הן ?מעשיך’
 נגרעת: לא מאומה לבךך.

 נצלבת: לא לעזר ונם
 כל: נצרכת לא 1 כל כאין ואז
 י לכבודך: כראות ?ל

 נראה: ולא נהיה ולא קם ולא
 בלותך: ואין כמוך ואין

 יעראל: אל ואחרון ראעון
 * אחד: ועמו אחד נן

 וכנבורוהיך: כמעעיך
 כריאדך: אם כי כליאה יאין
 כל: על נעלית תה1א כי
 זולתך:’אלהים אין כי

 נפלא: לא ממך ודבר
 נדולות: עועה לבדך אלהים

 מופהיך: כמו מופת אין אף
 כנךלותך: נךלה אין

 אורחותיך: דרכי ונבהו'
 כענותנותך: ענוה אין אף
קרבוהך: כמו קרבות אין
 כותעועתך: תעועי׳ אין
 כרעם^בורוהיך: קול אין
 ’כחנינוהך: חנינה אין

 תפארלנך: כעם ואין"מפליא
 נחצים: להפליא לחוצים כזכרך

 עצחוך: ולהט'לא עם בכל
 וד.חךטמים: הקוםטים כל
 וקוסמים: ערומים לך יוכלו לא

 גןרוידיך: "סוד 1 עצת להפר
 נאחרוך: ולא נמהרוך

אמיצים: לב מדליע' המך



i v ליזם חיחוד I
ל ק1ךח  אה.1ר &ל ואת ^
ל.3 אחסר לא ״ ^גי

 וםחבי» רופא ןי דחום
טחטדים. הוא 1פל רעי

̂טון  .ועדטעולם ואחרון. רא
לר.5 דר בכל ^טיא מלל יטליט

אלוזיס. י?טע ̂̂י ומק
מצאנוהו. לא לח יטגיא

 עלום. עלו כי עמו עלטה
אהיה. אער אלינה ;י עם

 ואלי. מאורי'מלכי עדי
נטעים. יועבי עם תתמם

 עמם. תתיבר תתחפד
מכל. תיןיף דרכל תמים

 ותקותי. וסבר תוחלתי
̂יזי. תלילתי  ותפארתייו
אחד. דעות אל דעים תמים

 יךאהן לט^ל ךם,ל כי
 לכל: ח»י ורב לה ןלב

 כובע: ועון לב. לעבירי
 וחמודים: מתוקים’ אמת מעפטיו

 עד? עוכן אל אתה’עולם
 ומהדר: טימם טעכח’אנא ליה

 נבולים: ומעפיל צדק’עוםט
 לטהו: ומי בלחו דלניב

 עלום: ולקרוא'לו;ני
 ולאויה! ככפיר לו כתועפותראם

 הללי: ^פעי עטו הללרה
 הרועים: עלעת העריגים

 להמם: 1 תתפל עקעים ועם
 כל:’את לעעות לבזקז תוכל
 ■ ולעוקתי: נפעי תאות
 וגו/י: נוחיי אמי ממעי,

ילד: דורע הלבבות כל T t -  T ״ T“

חמישי. ליום היתד שיר
מורה. דעה ף1כמ מי

 ורמו. עמקו מחעבותיף
 ’ חכמתןז. למדוןז לא

 מלכותן?. לת5ק לא
 לבדןז. לף לעולם;הא

 אחרים לאלהים תתן ולא ־
 מאתןי. כל,יקר ונם כבוד

 ’ בנחודןז. תעיד אתה’
 ;חוךןז. על אלהינו

 הקדימך. אל לא זpלםנ ״
’למות. ולא נ^צת לאי

 בורא: אתה עפהןם ניב
 ותמו: לא הטנותיף

תבונתןז: הבינון? ולא
̂ית ממעלתן?: ור

 הוךף: כבוד לאחרים’ ולא
 וזרים: לאלילים תדילתןו.
 אתןו: לזרים לא וכבודף

ותוותןזועבדיןז:
 ז:p,עבדואנחנו אמת עד אתה

 עטןי: זר ה;ה לא ובטלאכתן?
 נבינות: כי בריאות בחךעןי
פןנלותין;: ל9 ימז^ף



רביעי ?ייום היחוד יר8̂
̂עה שיזם  וטחסי. לי הוא ו

̂רןב טלןי ’  לנו. ט^נב ג
לי. יד»י ומעען ת יעועו מגדול

טלכותןז. 1 עולם מועל
לצרה. לי כאח ל?[נןו טי

 לעךאל.’טקוה ודים מקור
 ’ ןאוה. וחרב יעעי מגן

 בו. החוסים לכל הוא מגן י
 ונוךא. גאור ונעים גבר
 וגואלו לעראל נצח נאמן”

הנאמן. האל יעראל נצח
 הנפלאים. כל על נפלא
אלהי^ןדועי. ונערץ נקרע

 חמה. ובעל ונוטר גוקם
ראעי. עלי גרו בהלו לל ̂רי

 לליטלעי. וסועד סוטןי
וסתרי. סלעי לל םד-די

 לליומצודתגו. סלעגו
ן?נזרי. עזי עזוז'וגבור

 סתר. סביביו 1'עת וקדיע עיר
לאלביו. נמול לעלם מטהר עד

 ידידו. אברהם את פדה
פדזדו. לתן לצחק פחד

 ובודק ודורע }חוקר פועל
 הכפר. אעכול הטור צרור

 אות. כעבאיו דודי ואדום צח י
 ”תטים. הצור יל צדיק

 לו. טעתחוים 1 העטלם צבא
 קךעות. מיני בכל הוא קדוע

 חיא. אלהא לעלמין .קלם '
לעוגאיו. 1 ^;י*?ןרחם

 ן מנוסי עם,יל עוז טנדל
 וטועיעגו; טחוקלןגו דעא

 חילי: אלהים,לל טבטדז
 מטעלתןז: ודור דור בכל

 ̂קצרה: לא לךןז כי יל הועע
 ׳ 7אל מעזי כי אעזוב לא

 :תאוה גפע ולזכרי לעמף
 בו:’לו עוז אער אדם אערי
 בגבורה: עמו וגאזר נאדר

 לו: חוכי כל אערי ’יעקר. ’לא
 אלטן: לא להודה ל.יו1מאל

 דזנעאים: כל על זמתגעא
 גפי:’יל וגעיגב נכון

 טלח^ה: איע לאויביו לצרץ
 דברו. לרגלי’וגר

 לפעעי. וסולדז-וגועא סובל
 ום?רי: סעדי וסולח סובל

 ’ ומפלטגו: עזרתנו
 עריז עוזילייאל.ידי יון’על’

 טסהתר: אל אתה אכן
 לאהביו: וד,חםד הברית עמר
 עבדו: לעראל את לפדה הוא
 ’ עבדו:’ל,עקב בגי צרי על
 צדק: אתן לו הילבבות. כל

 כפר: צריו לעמו נותן
 צבאות: לל עמו נקרא 1 כן על

 עולטים:”כצור עד’ אבטח,עדי
 לו: I ממעל 1 ערפים'עומדים

 מעלעות: קדוע עלע כתות
דעשא: ומךא’דארעא מרא

w r ö בי ד ^י! }! קי ל



רכמד. אום היחוד שיר
̂עד» 1 דזמלפד שטיב טוב ך
 דברו. ר^ר ;;ן

 יפירנה. וגבורישי .עץ1י”
 וטובו. שיו דודי. שד,
̂נז יצא כגבור”  מלחמות. באי

 נערים. כנפי עלי כנער
 עחל. כמו לב ̂ח כביר י

 עוקד. וכנמר ^קול כדוב
 עחל. וכנמר עקול כדוב י

כגךלתו. כחור כאךז
 אחבתו. <גז כר^וו כתפוח

ר.3ה;< ב<נצי כתפוח
 אל למרןיזי כח כביר

וגורלי. חלקי מנת כוסי
 אמירנו. יי"לא כבוךי
 לנחם. וככפיר לעאנ כאר:ד,

 יוכל’לא אער כרו?:ה^בור י
 וכאורח. איל אין כגבור

 לעוזביו. כאריד.מעחיתוככפיר '
וע:ת. כעמיר כה כביר

 שנן. צרים ועלת כעמיר
ןבא. לנו נדבה כנעמי

 נוזליו. לרחף.על כנער
 הוא,תפלאות/דולות יל לבדו

 לגף עירו על כצפרים '
דודי. דשה ולעופר’לצבי

 הדורים. ליער ע^ לפני
 לבבי. וצור חלקי הוא לל לעולם

 ונפלאות הוא לבדו'יל י
 לעולמף. אתה. ומעון מקום

דוערי. חמי אל טוךאי ’

 ברעה: מראות עינלם טחר
 דביח: מעכנות לךדות לדידי

 לעיבנד,: ומיי ושעל ןלחתוף
 ’כעובו: ציון ושזו יראו
 נקמות: לעעות קנאד. לעיר
 חיורים: ויער עבדיו נעא

 כנחל: ורוחו וכארי כלביא
 עקד: כמקל לעעות דברו
 כנחל: ורוחו וכעע כרקב

 ענותנותו: רענן כברוע
 נאותו:’לעךאל על
̂זבי עם דוך כן  עער: יו

 ליעראל) הוא וכטל ונוטר. נוקם
 לי: ןדודי נהלה לדוךי אני

 :והאמיר־נו האמרנוהו
 נךהם: וכאיע כגר יד,לד. אל

 למאכל: והיד. יל.’לד,צ צאנו
 צורח: מר ובורח נם

 לאולביו: כעע נם כרקב
 זית: כנוקף”לעאיר ולא

 לגף לעירו עפות כצפרים
 כו: לךבקים וכטל כמלקוע

 מיחליו: לחמו כנפיו ובצל
 עלילות: נורא אל עושד,.
 יננן; תנות כנפיו ובצל

 חסדי: אלדד י’נ’לקדמ כי
 נערים: כנפי על וינעאם

 ולבבי: לף עארי כלה
 נוראות: ’ורב עועד,. נחלות

 ’מקומף: את יודע ואין
וצורי: מחוללי ל?תי צור



שלישי ליום היחוד שיר
.1ד\יו; כי מעידף ו^מף
 נודע^י וק״ו לם1לע קה
 ׳ ככל. ה1וה דזוא עאר(ד-

דעידו. ;קךןז!;ננו

היחוד שיר
ואלי. אבי אלד.י אחמם
והארץ. ה׳שטלם אלהי איחד

 ”’ברא^. הוא אחד חי אל
הארץ. כל אחץ אדוננו

̂ט כאל אין }קנא. אוכלה א
 ’ חיי. מעוז וי^עי אורי
חים. אלחים הוא אמת אלהים
 אונים. ורב כח ואמיץ אדיר

ובועלי. איעי עועזי אלה
 נואל: וועזראל כל בורא

יוצר. הרים רוח כורא
 נאים. על נמול מוביב נאה
בעברה. לערוץ בקומו נבור

̂בר כל נבוה  נושא. וחרזתיו א
בגבורה. ושמו הוא נדול

 מרבבה. הוא דגול חדי
 יומין.' בעתיק יתיב דין

 עבדיו. (בני) על והודו 'הךרו
בשיר. לכל אלהיהרוהות הואאל
 ועד• יודע ותיק ודאי
ואותנו. חךב ואשר
 ראשונים. לעולם'ברית’זוכר

 קוינו. ו'לו אלהינו ך,
הכל. יוצר יעקב חלק

 אתה: וב^ל ותחה והוה
 העידות: וכן'בןז ‘נעיךןז
 :הכל וממןז הכל שלןד

ךןז כ ף.י ר! ^ נסהידו: בןז ב

רביעי. ליום
 וגואלי: צורי אלהי אנוה
 פעמלם:' יום בכ'ל
 :לכלנו אב יעקב אביר

 הארץ: בכל שמןז אדיר מה
 אמונה: אל אמת יל לעולם

̂לם  'מארי: כל עליו'תל
 :ואיים גולם זעמו לכילו 'לא

 האדנים: ואלני האלהים אלהי
 וצלי: שומרי נעורי אלוף
 :ישראל אלהי אלהים ברוןל
 לבצר: לא מזטה ממף

 :הנשאים ועל הרמים על
 לא}ירא: מי גאונו מהדר
 עושז־ז: גדולות כח וגךל
 :לירא לא מי שאג אריה

 רבה; קדושים בםוד נערץ אל
 למין: ועל ש׳מאל' וצבאו'על

 חסידיו: לכל הוא ר’הך
 מכל: תפלה שומע

 ועדן לם1ל'ע למלוך לל
 מלחמתנו: להלחם

 שנים: אלף לו אתמול כיום
 יושיענו: הוא לה וזמרת

 :בכל וחסיד יל חנון
םלח'ים.;ימקי:5ס



היחוד עדר 6
 יחצה. Áh( ̂קצה א אין3

ת.1רוח 1ל ואין ת1תח לו נאין
 דעו. מי:שא למרחוק ’

 וראש. וסוף תוןו אחדים אגדים
 בםובב. נעוצים ועומק נבח”

כל. את ומלא הכל את סובב
 תחתיןז. ואין עלין? אין

ל:חוךןז. וגב מראה אין
 גבדל. ממןד כותוד ואין
ונבדל. מכל נאצל ואינןז

 נמצא. כף אין ושנוי מקרה
 מכינס. אתה עת וכל ןמן כל
 או(;:ף. לא:שע מדע כל '

ף.0חכמ’כמדתף
̂ם  מאלף. אתה ח
חכמה. אץ חכמתף זולת

 שכל.’חכמים כלב חלקות
נבורה. אין כחף לעדי’מכ

 ככדתו. אם כי נכבד 1 אץ
 לטובמידף\’כל:קרוכ

# חיר, אין ך ג  ‘ל
ץיף.1הויו זולת עוד אין

 אתה'חלית. הכל ולפני .
צור־יף.’ף:’הטו ולא לחצוף לא

 נבדלת. לא כל כעשותף
השמלם. את כעשותף

 רהקוף. ולא קרביף לא
לשטפף. לא מלם 1 זרם

 תטנפף. לא טנפת כל אף
חסרון. אין להויותיף

שאשי אום
 : פוצה פה ואין לתור לא לב
 מוכיחות: בו שיחות לו אין

 להניעו: סוף ולא ללא(זחלה
 ומחרש: מדרש אבלום ולב פה

 ולבב: לא ולב'נבוב חכם
 בלל: אתה ד^ל עהיות

 בינותיף: ואץ לף אין'חוץ
 וחודף: לעצם נוף ואין
 נחדל: ממף דק מקום ואין
 ונחדל: מטף רק מקום ואין
 שמצה: כל ולא ועןער זמן ולא

שנם:’מ ואתה עורכם אתה -t T l ^  T־T - :  T

א־ותף: ימצא אשר שכל אין

 כנילף: ואין מעצמף חי
 ומזמה: כתה אין בינתף בלתי
 תשכל: ודעתם ף/מלאם ורוחף

 וךה:’ע אין עזף ומבלעדי
 נדלתו: אם כי נדול ואין

 חסךיף: עשות תחפוץ לאשר
 לולזבונתף: מספר’ואין
 בלתף: }אין תוכל וכל חי

 מלאת: כל את הכל ובהיות
 מעטוף: לא אף

̂:: לא מלאכתף מתוף  נחדל
 :המלם ואת הארץ ואת

 לחלקוף: לא קירות”כל כי
 יהדפף: לא כביר ורוח
 תשךפף: ליא אש אוכלה אש

:ל(תרון אין וללחודף



5 שלישי ליום היחוד שיר
ם. (;ף1א יסובב לא בי ̂« אף ̂ג  כל אל סךמזז ל

̂נם. בול4 המצוירים ןל ולאחריתש: ראייתם אל סבב
^ל צבאם ולימי ע\מתם. בגבול ברואים כל כי  הקפתם: ג

 ולן;צמף: ול^צנוסיף ולנמיף♦ נבול אין ולף
 ל,כל: צריכים ולחסדף לידף’ לכל. צריך אינך כן על

 :ל:יך1לבךי צריך ואינך לצךקיסיף• צריכים הכל
 :נצרכת לא מאומה לבדך. ליויה כל.יציר. בטרם

 ארוכים: ברוחך והם בם אתה רא^ציתואלריתבידךערוכים.
 ׳ באחרונה: יהיה וא^ר בראשונה. היה א^זר בל

;ומחשבותיהם: דבריהם וכל מעמ\יהם. וכל כל־היצורים T : r • ־ ~ : •  T I  • T i י • • •

כלם. תדע ף1ם ועד מראש
 ולבך,?;רכם. בראתם אתה

נעלם. ממך דבר אין הן
 וסתר. טנום ואין חשך אין

 *אתה'מוצא. ף[בקש אשר את
תראה. כאחת הכל את כי

 :א%ם אתה כי תשכח ולא
 ורךכם: ם’טקומ תדע לבדך

 ן נכונים'כלם לפניך כי
 :ולהפתר שמה לנום
 : שתו־צה אליהם'בעת נטות בלי

̂אה: ואינך כל תעשה לבדך ג
 ג אחד ברנע תלבר כל על יחד. אדם ועל נוי כל על כי

 התפלות: וכל ולחש זעק הקולות. כל בתע תשמע
 לבביהם: כל תחקור ברגע כל'מעשיהם. אל תבין אף

 1תתמהמה.על־ע:צתך ןל'א על־מחשבותיך. תאריך ולא
ולמועד.קריאתך': לקץ נזרתך. עצתך ^;ל

 חוסר: ומבלי עדיף מבלי ובישר. בתום באמת וכלם
יכבד: לא ממך ודבר לא.יאבד. דבר ממך
 מעשות: בידך מוחה מי ואי'ן לעשות. תוכל תח&ץ אשר כל

Tאחרה: לא’ יי וברצות קשורה. בחפצו יי יכולת 1 • T:  1 • t | 1  I T I T I T ,

 נכחד. ממך סתר דבר אין
 העולם. ועד מעולם אשר

 ו'דרכיך. וםו'ד חדשות ’
 להשמיעך♦ צריך יאץך
 :נלה. סוד כל לך כי
לא■תמצא. נברא כל בלב

 לחד: הם לך ועובר־נת עתידות
 בכ^ם: ואתל בך כלם ד.ם
 :' וטלאכיך עבךיך אל

 להודיעך: וסתר סוד ךבר
 ̂ציר.יעלהן ‘כי לב 1 על בטרם
נצא: לא עתה ימפיט



 תהלתף. בפינו Tt?ry\ י׳
^ו. בןז גד.עתה כ ? ו

 הארץ. כל מלא דןז1כב א^ר
תך!1א בחת אבותינו

 אותןז"לבןץד. אנחנו נם
לחורף. על והננו
 ובלבבנו. כלנו בפי

 לחורף על ה.jאלהינו'א^
 ראעיוחף. אל תחלה1 אין
̂ב ראעית. מבלי ואחרון י ן1רא

נבהו(;ף. אל ל!צה ואין
ץיף.11לםביב פאה אין

פאה. לף ואין בב1ם לף אין
לצליעוף. וצלע צד אין

תדעזז. אער חכמה אין
מדע. כל {ף11א’ ל^יג ולא

א^ה. ואיכה" מאומה מטף י

היחוד שיר
אותה. כי לדעתי אמנם

 נבראת. ולא בורא אתה ״
תבלה. כל ואת ממית אתה

אתה. מתים להחיות ונאמן
מתה. ולא חי אל ת״מות ולא

 נולדת. ולא ומוליד מ^ביר
לפניף. אין מות'ומחה

 אתה. אל"חי מקדם הלא ״
̂« ם’ד»עול ועד ת^תנה. ל

̂ב י  נמצאת. לא ונוץזן חד
̂ה יחולו לא" ובחרות" זקו

שני ליום חיחוד שיד
תפארתף: ומהללים
̂ברתיף  עבדיףו אה ומ

 ה״ארץו כל על וכב״וךף
אתף? לך ואין לעבוד". לבדף
ונכבדף: אב. כבן נעבוד
 ולילה"עליףז יומם

 אלהינון ל״בדף ^אתה
 וע^דיףן אנחנו עדים

לאחריתף: ות^ה ואין.קץ
להעית! לב ואין אחרית" ומבלי

״ טדותףו לעמק םוף ואין
בי^תיף: שלחל תוף ואין
ל״אראה: חי אותף כ״ן על

:לא.ימציעו״ף ןארף ורחב
 נניעףו אשר שידע ואין
רדע*. עין אשר ש״כל ואין
בראת; כל מאומה בלי ואיף

שלישי. ליום
יצרת: כל אלהי.יעקב

:נוצרת ולא יוצר אתה
תעלה! ואף שאול מוריד אתה
ד׳יידעתז ק יד ועל

אתה: עולם ועד מעולם
ח״ל״ית: ול״א ורופא טוח^

 לעיניףז אין ושנה תנומה'
נשתנית: לא בף מאשר

תתננה: לא ימאלהיסד
̂?זת ̂צת: ולא כל חד חד
שיבה'וש^ות: נם עליף.



שני. לרם היחוד שיר
 ןדאמתזז. עבח? אני

 אספרה. עבחיןז דרכי "
בפפר. ך1ער אלין? אין

 ומצא. לא ה1אל חקר
חקר♦ אץ הלא 1ץבונת1ול
 לגתדיף. מספר אין ונם ’

̂עיד'ןז.' .עין1איז ̂םר'ל א
 ודע. לא הן וחכם נבון

̂נז יאמר ואם תכליתו. עד אי
 ^בחו. תכלית ואטצא אבוא

 לא}ךעעךכו. כי יבלע
 אנכי. כן לא '\עמדי
אל. דרכי קצות לאחי אספרה

 לאלתים. אמת ככתוב
 לי. זו,יצרתי עם ואמרת

 עלילזיתי. יממתי במצלום’ י
אספר.’ כן על עלדןז יאד

 טעשיף. כח נפ^י תהלל
עדני. בכל ואברככה

רוממותץז. בגרוני גם
תהלתןז. נגיד פי כי

 נוראותיןז. עזוז נא ואמרה
וצדקותיןד. טובן? ואזכיר

אתה. גדול כי ידעתי
משיבים. אין נמול לעבדיהם הן

 כי.יתפללו. צרה ובעת
בו. אין לרוח רב בכל יירשים

 הם. העמים אלהי כל בי
 אלהינו. כל״הוא תיוצר
ידו. וצאן מרעיתו 1 עם

 נבורותץז: אמלל אדבר
אמרהז נורא נזיזז״מה

 מפפר; עצמו ואדברה אניךה
 תקצה: לא ותכלית'ימדי

 לא.יח.קר: שניו ומספר
 כבוךןז: אות ?צמאיסיר

 פני'כבודן?: ראה לא וחי
 אךע: לא אשר על אערוך ואיך

 ובמתכנתו: אליו אערוך
 רוחו: אל' את נאמנה לא

 דרכו: ראשית פיהו אחרית
 וחכי: לחטוא אתן לא ופי

 אלן פעל מה ולושראל
 אלתוט: מע^ך נוךא מה

מי ש תי פ ס תי: ן ל ת ת  ו
 אותותי: את תספר למק

 ספר: מעל אךרוש כאשר
 קדשך: שם את וכל'קרבי

 אדני: את אודה לבי ובכלי
 תהלתן?ז אמלא פי ןאת
 תפארתך: את היום כל

 נפלאותוך: דברי ואשייחה
 וגבורותיך: חסדיך

 נדלת: מאד 1 אלתים כל’על
 מטיבים: המה להם ולמה
 יועילו: לא כי וענום ולא

 קרובו: עם אל ץ וקרוב
 בוזט: אין רוח אלילים'"אילמים

 אנחנו: עשנויולו הוא
תקודו: לעולם שמויכי נברך



i ד\חוד שיר
ב ןאיזי ופנחה. זבח ואין ד1̂נ

 טמאה. לוזזגביר אין ומים
 אטרי̂ף אצכי.על ש־מו
 דpבחrעל כתוב. בי

ועולותיכם. זבח דבר ל2
 ממף. דרשתי ומה שאלתי מה

 טוב. ובלבב בשמחה לעבוד
 טהורה. נשברימטנחה "ולב

 חפצת* לא ומנחה זבו־ז
 לבי. בשברון אבנה מזבח

עיני. רום ואת אשפיל לב תם
 זבחקד. הם רוחי שברי
הודיותיןז. בקול ואשמיע
 אדזביךה. נפשי ידעה ואשר

 מה. ולאיןדעתי אערוןי ומה
 י לנךלתו. חקר אין 'בי
 טוהו.5ו?ןי' הוא לבב חבם

 נוראות. ורב נדולות עושה '
סקר. אץ ועד טסטר אין עד

תעידןז. אשר עץ איזו
וחגף. לא ולב ראןז לא חי

 ךאוןז. לא משךתיןז נם
שבהיןז. מביר לבדןז אתה

 לכבד־ןד. ראויות שבחות
לןו. כראוי תבוךןי כן על

 אנלותם. בכל הכל וטפי
 ’השמים." פלאף יודו

 הארץ. כל לף הרעו
 העטים. כל דוןז1י אף

בלזרענעקבעבךף.

ראשק. ליום
 סמנוחהז אל באנו לא כי
 טשאהז על-אדמה אנחנו אם

 בךבריף: באתי ואני
 אוכיחןזז ועולותיןז

 אבותיכם: את צדתי לא
 ’ אותי: ליראה אם כי

 טוב: שמוע״מזבח הנה
 נשברה׳: רוח אלהים זבחי

 שאלת: לא ועולה חטאת
 בקרבי: רוחי אף ואשברה

 אדןי: למען לבבי ואקרע
 על־־מזבחף: לרצון ועלו

 נפלאותיף: כל ואספרה
 ואדברה: נבורות אמילל
 מאומה: דבר אוכל ד\כול

 לתבונתו: מספר אין וגם
 :מצאנוהו לא כח שניא
 נפלאות: ןעושה אתה גדול
 _יח^: לא כי נודע ןלא

 אשר.יגידף: פה ואיןה
 חגיעזז: אשר שבח ואחה

 לבלאמצאוף: וכל־חכמי
 בחף: יודע זילתף ואין
 בלעךיף: יודע ואין

 וגךלך. כבודף כפי,קךשף
 חננתם: אתה’ אשר מדע• כפי

 מים: קולות דאךרוף
 ארץ: מלכי כל יודוף

 האטים: כל ןישבחוף
 חסדיף: גברו'’עליהם כי

̂ם! אמת"וט^ך’אל"אלה\ם עו



חיחוד שיר
 די.1בע לאללוי ואזמרה א^ירה

 יד.3 החזקת הזה היום ’
 כבודו. וברוןי ברוןי;י

 אקדם. במה מרום לאלהי ’
למזגרכה. הרים אלו

 קחצים. וחיות בהמות כל ואם
מבוסים. מזבח זויות אף

 ועמן. זיען %'ת וכחול
 וסמים. לבונה ילאזכרה

 המנורות. על נרות ואלו‘
 הפנים. לחם 1 אל ובהררי

 העמים. כממר 'ו.יץ
 כהנים. אדם בני בל ואלו

 וןגדם. וכל,עצי עח ,עצי’וכל ’
 ^יןנתם. בקול אלהים בני וכל

 ’ כלה. שלה הלבנון וכל’ ’
 לעבוד• די’אין אלה בכל הן

̂; כיי  מלכנו. מאד נכבך
 כבדף. יוכלו לא אמנם

 איעים. וחדל נבזה ואני ’
 לכבדןז. 1 כל לעבדןז ואין

 אלי. טובות הרבית כי י
חיבתי. לןד עלומים ולב

 נטולף. לי חיבת ולא
 לא,עבךתיףי ד^בות על

 כמו. נא אספרה אמךתי אם
 עלך. והכל לןז אעיב ומה

 ךןז.’בן בם אער וכל ימים’
 וצאנף. עמף’נאנחנו

 מ־ינו. לאל ואין נעבוד ןאיך’
.n םמי,,V, VI, vn בם,,n

ראשון. ליום
 ־׳שד אותי דדועה האלהים

 עמך: עע׳ית וחסד חיים
 חםדו:’ליא’הפ עבדו על כי

 קדם: לאלהי אכף ובמה
 ערוכה: בכל לבנון עצי וכל

̂זחי״ם  העצים: על ערוכים נ
̂ם במלם דם  ים:’מכם 1 ל

 עמן: נחלי ות’כרבב בלול
 בע׳מים: ראעי כל לקטוךת’ו

 המאורות: עני’כ מאירות יהיו
 בפנים: ערוכים עלחנות על

 • טלם: כעינות נםןי’ל ועכר
̂ים: בכנף 'מעררים 1 ולוים  רנ

 ״ ‘ועידם ונבלים כנורות
 מטםלותם: ןהכוכבים

 שלה: די לאין בער די, אין
 ה^בוד: לאל לקדם די ואין

 לאדונינו: נכף ובמה
 עבזקז: אני בי אף חי.’כל

 אנעים: ועפל בעיני נמאס
 חםדקז: על נמול לף להעיב

 עלי: חסדף הגדלות כי
 אתי: טוםת’עעיוז כי
 עליןזו בל טובתי’כל

 נמלתיף: לא לרבוא אחת
 למו: ספורות לדעתי לא
 :1לן ארץ אף עמלם לןז

 ’ מידף: לעבעון’ כלם
 לעעותךצונף: וחפצים

טי^צנו: בית אע ולערפת
ScÚf Hajichud sn I,



דדו! א׳ ?*'ום מנחה 25•
 כה1ט יפרנםה ^לום ברכה חיים בספר

פןד אנחגו לפנקד וגכהב נזכר  בית לכ^̂־
 ארעד טוביםולשלום!בחי לחיים’ 1 ^ךאל
ח ^ 5ם1השל יי V  ̂ Ti ־ T
םל מרע ני1לע נצור אלוזי  ולמקללי מךמה מדבר י1̂ו

 בתורתך 'לבי בתח ?;היה. לבל*’בןגםר ונפ^י י נפ^י"הדום.
̂עה ^לי החובבים יוכל נפ^י. הךדוף ובמצותיך  הפר’מהךת ר

̂ד. מחשבים. ורןלקל עצתם  ימינך, למען ,עיש׳ה ^מיך. למען ',ע
 ידידיך יחלצון למען תורתך. למען עשה’ לןךשתך. למען עשה

̂*י  יי לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצון וענני:".יהיו ימינך הוש;
ועל עלעו שלום יעש׳ה הוא במריומיו. שלום' עשה וגואלי:’צורי • ד : • ̂ t” T I T r^ : - ״T T זי ־
- Tאמו: ואמרו ישראל כל  T  » •  t ־־ I

יתום, קדיש עלינו. שלום. קדיש טלכט. אביט דצץ. יהי

Táslich
(Ros-hassonö els5 capjáD, a mincba ima után, Talamelj patak ▼agy 
tó partján a kővetkezőt mondják, ha azonban szombat napra esik aa 

első nap, akkor Bos-hassonó másik •napjára halasztják.)

לשארית פשע על בר1וע *ן1ע ג^א ף1כמ אל מי*
ישוב הוא: חסד חפץ בי 1אפ לעד החזיק לא נחלתו*
;ם'בידי במצולורת ותשליך עונותינו *ש1שב ירהמנו

חטאת’חטאתם: תשליך ישרא^ בית עמך (וכל'
לב Í על ולא/יעלו יפקדו ולא יזכרו אשרילא במקום

אשר לאברהבם הסד”לי;עקב אמת תתן לעולם):'
מדם: מימיי’לאבותינו נשבעת

« « 1 • נ



255 דר״דן א׳ לייום מנחה
 I אלדדם אתה בי באמת ל^נבדף לבנו וטהר עשך.)
 על מלך אתה.;י ל;נד."ברוך ורןים אמת ודברך אמת

 הזברוןן ם1וי ישראל ו) מקדש(ל^בת בל־הארק.
̂:ב וה^ב ובותפלתם. בעמןד.ימ\ךאל אללינו י; רצה  ךה1את־ה

 ולהי ברצון הקבל באהבה ו-הפלתם ?^ראל וא^י ביתך לדביר
 לציון ב^ובזו עינינו ותחזינה עבודת.י^ראל.עמןז: תמיד לרצון

לציון: שכינתו המחזיר ̂;י אתה ברוך ^ים:
 שאתה לך אנחנו מודים

 אבותינו ואלהי אלהיט ין הוא
 מגן חיינו צור ועד. לעולם
 ודור לדור הוא אתה ישענו.

 על תהלתך♦ ונספר לך נודה
 ועל בידך. המסורים חיינו

 ועל הפקודות'לך. נשמותינו
 וע^ עמנו שבכל־יום נסיך

 שבכל־ וטובותיך נפלאותיך"
וצהרים.'הטוב ובקר ערב עת

דרבנן. מודים

 שאהד. לך אנחנו מודים
 אבותינו ואלהי אללדנו ;י הוא

 יוצר יוצרנו בשר כל אלדד
 והודאות ברכות בראשית

 על־ והקדוש הנחל לשמך
 התנינו כן וקנמתנו שהחויתנו

 נליותנו ותאסוף ותקימנו
 לשמור ר!ךשך לחצרות

 ולעשותרצתךולעבךך חקיך
 שאנחנו על שלם בלבבי

ם ך לך. מודי  אל ברו
ההודאות:

 בי וד.מרהם רחמיך בלו לא בי
 לך: הסך'ךמעולםקוינו תמו לא

:ועד לעולם תמיד מלבנו שמך ויתרומם :תברך בלם ועל
ריתך:3 בגי כל טובים לחיים ו?תוב

באמת. שמך את ויך.ללו פלה. יורוך החיים ובל
ד.טוב יי אתה' ברוך ועזרתנו"סלה. האל'ישועתנו

I  T  T T •• T ;  V . :  •• T . ; T 1 ־ T? -

להודות! נאה ולך שמך
עי לעולם תשים עמך ישראל על רב’ שלום

 לכרך בעיניך וטוב ד.שלום. לכל אדון מלך הוא אתד!
* בשלומך: שעה ובכל בכל"עת ישראל עמך את
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מיןוגי. jn גלד ןל־מעי^יןז. על לבדןז יי אתה 1 ןל1ןהמל

ללם ךןז1?ב ̂. בךברי ככתע רןך^ף. עיר וביר̂ו  ״ ןו1למל ̂־!ךע
......................הלילרד.{ ולר ללר ן1צי אלה̂ו ̂ם1לע

 וכתוב ז.pלעךaמ אלוה ואין עטף. ונורא אתה גןחע
 ברוך בצדקה. נקלע ל;קדוע וליואל ט.6ע0ו צבאות ין נןגבה
‘הקדוע. הטלף ן: א^ה

נו. אהבל; מבל־העמים. בחרתנו אתה  בנו. ורצית א̂ו
̂במצותיף טבליהבעונות. ןרוטטותנו ̂עהנ ^̂  מלונו }קרבתנו ^
̂עבילסף. :עלינו,קראוה’ והקדוע הנדול ועטף ל

 ם>1י ואת היה הי?ןגת (ל״»’ם’את־יו’אהבה’ב להינו'’א ן,י ותתן־לנו ’
q יזם הזברוןהזה. « j í .נ’ הרועה Ű קדע מקרא ה>5!?8( Í- ליציאת 

’הצרים:
 וירצה ויראה רניע ויבא נעלה אבוסינו ואלהי אלהינו

 וזכרון אבותינו וןכרון’ו&קדוננו. דזכרזכרוננו ^טע״רפקד
̂היח  בל־ וזכרון* עיר,קךעף. ןרועלים ןזכרון’ דוד.עבדיף.’בך ה
 ולרדומים. ולהסד־ לחן לטובה’לםוליטה’ לפניף. יעראל בית עטף

 לטובה. בו אלהינו }י 'זכרנו הזה. הזברו| ’ביום ם’ולעלו לח?ים
 ורחמים ןעועה ובדבר לחיים. בו הועיענו לברכה. בו ופקדנו

 מלף אל וי אליף^עינינו. בי ןהועיענו' עליט. וריחם וחננו. חום
’אלזה: וליחום סנון

 כל־העולם על ך1מל אבותינו. ואלהי אלד»ינו
לו  והופע ב;קךף. כל־הארץ על והנ^א לכבודך. ן

מ בהדרינאון ע ל־י} כ על־ ף\  וידע אךצףן' תבל ע!
 אתוה ;צור'כי כל ויבין פעלתו. אתה י כי כל־פעול

תו:  אלהי.יעזראל ן; באפו א^רינ^מה לV ויאמר ^ך
 אבותינו ואלהי (לשבתאלהינו מ^לד^ בכל ומלכותו מלך.

ש^ במנוחתנס ךצה  כתורתך. חלקנו ותן במכותיך קד
 ו: ודגחלינו (לשבת בישועתך. ושמחנו מטובך. שבענו
ממדעי יעראל בו ונטחו ז1ר!דע עבת יברצון באד-בה אלהיט
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̂גל כמוך מי ןנפר. ליעגי אמונתו  דוטה ומי גבורות ב

: ממיתומחיה מלך לך ו^ה:1ומצמיח.̂י
 זוכר הרחמים. אב כמוך מי

J ?רחמים לחיים יצוריו
מחיה יי אתה ברוך מתים. להחיות אתה ונאמז

: T V: V ־ ן X T ־ ־ T ־ I T • - ז  I  T : - -

המתים
 כעם לם1כע עטןז את נקדש חזן

 על ככתוב מרום. כשמי 1ת1א 1 שמקךיש'ם
 I קדוש חו״ק ואמר: זה אל זה וקרא נביאיך. יד

 הארץ כל ימלא צבאות קדוש/יי קדוש
 ברוך חרק יאמרו:" לןגמרזם"ברוך חזן ’כבודו:
 כיתוב קךשך ובדברי חזן מטקו^: ״ כבוד

 ציץ’לעולם'אלהיך י; ימלוך חרק לאמרי:
ודרהללויה: לדר

 רןרוש אתה
̂צ ושמך  רןרו

 וקדושיבם
ל3 ם כ ו  י

ך ו ד י ל ו ד ז ן
פלח:

T  V

̂שיך. על אלהינו י,י פחדך תן ובכן  ואימתך כל־־̂מ
 וושתהוו כל־המעשים "וייראוך שבראת. כל־מה על

 אחת"לעשות כלם'אגךדה ויעשו הברואים כל לפניך
 שהשלטן יי'אלהינו'’שידענו כמו שלם בלבב רצונך
 כל־ על נורא ושמך בימינך וגבורה עוזיביךך לפניך

מה־שבראת:'
 ותקוה תהלה.ליראיך. לעמך. יי כבוד תן ובכן
 לארצך. שמחה לך. למיחלים ופתחון־פה דדוךשיך.

 ד עבדך./ועריכת לדוד לןרן וצמיחת לעירך. וששון
בימינו. במהרה משיחך לבן־־ושי

 וחסידים וישרים.יעלוזו וישמחו יראו צדיקים ובכן
 כלה חרשעה וכלי פידח'. תקפץ ועולתה יגילו. בתה
י 'מן'הארץ: זדון' ממשלת תעביר בי תכלה. בעשן
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 ̂מח! הוא: ויער צדיק ^ול ואין אמונה אל מעפט

 הליה\ה!תנמלו־ ופתלתל: מקע דור מומם בנ;ו לא לו
 עעזז הוא אביזד״הנך הלא־הוא חכם ולא נבל עם זאת

^ עולם ימות זכל ו.יכ!ננך./יץיאל ת בי  דורמדור ענו
 ^ליון בהנחל לך: ויאמרו' זקניך דך1ך אבי^ עאל
 בני למספר עמים נבלות אדם.יצב בני בהפרידו נידם

 ימצאהו נחלתו: חבל יער|ב עמו יהוה חלק ני’ יעראל:
 יבוננהו ילל''יעימן/יסבבג^ ובתחו מך|ר בארץ

 ירחף קניויעל־נוזליו יעיר כנער עיינו: כאי״שון .ייצרנהו
 בדד ייהודה על־־אברתו: יעאהו יקדזהו כנפל יפ^ז
נכר: אל עמו ואיז ינחנו

- ; A V : •1 ״T •• •• W * I
גשחליח. לעי ממצא יאמר. ובנחה מזמור. לדוד התורה. וזאת

 בלחש מפלה וממפללין ח״ק> ואומליס להיכל הס״מ ומסזילין וגוללין ומגביסין
:המפלה חוזר והש״ץ

 לאלחינוז נךל ד.בו אריןרא יי עם כי
חהלתןז: יגיד ופי הפתח עפחי אמי

 אברהם אלחי אבותינו ואלהי אלחינו ץ אתה ברוך
 והנורא הנבור הנדול האל י.עקב ואלהי" אלהי״וצחק

 חסדי וזוכר הכל וקונה טובים חסדים נומל עליק אל
:באהבה עמו למען בניהם לבני גואל ומביא’ אבות

נו ר כ ך ז מל ם' חיי ץ ל פ ם. ח בנו כחוי ת כ  ו
ך החלם. םפר3 נ ? מ מז אלחים’ ל 'חיי

ברו’ו ומושיע מלך'עוזר  אברהם: מנן .;י אתה ך’מגן:'
™ מתים מהיה אדני לעולם נבור אתה רב א

T -  • T -  J

להושיע:
רבים ברחמים מתים מחיה בחסד חיים מכלכל

I  -  J “ - ״ : V  V , : -........................ : ־ ־ • ־ • :
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נו ת1ג̂ע3ו.ל; ו.יךאתו. צו  ך

 למען עלם: בלבב ולעבדו
ע’לא דí/ול^לריק ניג ל נ ' 

 מלפניף ךצון יהי לבהלה:
 אבותינו ואלהי אלהינו’;;י

 הזה. בעולם חקיף ענעמור
 ונירש ונראה ונחיה ונזכה

 ימוה לעני וברכה טובה
 הבא: העולם ולחיי המעידו

 ידום. ולא כבוד יזמךף למען
 ברוך עודך: לעולם אלהי י;י

והיה ביי. יבטח אער הנבר
T T  * T -

 עדי בלי בטהו מבטחו: י;
 עולמים: צור ביה.;י כיי עד.

 כי עמך. יוךעי בך ןיעטהו
 חפץ ;י יו: דךעיך עזעת' לא

 תורה’ ‘.יגדיל־’ צדקו למען
’ וייאדיר:
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ndozzank» ne yajndjnnk »•-
landóságokért. Legyen a Te 
akaratod, Örökkévalé Istenünk 
és apáink Istene, kogy meg• 
tartsuk törvényeidet e világon 
és hogy érdemesek legyünk, 
hogy éljünk és lássuk és ré• 
szünk legyen a jóban és áldás• 
bán, a Messiás napjaiban és az 
örök életben; hogy dicsőséged• 
nek énekeljünk, mely soha se 
némuljon el. Örökkévaló Iste• 
nem I örökké hálát mondok ne• 
ked. Áldott az az ember, ki 
Istenben bizik, kinek bizalma 
az Örökkévaló. Bízzatok az 
Örökkévalóban folyton-folyvást, 
mert Istenben, az Örökkévaló• 
bán van a világ ótalma. Biznak 
is benned, kik nevedet ismerik, 
mert nem hagytad el azokat, 
kik Téged keresnek, oh, Örök• 
kévalól Igazsága miatt kívánja 
az Örökkévaló, hogy a tóra 
ertjesztessék és magasztaltassék.

 רצון n? י 1 לך הפלתי ואני לשבת
ושיגך: פאמת ?נ;ני ךב־חסךך3 אלהים

האזינו נפי אנשים ג׳ וקויאין n״p עיציאין נשבת
אמרי־פי: הארץ ותעמע ואדברה העמים האזונו

 עלי־ כעעירים אמו־תי כטל *לקדזי'ת{ל' כמטר וערף
הכו ’אהרא יהוד. עם’ כי :עלי־עשב וכרביבים דעא

V* • : •  > v  T ״• «־ ••• T a t I : V VT f  . V
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 עכעתה:^י;ןו ית3 מאחר דך

^ ט  ;יימלכותה ו?ןד: לעולם ו
̂;לם רןאם  ^למיא 'ולע:למי ל

 וי^ר^ יצדוק אברהם אלהיי ;י
 לעולם ^מרה-זאת אבותינו

 עמף לבב מח^בורת ליצר
 רחום והוא אליך: לבבם והכן
 והרבה }עדזית. ולא ןנון’ יכפר

 מדריכל־ ולא אפו. להעיב
 טוב אלגי אתה כי חמתו:
 לכל־רןראיך חסד ורב וסלח.

 ותורתך לעולם. צדק צךקתך
חסד ליעקב אמת תתז אמת:

v n j - •  v n | ד - ; V V

ער לאברהם. ת א ע ב ע  נ
 ברוך מימי/קךם: לאבותינו

 האל יום.יעמס־לנו. 1 יום אלד
 !ן״^באורת סלדו: ידעתנו

 אלהי'.יעקב לנו מעגב עמנו.
 אלם אערי צבאות יי סלה:
 המלך הועיעהי /י בך: בוטח
ם י.עננו  ברוך קראנו: ביו

לכבודו. עבראנו אלהיט
: * T T : T -  V*

 ונתן התועים. מן והבדילט
עולם וחיי אמת. חורת לנו

VI -  T ־ : י - T

 לבנו יפתח הוא בתוכנו. נטע
אהבתו בלבנו ^ם5 נחוךחו.

Déleid iMM
Örökkévaló uralkodik örökkön
örökké. Ae Örökkévaló m lm a 
minden örökkévalóságon tart. 
Örökkévalói Ábrahám, Izsák 
és Izráel ősapánk Istene 1 tartsd 
meg bennünk e szellemet, hogy 
rugója legyen néped szive gon- 
dolatjainak és igy szilárdítsd 
meg Hozzád való érzelmeinket, 
ö pedig könyörületes, megbo- 
esátja a vétket és nem ront 
meg és sokszor fojtja el harag- 
ját, hogy ki ne töijön egész 
hevével. Mert Te, Örökkévaló, 
jóságos és engesztelődé vagy és 
nagykegyelmü mindazokhoz, 
kik Hozzád imádkoznak. Igaz- 
Ságod örök igazság, tórád pedig 
igaz. Add Jákobnak az igazsá- 
got és Ábrahámnak a kegyel- 
met, melyről esküdtél apáink- 
nak a régi időkben. Dicsértéé- 
sék az U rl Ha napról-napra 
terhet is ró reánk, mégis 0 az 
üdvünk Istene, szelá! Az Örök- 
kévaló Czebáoth velünk van, 
menedék várunk Jákob Istene, 
szelá! Oh, Örökkévaló Cze- 
báoth! Boldog ..az ember, ki 
Benned bízik! Örökkévaló, se- 
gits 1 Oh, király, hallgass meg, 
midőn Hozzád imádkozunk.

Dícsértessék a mi Istenünk, 
a ki dicsőségére teremtett min- 
két és különválasztott a téve- 
dőktől, adván nekünk igaz tó- 
rát, mi által örök életet plán- 
tált belénk. 0 nyissa meg szí- 
vünket tórájának, tegye szi- 
vünkbe, hogy öt szeressük és 
féljük és hogy tegyünk akarata 
szerint és szolgáljunk neki tel- 
ios szívvel; nehogy hiába fi-
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 חי.ים: בארץ בטוב־יי לראות האמנתי לולא חמם: ויפח עדי-יפקר

? ק1יז אי־: יו״ !אל־״ וקזה ל^ף ץ8י

מנחה תפלת
שחלית בתפלת לעיל תמצא אשרי

É8 el fog jönni Czión meg- א ב ה ו צי בי 4א1ג ל ס לי ו
▼áltója és Jákob bünbáDatosai- ^
nak, szól az Örökkévaló. Én
pedig -  ez velük a frigyein ^ תי רי ם ב אןין־ן י  י  H iíT

kém, mely rajtad Tan é. aza- וךברי ^ליף א^י  ^
vaim, melyeket szádba tettem, el ד סי מ  i<12! ל יןל0ב תי ^
ne maradjon szádból és mag- י J  ̂  ̂ ־
zatod szájából és magzatod mag- ך?  jl  ̂it י
zalainak szájából — szól az : עולם ועד מעתה יי אמר
örökkéTató — moetanátölmind- ,_ ׳  l
örökkig. Te pedig, szent, Izrael “ ה ת א ש ו דו ב לן ש ו לו י ה ת  
dicséretei között lakozol. És ,- ל א ל ש א5ו ♦ י ר ,“ץן ] ך  ן
kiált az e^ ik  a másiknak és ’' . .  *** . .**’ \ •• t : •

Z.1 ״  r . ו|דוש קדושו,קדוש ו>!מר
Örökkévaló, 
vei
szemközt
legmagasabb mennyekben, fon- ? רי מ א ש1ה ו י ר י א1מ מ  
Bégének székhelyén. Sz^nt a ^ liL ’
földön, hatalmának művén. ת ש בי ךי רן  H1SITJ7

a Tilágok Tiiégán. Az .! גבורתך עובד על־־ארעא
örökkéTaló Czebáoth I dicsősége ' . . . . . L . .  - L « L
fényével tele az egész föld. Es א ^ מ ת ל או ב צ ^  ^
fölemelt engem szélvész és mö־ J א  לי ? ס ר א " ל ת יל7 א5ב ר ק י  
göttem nagy vihar szavát hal-  ̂ « ו-ד י־ד1<«.7ו»די
láttam : ״Dicsértessék az Örök• ^ א ש ת ע לוה♦ ו מ ש א ל ו ח א  
kévaió dicsősége helyéről.“ És - ! j־ M ל  ^ מו ע ל ל ו ל ל ג ו ל ב
szélvész ragadt meg engem és ' * 11 ^ " י
mögöttem hallottam megdöb- ♦ י ק י ב( ^י ♦1מ1מ ^ ל ^ ^ א ו ח ל^  
bentö, hatalmas szót, mely d i -  ^  * | : • t :

esóitvén, igy szólt: ״Dicsértes- ^ ת015ו^ י ע ר ת ? ב ?י " ל י50 5ק  
■ék az Örökkévalé diosősége Jtartézkedása helyéről 1• la יכןלא ליך j ן ואמלין» ךמשבלין

ondja: Szent, szent, szent az l , ל?*'  !
rőkkévaló. Czebáothdicsőségé- ת ו א ב א 4צ ל ן מ ^ ל א ה ״ ״ ל ב  
íl tele a föld. És egymással י , ״ , , !  ♦s-ítAA
emközt mondják; Stent a | ל  [ P  í  í  ♦ 3 ו ל ו ב
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̂נ«ח  דיריעו עהט לאל>יוים ל׳ר^ני לא^מן הגהית—על (•א>ל
 ומלןעי עם־נבל: נעים כינור וזף ו^נו זנןךדו ^או לאלל.י;עקב:

 מ^פט תא דק^ראל ח־וק כי .‘חנ» ם1לי’ככםה פר1̂פ 1 דע1בח
 ש׳פת מצתם על־ארץ כצאתו שמו עדותיכיהוסף לאלדד!עקב:

 תעברנה: מחר כפיו שכמו מסבל המירותי אשמע: לא־!דעתי
 מריבה על־־מי אבח/ןז רעם בסתר לןךאת/ואחלצ^אע̂נ כצרה
 !היה“לא ישראל״אם־־תשמע־־־לי: בןי ואעירה עטי’שמע סלה:

 הט^!ף אלהיןז !! 1 אצכי נכר: לאל תשתהות ולא זר איל בןז
 וישראל לקלי עמי ולא־שמע’ואמלאהו: הרחב־פיןז מצחם מארץ

 לו במועצותיהם: י.לכו לבם בשרירות ואשלחהו לי: לא־אבה
 אכניע 1 אויביהם כמיעט בדרכי!הלכו: ישראל’לי שומע עמי

ם ויהי ןכחשו־לו !!משנאו' אשיב!די: ועל־צריהם  לעולם: ̂ע
אשביען!: דבש ו?צור חטה מהלב להי’רא?י

Sz^mbit

ת אומרים הלוי-ם היו ̂סבו \shb ̂מבת ם1י ם1>ד בבי - T V r \ T -
ן ע ד מ מ - • t|sה

מד שחליס, נספלת סמצא השנת ליום שיד סו

אפחד: ממי תי מעוז ר אירא מאי רשעי אודי ״ קידוד
 לו.’כש המה לי’ ואיבי’צרי את־בשךי לאכול מרעים 1 עלי אלןלב
 עלי אם־תקום ילבי א’לא־!יך מחנדה 1 עלי עם־תהנה ונפלו:

̂נת מלחמה  אבקש אותה מאת־י! 1 שאלתי אחת בוטח:’אני בז
 כי בהיכלו: ולבקר כצעם־;י לחזות ח?י כלץמי בבית־־!! שבתי
 ירוממני: בצור אחלו בסתר !םתי.תי רעה כיום בסכה 1 !צפנני

 תרועה זבחי אהלו’ב’ואזבחה סביבותי איבי על ראשי .עתה!רום
 אמר I לןז וענני:’וחנני’אקרא קולי י! שמע ל!י: ואזמרה אשירה

 אל־’ םניןזוממני אל־תסתר ז אבקש זו!!pאת־פנ פני בקשו לבי
 אלהי ואל־־תעזבנו אל־־תטשני לרת עזלהי עבדף באף תט

 דךכןדונחני !! הותי רינאספני: עזמ;י ואאי כי־־אבי ^פעי:
אש אל־תת»י ז ׳*'רד ל.«גן אישור ?ארח בי/קםחבי ^רי ̂?
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בבית אומרים הלוים היו ̂!ובו בעבת *פוני יום היום •• • : - I - T T• • ; • ן -
ן1המרןך<צ

 נעיראלהיני מאד ומ^לל ל,יי1ןד לבני־רןרח: מזמור (״מעיר
 ן"קךנת1צם כל־ד,אךץד^ציון.יךכהי ע1ףמע1נ יפה :1ז!.ר/קדע

 ן!להים8ד, פי־־הןה למש׳ןב: ךע1נ בארמניותיה אלהים רב: מלןי
 רןגךה נחפזו: מטהו'נבהלו1 כן ראו הטה י עדו/עברו.יחדיו:1נ

 הרשיע: אניות העבר רןדים כרוח כיולדת: חיל עם אחזתם
 אלהים אלהינו כעיר ^באותי כעיר־י.נ ראינו §ץ עמ^נו כאער
 כעמןז ןלןרב"היכלף: אלהיםחסדף דמינו סלה: עולם עד ןכוננה

הר ח0יהינף:/יע ^דקמלאה pרןצני־א הדילסףעל !יםי?ן1אל
 ציון(הלןיפוה סוכו טעפטף: למען תודה כנות הנ.לנה עיון

 ליטען־ ארמנוהית פפנו לחילה עיתוילככם םפרויטנדליה:
̂להים ך, עי רון:0א’לרור הספדו  י;ד^ט מא ועד עולם עלהינו זן

על־טות:
Eedd

בבית אומרם הלרם היו עבו בעבת עליעי יום היום
המרןזיע:

 אלרדם.יעפוט: כקרב כעדת־אל נצב אלהים לאסף מזמור
 עיפטו־ךלירתום ךעעיםתש'או־םלה: עד־מתייהעפטו־עולופני

 תעו לאי הצילו:" רעעים מת ואביון הצדיקו:"פלטו־דל ורע אני
 אמרתי אני ארץ: כל־מוסךי למוטו לתהלכו כדזעכה יבינו ו״לא

 וכאחד תטותון כאדם אכן :כלבם עליון ובני אתם אלהים
 ככל־ ה;חל אהה ?י הארץ עפ^ה אלהים קוימה תפלו: השרים
הנולם:

Csütörtök

בבית אומרים הלוים היו עבו בעבת חמיעי יום היום I* • • ־ י I •I • • I - T T -
הממדע:
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 ורזגי אחי למק ̂[יןי:)1בארמנ עלוד. בחילןי ם1^ל חדי מכיטול:
̂טה אליחינו יי בית למען בך: 01W נא אדברה  לך: טוב אבק

ב^לום: עמו את יי\ברך יתן לעמו עז ;;
 ^ראקית ליוצר לתתגדלה לאדוןהכל ל^בה ̂:לינו

 האדמה. סמקפחות קמנו ולא הארצות בגויי עקנו קלא
 ואנחנו המונם וגוךלנו'?כל בהם חלקנו קם קלא

 המלכים מלכי מלך לפני ומודים ומקתהוים כוךעים
 ומוקב ארץ ויוסד קמלם נוטה קהוא הוא ברוך הקדוש

 הוא מרומים בגבהי עזו ושכינת ממעל 1 בשמום יקרו
 ככתוב זולתו־ אפס מלכנו אמת עוד: אץ אלהינו

̂;ידעתהיום ̂ו ^̂  האחים הוא ץ כי לבבך אלו והשבת ^
עוד: אץ מתחת הארץ ועל ממעל בשמום
 קף בתפאררז מהרה לראות אלהינו ין לך נקוה כן על
 לתי!! כרות.יכרתון. והאלילים הארץ מן גלולים להעכיר

 אליך להפנות ביממך. לקראו בשיר בני וכל שדי כמלכות
 ברו כל תכרע לך כי תביל יושבי כל וידעו .יכירו ארץ. רשעי

 ש?׳ו ולכבוד ויפולו. לכרעו אלהינו ןן לפניך :לשון כל תשכע
 מידיי עליהם ותמלוך מלכותך. עול אה כלם ויקבלו יקר:תנו.

 תמלוך עד ולעולמי, היא שילך המלכות כי ̂ועד. לעולם
לו יי והין-. ונאמר :ועד עולם7 :מלוך י; בתוךתך ככתוב  ל̂ג

אחד: ושמו אחד יי יהיה ההוא ביום על־כל־הארץ. T» T־ ! Tíf TVTI t•: ־ ♦

יום. של מזכיור היחוד. שיר יתום. קדיש
 וי** י״ס• יצאו כנל שהרי מעבבוה אינן מיהו קולרה סלשים לסקו« שהגיס

קולרים מאח להשליד סנוהגים
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ת לפניד אבותינו ד.קטירו1̂! הוא אתת קטורת א V T״ | ; * Í••1 ־ v | V T I» |

הפטיט:
 מעקל והלבונה ההלבנה ךן15והצ הצרי הקמרת. פטום

 מעקל וכרכם נךך’עבלת ה3וקצי? מור מנה. עבעים עבעים
 עלעה. וקלופה ^ער. ענים הקעט מנה. עעהי^ער ^ער עעה

 מאין קפריסין י.ין קבין. תעעה כרעינה העעה.'ברית’וקנמון
 חותן המר מביא קפריס-ן י.ין לו אין ואם חל^א. ומבין חלתא
 נתן רבי עהוא: כל מעלה,עען הקב. רבע סדומית מלח עתיק.
 ואם פסלה. דבע בה נתן ואם עהוא. כל הירדן כפת אף אומר
 נמליאל כן עמעון’מיתה:"רבן חיב סטנידז מכל אחת חפר

 כרעינה ברית הקטף. מעצי הנוטף ערף אלא א*נו הצרי אומר.
 עעורין קפריסין יין נאה. עתהא כדי הצפרן. את בה עעפין
 לה. ופין רגלים מי והלא" :עזה עתהא כדי הצפרן. בו"את
הכבוד: מפני כעזר״ה רגלים מי מכניסין עאין

 ביום הטקזיע: בבית אומרים היו ה^פירעהלוים
 ויושבי ותבל הארץ'ומלואה ליי היו'אומרים: ון1הראע
 בעיר מאוד ומהלל ;י נדול אומרים." היו ב^ני בה:

 אלהיםינצב אומרים. היו" ב^לי^י קד^פו: הר אלהינו
 אומרים. היו ברביעי .יעפ״ט: אלהים בקרב אל בעדת

 אומרים. היו בחמייפי הופיע: ניקמות אל יי נקמות אל
 היו לאלהי':עקב."בזפ^י הריעו עזנ״ו לאלהים הרנינו

̂פ לבע: נאות מלך' יי אומרים.  אף התאך עוז יל לב
 ופיר מזמור אומרים. היו ב^בת תכוןתבל״בלתמוט:

 עכלו ליום לבא. לעתיד ופיר" מזמור הופכת. ליום
העולמים: לחיי ומנוחה ע:בת -T T ; T״^T•

 מךכים חכמים תלמידי חנינאי רבי אמר אלעזך רבי אמר
 אל בנלר על״ום ולב ר למולי בטןי וכל ענאמ״ר :כעולם עלום

^מו ןאין' חוךתף ̂אד׳בי ךב עלום אלא״כוג^": תקרא"בנ!"ןד
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Ilyen nepon Tigy hennttnket ן נ א בי ת  r i t l l  Q V H S  m״p

figndT•, örvendTe, békés h.jié- ם ם י חי מ ^ ע ו tע feI
kodba, » B in t meg T»n írva ״  ̂ I ־־ • ־  t _ '  a  ̂
prófétáid által: ״É• elviszem ^ 1 1 3 3 ד
éket szent begyemre, megör- . י1קך^ הר אל תימ1והביא  
vendeztetem őket imaházammal,
égé és Tágé áldozataik ked- ♦ H 'M  Q'rinötín
vemre lesznek az oltáron, mert b v ם  ה תי לו ם עו ה חי ב ־ן וז צו ר ל
házam ״minden népnek ima-.
hása״ néTen neyeztetik. És ^ 7 ? r 1 תי י  ת בי בי ?  / r i^ T p  
meg yan mondya: ,É s  megpa- ונאמר העמיס♦ לכל  N1j5'. 
rancsolá nekünk az Örökkévaló *
Istenünk, hogy megtartsuk י ; ! ו נ ו צ י ת ו ו ש ע ת ל א
mind e türyényeket, hogy féljük ם לןי ח ה ה ל א ה ה א ל ^ לי י א י

ה־טים ?ל ל» לפוב ארזינו
hogy életben maradjunk, mint 1♦ ונאמףin כהיום להיותנו 

ה ] י ך צ ■ י ני ל ה, ־ מוי '1 ™ ל?  
be nekünk, ha megöriiiük és ^ ש ע ת ל ל א ה כ צו מ ת ה א הז
megteszszük mindezen párán- ־ , , . ; - L , ! ״ ״  J b
csolatot az Örökkévaló Istenünk י נ ס ו ל נ הי ל א / י ; ש א כ
előtt, a mint megparancsolta.3 1 ^1 1 3 ״ 

r j :  ir ‘*Str*״  ־4;: ̂ראל לני'יל?ל והה מם ^
Izraelt mindörökké. י ז ו ר ה ב ת י א י  t ד ם ע ל עו ה

Diosértessél Örökkévaló, a  ̂ \ י
kéke szerzője. ♦ 317^1“ ה  ש עו

שלם קדיש אומר ססזן .

 אין כמלכנו. אין כאדונינו. אין כאלהינו. אין
 'טייכמלכנו. כאדונינו. מי כאלהינו. טי כמושיענו:

 נודה לאדונינו. לאלהינו\נוךה נודה כמושיענה מי
 ברוךאהידנו אלהינו. ברוןי למושיענו} ^דה למלכנו.

 אתה אלהינו. הוא א^ה t מושיענו ברוך מלכנו. כרוך
מושיענו: הוא מלכנו.'אףה הוא ;ה5א אדונינו♦ הוא
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ופרגסד־־י ם1ףפל ברכה חיים בספר  
ובל־עמך אגחנוי ד p לפג וגכתב נובר טיפה  

Tולעלוסו טובים לחיים 1 ייטראל בית  ; . ״   -  :  .  J  , ,

E b meg n a  mondva: ,A ltv ל  מ א ^ ^ו סי י3 ו ל ד י | מי י
l á m  B z a p o r o d n a k  n a p j a i d  < b  : ״ ־  . ־ ־ ^ י ן U s s - ,
megtoidódnak éveid élettel“ לחייט חיים. שנות לף ויוסיפו ,  
boldog életré iij be minket, oh, ^חיי אלהים טובים
élet Istene, írj be minket az
élet könyvébe, a mint meg van ו נ ב ת ר כ פ ס ם. ב חיי ב ה תו כ ב
írva: ״Ti pedig, kik ragasz- ^7 *♦* **  ̂ : t
kodtatok az . Örökkévaló Éten- ם ת א ם ו מי ב ד י ה י ם ב כ חי ל א
tekhez, még mindnyájan éltek ־ י י ׳י " י
ma.“ . ם ם חיי כ ר ם כ היו

V  :  ,

Fölnyitják a frigyezekrényt — הארון םותהין

fidvűnkre gondolj 
Ámeal

 תאמצנו: חיום
 תברכנו: היום
 תנרלנו: היום
 תדרענו חיום

ה: פ טו  ל
 תיטמע חיום

 יטו?נתנו:
 ‘תקבל חיום

 וברצון פרחמים
 אמן תפלתלו: את
 תתמכנו הלם

אמן בימין'צדלןך:
filgysiekrény beziriaa — p־wn סונרין

Ma szilárdíts minket 
Ámenl

Ma áldj meg minket 
Ámen!

 אמן
אמן

Ma tégy minket nagy- 
gyá Ámen I

 אמן

אמן

Ma
reánk

Ma hallgasd meg kö- 
nyörgésttnket Ámen!

Ma fogadd el irgalom- 

mai és jóindulattal a mi 

imádságainkat *Ámen!

Ma támogass bennünket 
igazságos jobboddal

Ámen!



ה די נ ד י « י « י י •  n י  * י נ ק ם מ ו לי

téftotto, kegyelmet <e חן ד ל ס ח ל ם ו מי ח ר ל $ ו ד3 גי] י
kdnyörftletet Byert ssemeidben I » ־ י" ־ ‘ ׳ין י י  I ״ • 
<e mindazok nemeiben, kik öt פי עי ס ל ל3 ו אי ה לו ^ ^ ח ו

ם פי נ ן ה תי : נ ו » ת % או ^ ^
és sikeresitsd Hsaimat. Adj szi- 3 י3ל  íf)1  ♦ ^ 3 כ ר ד

0 ü ? f1  > ■ ק ג כ מ ש ה ^
tórád tannlmánya minden iza- 3 י ל ל ב ל ל מו ל ד1ר[ ח ר[ן ר  I1 K

ם ו1ן 7ד א .0 ; ג ? י ת1פ
taimat ée nivemet, hogy Neked ר ר1פ1ו ל ה ך1ב5ל^ י3ו ת ד  
fzolgáJjon \ hoBszabbited meg aesa
életemet (atyám ée anyám éle- ץ - ^ ^ ס י י ^ י י מ ל י ( ב א
«t), (feleségem, fiaim és leá- בלב 0^11 ובני א^תי וימי )
nyaim életét) üdvben ée béké- ’ . 4L ,«  ■ lüee* *6*
b i ,  Am ennela. | ם מ לו א ^  W

.]»ü סקסל t»w ד ספסגיס»  m s»pb וינדן 
Fenséges a magasban, ki h v ה  ל בו ג ב  p lt í^ ל  לי ל א ט ם1ב

ם ויפמף לו ע • d m  !w g
tód, hogy m^nekünkés néped- ו נ י ל ^  p T [ י  ״
Qek, Izraelnek életet, s áldást

a béke zálogául. . ה ^ ^י ת י ל מ ^ןז מ ם ל ו ל ע

נלחש סדם .»  tnmh afy» מים סויי  inmo מסס
נו העולם לגון ̂? אף ,עלינו מה ^י ה,ע^העמני1י  

̂ר ̂מלם" מן ,קך^ךמטעון הזקיפה דובטחך)נו. ק̂נ את ערך ד׳  
̂«ךאל• עטך ̂ןז’פן«ער לנז ןסך[ א^ר האךטה ואת את'. ת1ע3נ

̂ט ח^ב ןבת לןזבוהיט ודב :
.•en ̂ס ח®. ״ ליפול יפיוז מ» ו « w «r סלפ ̂גליסס נ«דלפ9 ז »  Moa

על ועל ורחמים,עלינו ןחסד דון וברכה טובה <ןלום קוים  
*? באור בי פניך. באור ן*דד1 לנו3 אבינו בךכ» עמך. ילאל  

וברכה וצך,קה סמי ואהבת חיים תורת אלןזיט’״ ענו ןסץנ  T íl 
מ ןמים ורחמים ך גוטו ^ו י ל ‘עמך'.^ר»ל את לברך ^ מ

אלופאו1( ̂ואה על ^
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 אלליי ל לפניך ךצון יהי

 למען עתע^ה אבותי ואל־הי
̂מיך וגדל קד^ית'חסךיך  ה

 עמך טהרת הפשוטיסיולמק
 בן’ והנורא הנבור הןדו^
 אותיות ועתים מ:ערים

 hp מהםסוקים היוצאים
 מפי 'האמורה בהנים ברכת
 'קדועך עם ובניו אהרן

 לך ברןראי ליי ̂רוב עתדה
 תפלתיינא^קתי ותעמע

 עעמעת בעם ̂גמיד ואנקהי
 הנרןרא תמימף אנקת.יער|ב

 Sולכ ותתן־־לי תם איעו
ת עו פ  מזונותינו ביתי נ
 בצמצום. ולא ברוח ופרנסתנו

 בנחת ’באפור. ולא בהתר
 הרחבה יךך מתחת ?צער ולא

 לאכו^ ילחם ענתת בעם
 אבינו“ליעקב' ללבוע ובגד

 ותתננו תם’ איע ’הנקרא
 בעיניך ולחסד לחן לאהבה
 ךברי ויהיו רואינו בל ובעיני

 כעם לעבוךתך נעמעים
 ענ^[אתיוסףצדיקךבעעה

פסים כתונת אביו עהלביעו
T • I • V 9 ״ I • • .B08 Has. I

141 HiMf-iAa
Lsfjen  akaraiod, Ordkké?ald 

!•tenfink éa atyáink Istene, 
kogy kegyelmed szentsége és 
irgalmad nagysága szerint ote- 
lekedjél és nagy, érés és rétté• 
netes neeed tisztasága miatt, a 
melyet papjaid, ^Áron és fiai 
népedre mondotbk, hogy légy 
hozzám közel, mikor Hozzád 
imádkozom és hallgasd meg 
imádságomat, esdeklésemet és 
fohászkodásomat mindig, miké• 
pen meghallgattad Jákobnak, 
a Te jámborodnak esdeklését és 
add meg nekünk és házam né- 
pének mindennapi kenyerünket 
és táplálékunkat bőven és nem 

szűkén, megengedett módon, de 
nem tiltott módon, vígságban, 

de nem bánatban, a Te bőkezű- 

Bégedből, miképen ősatyánk- 
aak, Jákobnak, kit jámbor em- 
bernek neveztek, kenyeret adtál 
enni és ruhát ruházkodni. Hadd 

áradjon reánk szeretet, irgalom 

és kegyelem Tőled és mind- 

azoktól, kik látnak bennünket 

és legyenek szavaim tisztele- 
tedre, miképen József, a Te 

igazságos embei ed akkor, mi- 

dőn atyja a tarka köntösbe ől-

10
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̂[ד. T אל עסחה  ן5 ̂בר

 .עד אאןינו גי אל עינינו
עזיחננ(!\רי»ב^

•• T ; »

 ץ מאת ברכה יעןא
 :(ומצא1יעע מאלהי וצדקה

p אל־הים ןע^י טוב" ו^כל 
ואדם):

T T  :

 היה קוינו לף חננו גי יי.
 ןעזועתנו אף לבקרים זרו״עם ״

צךה': ב^ז
 ממני פניך תסתר אל פניו.

 אזנף הטה־אלי לי צר ביום *
.ענני": מהר אקרא ביום  . .  -J . . .  t |  : V ;

 את נע^אתי אליך אליך.
״ באסמים: היעזבי עיני

T - • : ־ -  T •

 על את־־^מי ו^מו דשים.
בני’ אברכם: ואני יעזראל "

־ - •• T : ״ ״• : ־ ־ : : T ־ : ••

ך.  והנבוךה הנךלה לך.;י ל
 וההוד "והנצח !התפארת

 לך ובארץ ב^מים כל בי
 והמתנבא הממלכת גי

לכלילראע:
ל  לרחוק שלום שלום ם1^

ורפאהיו: יי *ןלקרוב״אמר

Mimf-lm

attzonja hlé, ngj for^ulBak 
szemeink íelé4, Örökkévaló Is- 
tenfink, míg megkegyelmezel

ForditM — affelé fordal a i
Örökkévaló áldása és jótéteménj 
üdvének Istenétől, és szívesség- 
getl és jóindulattal fogad Isten 
és ember.

Örökkévalé — Örökkévaló, 
kegyelmezz nekünk, Benned 
reménykedünk. Légy minden 
reggelen támogatónk, de segi- 
tónk is szükség idején.

Arczát — ne rejtsd el ztczo- 
dat tólem, mikor bajom van, 
hajtsd felém füleidet, mikoi hiv- 
lak, hallgass meg mihamarább.

Hozzád — Hozzád emelem 
szemeimet, ki az égben lakozol.

É8 adjon — és tegyék neve• 
met Izráei fiaira, én pedig meg- 
áldom ókét.

Neked — Tied, oh Örökké- 
való a nagyság, az eró, a tisz- 
telet, a gyózelem és a fenség, 
mindavval, a mi az égen és a 
földön van ; Tied, Örökkévaló, 
az uralom és a magaszf'̂ sság 
mindenek fölött

Békét ־־• béke, oéke a távo- 
linak és a közelinek, szól az 
Örökkévaló és én meggyógyitom
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Az Örökkévaló - Örökkévaló ך,ך אדויננו יי .̂
(Jrnnk» lüiiy fenséges a Te ne- ‘ ' י ”*r י י
ved az egész földön.

És óvjon meg — óvj meg, כיי S k .מרני וי^$זמרןר^
Isten, mert Benned bízom. : בך חסיתי

חלו־ם שלך והאמיתי שלך אני עולם של ךבונו  
^חי ך מלפניך רצון יהי הוא. ימה יודע ואיני הלמתי  
ל ועל ^לי חלומותי כל שיהיו אבות' ואלהי ישראל ן  

על שחלמתי ובין עצמי יעל שהלמתי בין לטובה.  
חזקם הם טובים אם עלי אהרים שךולמו וכין אהרים  
ואם הצדיק. יוסף הלומות ובהם בי ויתקימו' ואמצם  
מחליו יהוךה מלך בחזקיהו רפאם רפואה צריכים  
מרה מצרעתו"וכמי וכנעמן מצרעתה תנביאה וכמרים  

וכשם אלישע. ידי ידיהו'על רבנו"וכבד משה ידי על  
כן לברכה מקללה הרשע בלעם קללת את שהפכת  

לנ^ובה 'ישראל כל ועל עלי חלומותי תהפך״כל
אמן וחוענין ותחנני ותשמרני

világítson — Isten kegyel- ם הי ל ו א י חי ך י ד ד ד ד י ו  
mezzen nekünk és áldjon meg ״י ״  ! !  ■ , • . ; ^  
bennünket, areza világítson ! ר א ו י י נ ו פ נ ת ה א ל ס
reánk; szela I t v ! t ? • ?

Örökkévaló - Örökkévaló « ס אל יי יי יי. ו ה ־י ־יי Isten, kegyelmes és irgalmas iאמ   I * • • t: r:Isten, hosszú türö, nagy k•• } לאסו!
gyelmü és igaz. "י "יי יי יי י'

Aroza — fordulj felém és ^
kegyelmezz, mert elhagyott és ♦
szegény vagyok. * r • ̂  •

Beád -  Hozzád. Örökkévaló, . ^ י ל קז א ל א
emelem szivemet. 1 • י יי • :־ « י

ta kegyelmezzen neked. — * ל1לי
íme. miként a szolgák szemei ^  i| 1a
Ó nk leié, mint a szolgáié sseme T  7 ^
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מי טובים לוויים וכתוב כדחך: ולי

• י ג ה נ • ם ! ע ה ם ו י ר מ ו ש א ח ל ה ב ל פ ו ס ן ז י כ י ר א מ ה ו ד ב ם ע י י ס ז שי ״ ש ד ה ל ה י א ה נ י ד הו  פד♦ ל

ה נ ע ל שי ה ק מן ה ל א : ע ם ה י נ ש

הזאת דגרכה ^תך\ה אבותינו ואלהי אלהינו ץ מלפניף רצוץ ןד.י
אומרים. הכתים

יק\ךאל עמן? את לברןז שצונו
אומר: קהל

לברכנו הכהנים עצוית
עולם: ו.עד מעתה ̂;עון מניבול בה ידדה ולז« ̂בלמה ברכה

 באמת ^מף את ויהללו סלה יודוןז החיים ולל
̂טתנו האל ̂סו  ̂:מף הטוב יי אתה ברוך סלה: וע:זךתנו י
להודות: נאה ולך

ל חין נו1א י הי ! לי א י ו ע ת ו ב Utenünk é» atyáink Istenei א

̂סת בברכדה ברכנו áldj meg minket a tóra három המ^טל
T ; ־ : T T ־ : :

szoros áldásával, mely meg van הבתוב^^ בתוררה
HM,.írva szolgád Mózes által, mely - ■ * I• ..״ ■ האמורה עבדך מע:ה
ובניו אד!רן
 mendatot Áron és fiaitól a paגליוש עתה והעם כהנים בקול הש״ץ

ooktól taent népedre mondván כאמור: קדושיך עם
:ו1 לכה5 הנהנים אומרים כהנים הש״ז כשאומר

ך ו ר ה ב ת ; א ו י ג י ת ל Dícsértessé! Örökkévaló Iste- א

ך ל ט—, מ ל ו ע ,. » .a u  .  ■fiw B r t ij.
^ ̂ -megszentelt minket Áron szent
ו נ ש ד ו ק ת ש ד ק ד ב י ש

'̂ égével és megparanesolá ne- ' *
Künk hogy áldjuk meg az ö

népét Izráelt •zeretctben. : ו ט ל ע א ר ש ה י ב ה א ב
T  :  -  • • l ל 

ן ( ס א ה ר ך ק כ י נ ם י י נ ה נ ה ם ו י ר מ ו ו א י ר ח ן א ו ג נ ר .

Á l d j o n  m e g  —  a z  Ö r ö k k é v a l ó ך  כ ר ב י י ן י ן י צ מ

cxiónbói, «g «s fold alkotója. :^ ־ י I »1ואר שמי□ עושה י י
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rendjét Jerazeálembe. Hadd ^ ר ♦15לי ה ליב£ ת חזי ת ל

? ?מטיסג^זס לציון שוגך־  
עילם ?ימי ביך!)ד־ו נ?בךןי

<8 a hajdani íTekben. . הקהל ע״כ ת:1מדמוני לכינים
 ד.1נעב בוךאה לבדף עאותף !;י אתה ברוך חזן

 עאתה לף אנחנו מודים
 אבותינו ואלהי אלחינו הוא;י
̂:ד.” לעולם  מגן חיינו צור ו
̂גה יעזענו.  ודור לדור הוא א

 על תהלתף. ו;ספר לך נודה
 ועל בידך. 'המסורים חיינו

 לך.'ועל י הפקודות נקמותינו
 ועל עמנו עבכל־יום נסיך

 עבכל־ }טובותיך נפלאותיך
 וצהרים. ובקר עךב' ערז

 לרחמיך כלו’בי־־־לא הטוב
 חסדיך תמו לא כי והמרחם
לך: קוינו מעולם
ועד: לעולם תמיד ^צמןז'מלכנו יתרומם רןד3לס כלם ו.על

 ̂!ז1וככ רחמיןל־ זכור מלכנו אבינו
 ועבי ורעב 'וחרב דבר 'וכלה בעמך

 ךעיוכל־מחלה ופנ?נ ומנפה הלז ומעחית
 ת1מיני'פורעני וכל ובל־קטטה' וכל־תרןלה
ימעל’מעליט» חנם ושנאת רעה וכל־ןוךה :X ? :  T T  r • :  > t- • ד ^ T -

ל י ? נ ן ב ך ס י ר ב

דרבנן מודים

ימאתה לך אנחנו מודים
T I T  I -  n ־ T

אבותינו אלד,ינוואלחי יי הוא T I »» - ~ - ־: ~

יוצר יוצרנו כל־כעור אלהי . ^ .ן T •• י« . . -

והודאות כרכות כרא^מית
T Í T  J • ~  I

̂צמןד  על־ והקדויצ דגדול ל
תחיינו כן והימתנו ̂מהחייתנו

T • r i Y  v » ־ | • :I -  T י---------

 נליותינו ותאםוף ותקימנו
 לעמוד ךןךעןז לחצרות

 ך<נןזול(גבדף חקיף.ולעש'ות
 מודים שאנחנו על עלם כלבב

5 ההודאות אל כרוןו .1לן
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 ויזקמתם הדריכם ובראוי ו?:מועדיכם שמחתכם וביום

 לכם והיו שלמיכם /בהי ועל עולותיכםי ?גל בחצוצרות
 שוט^ אתה כי אלהיכם: יו יכם\אני1אלד לפני לזכרון

 אתה ברוך לך: דומה ואין תרו^ה ומאזין שופר Sקו
ברחמים:' ישראל עמו תרועת קול שומע ,;י

:תוקעין אין גשגת ומזר״ש. ותוקעין

תקיעה: תרועה: שברים: תקיעה:
:חוזר והש״ץ עולם הרת היום אומרים הקהל

במשפט. היום!יעמיד, עולם. הרת היום
ם. אם כבנים. אם’עולמים. יצירי כל  כעדי

 בנים. ?נל' אב כרחם רחמני אם'ככנים
 שרטחננו עד ת1תלויו לך עייניני כעברים ואם

קדוש: אלם משפטנג כאור ויתוציא
I T  T  •• T  : • T  • I

חוזר. והש״ץ ארשת ואומרים
ת ^  מבין ̂תשא. רם אל לפניך וערב שפתינו א

 ברחמים ותקבל תקיעתנו. לקול ומקשיב מאזין ומביט
שופרותינו: סדר וברצון

; V •• I T J

̂צב ובתפלתם. .ישראל בעטןד אלרדנו רצה את־ וה  
̂ךאל יתןד3 לךביר ךה1ד.ןנב תר,בל אך,בה3 ותפלתם ואישי.י  
ישראל’ךת1•<ב תמיד לרצון ותהי ן1בךצ

נשחריס כמו ותחזינד. רק ותערב א״א כהניס שם אין אס .
Vajha kedves volna Előtted a עתירתנו לפניף ותערב  m-p

mi imádságunk, mint u  ég6 és "
mis áldozat. Kérünk, óh irgai- ♦ a in i ה  ל עי ך כ ק כ .3ף א ן אן
mates, helyezd vissza nagy ke■ שכינתך השב הרבים ברחמיד
gyelmedben a Te székhelyedet J j l i  »<V״ aCzionba é• az Istentisztelet ! ר לצי״ון ד ס ר ו ך בו ע דו
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 את ו^ימיעם ומצות. תורה לעמף ללמד סיני. הר מלכנו.על

 עליהם וברקים בקולות אע. טלדגות ךןךעןל ודברות קולף הוד
 ביום דהי בתורומף ככתוב ;ו5ייי?ע עליהם ̂צופר ובקול נגליה.

̂יליעי  ההר. על כבד וענן וברקים קלות ןהי1 הבולןר. בהיות’ הי
 ונאמר. אער״בטחנה: העם כל רחרד מאד. חזק עופר וקול
 יעננו והאלהים ןדכר. טעה טאד. וחןק הולןי העופר קול נלהי

 הלפידים ואת הקלות את 1 ראים’וכל־העם ונאמר בקול:
 מרחוק: ו?עםדו וינעו העם ויךא ההרעען. }את העופר קול ואת

 בקול ״ בתרועה’אלהים עלה כתוב״לאטר. לןדעף ובדברי
 יי: המלך לפני י הריעו עופר וקול בחצוצרות ונאמר. עופר:
 לועראל חוק כיי חננו. ליום בכסה עופר י 1 בתדע תקעו ונאמר.

 בקדעו אל הללו הללרה ’ונאמר. יעקב: לאלהי מעפט הוא
 נדלו: כרוב הללות הללוה^בגבולתץ עזו ברקנע הללוהו
 הללוהו'בתוף וכנור: בנבל הללוהו עופר בתקע הללוהו
 הללוהו עמע בצלצלי הללוהו וענב: בטנים הללוהו ומהול

 ןדי ועל הללויה: יה תהלל הנעמה כל תרועה: ?צלצלי
 ארץ }עוכני תבל יועבי כל לאיטר. כתוב הנביאים עבדיף
̂:י תראו הרים נם כנעא  והיה ונאמר. תעמעו: םר1ל?תקוע*
 אעור בארץ האברים ובאו נדול’ בעופר ותקע ההוא ביום

 בירועללם: הקדע בהר לי והעתחוו’מצר:ם בארץ יהנדיחם
 בעופר אלהים ואדני חצו כברק עליהם.יראה'דצא די ונאמר.
 עמף על תגן בן עליהם: ען צבאות תיטן״ וד^ףיבסערות ותקע

בעלומף; ועראל

 I בזטוסר ן[.קע1 אבותינו ואל־הי אל־הינו
̂יותינו ל.קבץ נס ו^א לחרותנו ̂קרב נל  מבין פזורינו ו

 לציון והביאנו ארץ מירכתי בנס’ונפוצותינו הנוים
 עולם בעזמהת ביתימקד^ך ולרשליס ברנה עירך
 ע:לינו כמצוה חובותינו קרבנות את לפניך נעשה ושם

מור:1ב^’ך’ן;בוך $$י עבדך משהי ;די על בתורתך
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áltaL Majd mejpnt elszá- ל ד רביעיות שופרו ג  
nőd magad, hogy ae ellen- .ת לקורי חיורת להיו  
Bégnek megfizess, hogy | בקול שלדביוי^ רשף
nyugtalanságát megtörd a הב ה שופרו ל שנ  
sáfár hangjának ereje által. I .ומול לשלם תעורר  
A rácsát (Izráel) megsza- . הפורר שאונו לצורר•  
baditod, a megváltást meg- ישופרו נבורורת בקולי  
határozod, a holtakat fel- אלה תךרר. שושן^  
rezzented a eófár harso- . תזורר שובוים תברי•  
gása által. Ghermonból שופרו הערה בקולי  
egyengeted az utat, Ád- . מחרמון וןג־שר
mond elpusztított és ismét
jársz eléttOnk mint *מ־ שופרו 'המון בקול■
k̂oron a pusztákon, midőn
törvényt adtál; a templom- תשמיע אמון. במתן  
bán ismét hallatszik a sáfár קורא קויד אףמון ?
hívó hangja.

 מן עמם. לדבר רןךעןז עם על ך]ז.1כב בענן נגלית
̂מ:ם  בל ד\נם1ט עליך,ם'בן;רפלי ונגלית י לןז.1ק ה<גזמעתם ד.
̂. חרת בראעזית ובריות מפנין?. הל כלו ד.עולם ^ף1בל.ןל מט

Szombaton((

TN תימן: בסערות במסופר. תקע1;1 לבוזזי. תרעם f״
הול! ולו



דדה ■K ̂יום םוסף
r m. ןזלש עופרורת> 

ת ̂וד־. מאו  במדץ צ
ת או  עתוף בקויד ד
 צבאת צפצפו ישוגרו
 צור ’פ^אות כשח
ת ב^ש  בקול נפלאו
ל שופר? .ערב  קו

 דולושהבארקאחלשד״
ת קולורזימתן ש  של

^נו קולות  ? בשופר ב
 היום משלשת קרן

 קרוא לזכר'אשלשה״
 בקול שלשל״ שד

 ולשתי שופר: עתוד
ת ת ועיני לעלי  תלוי

בקל iללוíראותכנום

roh, ■elybe • sólár htngja 
is ▼egyfllt. A1 Úr Otebáot 
ierege (Izrael) hálaéne- 
két lengett, midóa a esa- 
latetteket látta, melyeket 
teremtöje érte tett, és abba 
bele zengett a sófár hangja 
i8. Három ízben fúrunk 
na sófárt, megszabaditá- 
snnk előjele szintén a sófár 
háromszoros megfúrása 
leszen. Könyörgök a lég- 
magasztosabb Istenhez, 
]zemeimet reá függesztem, 
rajba megláthatnák, hogy 
iz elszórottak ismét egybe 
ü̂lnének a sófár hangja

(Szombaton)

̂הכביד בלי _יט». בל עוד הותל. לב  אוזן. ^
 עלפתני א^רבה דתמו^^ה. כקךם. לי זטובב קול:

 'וחק נבון'דבר. איען הפיק. תבונה וקול: נלפידים
 לבל אז יתנו.' ר[ד.לה קול: בנעימות זמירות :ועם

̂?ל’מ לאל ה^מיע.  ב;י תחת בקול: !מתיקו בכל. ו
̂חו. בגיוון ^ן. ^: ן^;ד^ם חצים. הברקת ^ קו ב



vétkek megszűnnek, t szol- 
gaság eltöröltetik, ki-ki 
birtoka visszakerül. Széir

דר״ה א׳ ליום מוסף מג
md7et Isten népe örömére ;גאלה ם1י ד1ם שיפר
és gyönyörére kinyilatkoz- ̂ישין לתלה• חספו ?  
tatni fog, a sófár hangja ♦!ונילד
által leszen hirdetve. A ^^ךןיףן

ת ננ1ע ח ת1?בר מר  
צרח גנקוד ממחד< V I : V : - -

birodalma elpusztul, bű- חלח♦10 ר♦31^
םד מנחה. ?בדות  neiért megdorgáltatik, vár- ת1?

 kapui elsülyednek és el- הצור יד1ק מאחדת
ת  pusztulnak és nagyja-apraja §גר.תהם?יר. שפ

 reszket a harsogó sófártól. פשעה שעיו*. ממלכות
 A történetben a három- קולורת בקול סעיר.
száz sófár elójele fel זתעיר פרזחי שפר.

T  •• Z • T •0חר )van jegyezve (Gideonnál
I ״ ; י ״ a mikor egész Midján- מלויויד וצעיר. רב bán általános jajveszéklés ♦ שופר המית

1f : ־ V  V  I • T

))Szombaton

 נןךבר. ציר כאז למורי. ועי;י אלמד. צרופה ז קול
ם’ משפט. עת בא ’קץ. קרב בקול: משיבו ואל  I ק

ר.’מליץ ^  מועד. והוכן חודש. קזיש : בקול להתחנן י
 צוחד־ן מקבר. תש בקול: לי גיענה’בשופר. ואתקע
 והרים. נס ו’ךא קול: מעפר עצם.’ןתת*יב^י מסלע.

ל ארץ. שו©ד ף̂־ ̂יע ן שו;ג קול: מדמוני תן. 'לה^נ



דדה א׳ הייום טוסף
 מואסיו שופרן טעם

דיו ל-הבקיע. ג  בו
קעק^ ו ל. י ד ר ו  מ
 חזוק בקול להשק^

 4טאדקדבהתרן? שופרן
 מריע מקיצרבהבר!^

 שלוש בקול' 'ותוק^
 אימות נותן שופרן
סו אמות. מחפיו  נו

ת  בוך 1 מקול נואמו
 חומות. נותץ ^פרן

 מל־חמות. משבית
 קול* ’כהמות, נוהם
 סודובנלה. שופרן שיאו.
 I מים למגלת• בסץ

הלוך בקול* מנלזת

Ma8zaMm»231
fisszatér Megvetói tönkre 
mennek, a hozzá hűtlenek 
elpusztulnak, az ellene láza- 
dók elsülyednek. A sáfár 
hangja ijedelmet gerjeszt, 
nemzetek rettegnek és 
szöknek. Erős falak össze- 
dőlnek, hadseregek meg- 
zavarodnak, csapkodás hal- 
Játszik, mint a csapkodó 
hullámoké. Midőn Szinai
hegyén az Isten tanainak 
titkát hiveinek kinyilatkoẑ 
tatta, akkor a kinyilatkozta- 
tás befejezése hosszan tartó 
sófár hanggal lön jelezve. 
A megváltás napja is,

(Szombaton)

̂ןבודי. כי כנות. כל על אל. עליתני  רב1בח ב
 נצח נתעליות. מאד \ם.1אל כל על קול: תתד־ו

 ממצרים. צפור ממדכר. ה2פ^’קול: בתרועת תתעלה
̂נה. ויונה  דרוש צפורבית. פקוד קול: מאשור השמי
 צור בקול: למו ושרוק תקעלמובשופר. אלם. יו^ז

משמיעי לבלייכנפו. כגשר. יעופו לבל מגי. וי חפים V• - ־ % « ; *i f ״ • • » -
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 יעפר. לב יושר יחפר.
 שופרן שפור בקויד
 |יא תוקעים. הם לעת

 בם י כ ר כ מבקיעים.
 שאון בקול משקיעים.

 ד־ומון בל־ שופרן
ם. עי ר חיל־ מ  בי

שר מתרועעים.  כא
 קויד’ ד־.ם!מתריעים.

 לקוילו כשופרן ;ריע
 כל־ יובעת כיוקשב.,

 בסער לאמים מושב.
 סעררז בקול ינשב•
 יושב. ליודעיו שופר:
^  יתחשב. י טוב לאו
'בקולי ותנשב. לעת

MufzaMM

ugyanis felénk fordul, 
hogyha gonosz tetteik tói el- 
térnek és undok vétkeik- 
tói Ó meggyógyítja sebeiket 
imádság és a sófár által. 
Egykor a sófár harsogó 
hangjától megreng a föld, 
városok sülyednek a go- 
nosztevók csapatja! meg- 
zavarodnak, egész helysé- 
gek eliszonyodnak, nem- 
zetek. mintha szélvésztől 
elsöpörtetnek, ha a sófár 
tómból De az Istenfélók 
békében maradnak, nekik 
a sófár hangja jó jelül 
szolgál, hogy a béke ideje

(Szombaton)

 צופי. דעת לבל קצי. התם ספר. מיוךעי ל:1ק ישמי־ע
 'S אין ומחדי. עניי וראה. הבט נא :קול יקאו עת

 דבר. .יפול לא כי אקוה. נצה א^איקול: למי מניר.
בי ;עייש שוש וקול: דממדי ממקשיבי  בקרבי. ל

על בשמעי ק.' ^י ס^ה חזן קול: פתחי דודילופ שי  י
כקול; עוררני :פוח.3ס ר*הת כאז לב. 1 על יהותס



n i חרה א״ למס סף  «
Is gysnssitáss eftangsik. *jT lSn ♦ל פ ו ז ^̂  IH lT !

T • t  ^

Azért TálasztotU gyűl•- *י J tî  4í̂  ^ w Ö

kezetek szimára a sófár h 3 דו©א סראשונה, 
fÚTást minden más hang «ל ו־ז1ךח ה^גד מ ב  
közül. Ép úgy választotta !ברכורת טבע עופר  
ezt a mai oapot az év .ת מול תעע ח עופ
minden napjai közül az ף1טה
élő Isten, megalapította |לת ל1בל
Izrael számára, hogy ezen ̂ע♦ צחלני ן ̂ר
^ -ólalUtj. majd meg egy־־  ^ ] y p Q  JJ
keroe . ״.ege־eb«li.4e ־ ̂
sófárját. Még nagyobb ki- ^ ^  T r ♦>',*¥>¥׳
» edfir .:'.״g. I. V>&»־ ^ר מעור יוטב עופר!
harsogás oapján az év C31̂
minden bűnei iránt kién- I .סדוע ?קול המספר  
gesztelhetó, az Öröktíszta !וסוטן יופר. יקע עופר

(Szombaton)

 ה^מי?נ ב?נילם. כס ו^ם ל^;ןגר. ירד לן1בק הבטיחני
̂ס כארי.  מטלאכת. רסה1כהו־ ב.1ד מני כלה ל:1ק וכנח

 נמר. ךא^י אךכע:ה לי. כב<ס :ל1ק בר5וין במלתב. חק
 רןנה. לה!ת ל:1ק 1ל מי?נ1אק סלה. 1 ת1ךי1בה אני וגם
 לאלהי : קול הרימה אז לי"בשמים. מי ארץ. מכר אז

 הצרחותי. טיט ב5ז ומרגל שועתי. ברזל משני ,ישעי.
^ בארצי. מהי הודיעני. לא קצי. מלת בקול:
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 ובדין ,1מןלז שוד ואם

 .1וצדקןרוץלאחז יליזו.
 וכמו שופר! חיל בקול

 בזו. ומוציא בזו. ממיס
 בקו^ יגרו. מ^ וכן
 מכל־ זד־׳ כוופר: רוח

ת ו ד י ו ר ק ש  א
קך־ולורכ מ  זקק ’ב

 תקע קויד לקהלורז.
 שופר!זוממיעקלקלות.

 זעו סקילודז, מחויבי
 בקול מקלורז. בגתע
 מכל חי שופר! ^מע
ה יום שלח.  שנד־.. ז
להול לשושנה. חסה

kicsapongásban, lelkét be- 
mocskolja, magába száll, 
mikor hallja a sóíár rét- 
tentö szavát. Ha a bünte- 
lés majdnem eléri, de tel- 
jes bánattal megtér, szivét 
meglágyította a meghajtott 
3ófár. És ha le is győzte 
a esábitó és ha vádlókép 
is lép föl Isten előtt: 
utána fut, megragadja az 
erény: a sófár megindító 
hangjánál. És a mint a 
a hang a sáfárba bemegy 
és magától ismét kijön, 
úgy eltűnik a hamis vád

(Szombaton)

 אדיר למטה. דודי זכר קול: א^א אנה הוא. מקום
 כם 'א^ר מי'כ. חילי כבורר♦ הארץ מלאי^ל במרום.
 חפץזתי ’קול: זולתי ראינו.’וזמונה'לא דברו ^בילו.
מימון. ̂ם ̂י  בזןתניבקול: עוז. תתו .קדם אץ. ואמרו הי

 קול:’נתן אז מור. הר וממעון ןעבר.1הךים דלג. טהור
 באז;י יבא. כסא ליום וןנלה. ̂סכנו ידידות. טמאתי

’אנבי. עמו ב^בי. לי ונלוה בעיניו. .ירןלתי



דדיה א־ ליום מוסף
 בדין. חיבתי אם ודין.
 דין. מורע יעכב גרוני
 דרוע עזופר: עם בקול

 והעלרטןה.?יפניטריה.
 'קויד לטרויד־־,. דעת'

 דחוי עזופר! חובש
 נכריה. בעד לכרדה.

 בקול ’בדיה. דרורלכל
 הוכשל העברתשופר!

 גפוף. בזרת בנאפוף.
 בקול צפוף. בריב הובג

 תענש שופת חרדת
 היות ושב באפוף.

 חפוף.הועילולבכפוף.
שופר: כפיפת בקול

227 Müsiaf-im•

ján, tetteimről számot adok, 
nyilvánvaló lesz az Ítélet 
szigora a sóíár tiszta hangja 
által. Ha kimondták rám 
az ítéletet, ha bűnös vagyok 
akkor imádságom aka• 
dályozza a büntetést, a7 
ima és a sófárszó. A vérző 
sebek hegednek, a lázas 
fájdalom csillapul, a kin 
szűnik a sofár üdvös szava 
által. Kik leigázottak ide־ 
genek által szabadságot 
minden teremtésnek hír־ 
dessen a sófár. Ki bolol

(Szombaton)

 פיהו אלם מודה. ^ה וךאה למו. טובה דרוש בקול!
ןדים הסר'מהלק. שמעה ללא צדק. יהי

 אשר הושע. :הקול לף בי בתחנונים. הונה שעירות:
 וחוזי :קו^ ןפוף לא זךעו. ומפי עדות. תשכה לא

 קול: אשימע 'למען בי. נהרו ואז אמי. בני הם ומליצי.
̂קו. יעמדו משמרתם. ועל ̂ íוהו יסוד. להם ו וגל וי̂ז

̂נם בב^ ואבקשנו. אסובב מני. חמק זה בקול: י
15* ־ ■ י
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 I ל1ק צךק. מעפטי
 אין פר:1כש להריט

צדק דף1ר בצדק קורא
 שמ?:ד־. אקרא צדק.
 בל־ול בקול צדק.

 במדעי. בנתי בשופר:
 דעי. שארז למךחוק

 בלעי. תרו^דד בםיי
 בו שופר: מתן בקויד

 רועי. לי ארצה בהריעי.
 בקול זרושי. באמצו

 ביום גשתי שופר: בח
 בדין. ללתוכה דין.

 בקול הרץ. עומק גולה
דת גזרת שופר: קפאון

Muszaf-imá

kérek: szót emelni, mint 
a sófár. Senki sem hívja 
az igazságot, senki sem 
törekszik igazság után. 
azért kiáltok, szavamat a 
sófár hangjába vegyítve 
H allgassatok igazságot!
Megvizsgáltam bensőmet, 
múltakra viszem gondola 
tómat, hogy harsogott a 
sófár a kinyilatkozás nap 
ián. Ha ekként harsogok 
én is, pásztorom irántam 
kedves lesz, karomnak ha 
talmat ad a sófár szó ereje 
által. Odalépvén ítélet nap-

Siombaton((

 rp דרעד. בלןרד בקול: לו אצפצף מעט. במקדש
 באמור קול: להרים בלי ונאלמתי. אני^נגזזתי פזורה
 :4בקו ושאג íö וצלה. שומרי׳ היא. נזיחדה גוזזי.
 השמיעני ושח הטה ערב. והבי בחקיו. שיח גלתי
 בתר. הרי על כעופר מני. ובלח נז ר^ל: קוקי את

 מבתר דלג קול: ואין במשבנותי ואות דת בבקשו
̂יף. י^א 'אולי אלי. ך.שיבוע לקסר. עקב פ



tti דדה אי ליום מוסף
r.ומוקעין rw r מ .pp»D אץ ס3ו

 תקיעה: תרועה; שברים: תקיעה:
בפשפ^ ועמיר היום עולם. הרת היום

 כעבדים. כב;ים.:^ם אם עולמים. יצורי כל
ם. על אב כרחם רחמט כבנים אם  בני
 שתחתנו עד תלויור^ לך עינינו כעבדים ואם

י ’קדוש: משפטנו'איום כאור ותוציא T  •• T  : * T

Szombaton אר^ות nem mondatik.

 מבין ונ^א. רם אל לפניך שפתינו,יערב ארעת
 והקבליברחמים ן[קיןנת»1 ל1לק ומקציב מאזין’ומביט
זכרונותינת' סךר וברצון
ראל על־יטארית ךחמים2 רטוב תנו.1א בריהןד  למק והר׳גזיןגנו י̂.
 נא גניף לברית ט3ד, אדם. ^ילג לדלבן ד1זכ רחמיןד ^מף:
̂ו יערןב ל1ק תפדם.  והשב ל*ןדם: מנית ןגך(־נןד ר1זכ הרןדם. תם אי

 למימרת לאות הדם נא ובין.יריךיף. בינןד עד אהבןו טפי
̂נז חזק לעבדיןז."  ״ ו'ךחמיןז ןכד חםידיף.* ךמי ̂זפכו דמים דר

 אל־חיק ̂פננזגתיס העב דייננו. דון דמים ידע ושוב. :וחםדיןז
 ל,עמם מקדעןז זקף פדנו בכסף ולא נמכךנו חנם מענינו.
עמף: למען וד.ועיענו אד.לי.יעקב עבות וד,עב לעינינו.

mondatik. ,אנופר Szombaton a rónai alatti

Gondolatom az igazságon תת בצדה. דעי אשא
t ••• , ״ ־• • •• י jár, adván teremtómnek " I

עלי פו ^ צלל|♦ ל אלד ש igazságot, igazságos Ítéletet א
)Szombaton(

ד מ ו י ב מ ״ א פ ׳ י ל ע ו פ שי כ א ר ס. ב חו ר ח ס

לי. לןרויב אל נגדי. אמצ^ו לעזרה. אנוסד־ו (*
ופה נ^ב. בקךבי אל. בזגדת אעד קול:4 ?עת,קראי
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1 *.ibKŜר. ורחום חנון לנפלאותיו ^ד. ?־  טרף ונאי

 ו^חם בריחז ?הה ור3\ןן ונאמר ףתו:3 לעולם ר15לד^יו.ץ
 ןנ!ךאת ך,אןי ר.bלא פתוב הנביאים עבדיןז ןרי ועיל דימךיו: ריב3

ר באז^י״יחעלים ̂י1.;י/זכר כדיאמר 7^ ̂!.יף• חסד !  נע
^קי.  ךו^וה: לא ארץ3 ר3מך5 אחד לייכותןד אהבתיפלול̂ו

כרתי ונאמר.  ת•1וך,רןמ נעוריך יטי3 ו;ןו1א ךיתי3 את אני ̂'
̂נזו־עים אם;לד אפרים לי הבן.ילןיר ונאמר עולם. ךית3 לך  ̂מ
 רהם לו מעי הטו ?ן על עוד. אזכרנו זכור”ו3 לברי מד כי

ארחמנונאםןן:
̂יוב בזכרון זכרנו אבותינו ואלהי אלהינו  לסניף פ

 וזכר ̂קךם. עמי מעמי ורחמים ןעו^ה בפקודת ופקדנו
 העבוןגדת’וא̂ת החסד ואת הבדת את אלחינו ץ לנו

 ותראה המריה. בהר אבינר לאברהם נעב?נת אער"
̂יף  על בנו’יצחק את אבינו אברהם עיעקד זןקךה לפי

 עלם. בלבב דצונף לעעות רחמיו ונבע הטזבח. ןב
ת רחמיף לכבעו כן  הגדול מעלינו'ובטובף כעסף א

 וקים־לנו ומנחלתך. ומעירך מעמך אפך חרון ןעוב
 י.ד על עהבטהתנו"בתורתך הדבר את אלחינו ";י

 ברית להם ̂;זכךתי כאמור: כבודך מפי עבדך מעה
 לעיני מצרים מארץ אתם צאתיiד ראעוניס^אער

 כל זוכר כי’(* יי: אני לאלהים להם לדזיות הגוים
 כפא לפני עכחה ואין מעולם. הוא אתה הנעכחות

 תזכור: ברחיים היום’לזרעו יצחק ועקדת כבות־.
ת־ זוכר ״ ^יודיאתה ^י י

• I •  -  T -  I t

® י ס מ י ר ה כ ל י ץ ע פ י ס ו ה מ ס ז ח י ה ן מ ת ®. א ר קו ה

 החותמת לטי אבינו. ובינך' 1ינ3 ̂־ית אות ̂אטך: למען והדפיענו עמתאדילי!עקב והעב לצחק. ועקדת אברהם ברית ןכור (•
ןאל־?ןםר ןכד חומלויבו. ?ריח ?ר?: אם בי ר־̂א3ל



דדד. א׳ ליום מוםף
f או לט?דז או ליורך. אם לזול אם 
:בדרןדוק'וחרןר.למ^?פט.ץכור אנוע ל?רןר.

̂ד, זוכר אתה  לו4נ לןניף רןךם. ןצורי כל ופוקד עולם מעי
 ̂צכדזד■־. אין ^מכרא^יית: ןזרות1נם 1 והמון תעלומות כל

 הפזפעל. כל את זוכר אתה מנגד.עיניןז! נסתר ואין כבודף. כפא
 >ןלהינו. לפניף.יי רדוע ןלוי הכל ממך נכחד לא הןצור כל לגם

 להןקד ז^רון חוק תביא כי הדורות. כל’סוף ומביט.עד צופה
̂פ. כל'רוח ̂ים ^הזכר ונם  תכלית. לאין כריות רכים.והמון *מע

זת'הוך.עת\ומלפנים מראיית  תלזלת היום ןה גלית. אותה כ̂ז
 לאלהי מ^פט הוא לן^ראל חוק כי* ךאלזון. ליום* ןכרון מעש־יף
 איזו לשלום. .ואיזו איזו'לחרב. בו.יאמר. המדינות ועל יעקב:
 ולמות לחיים להזכירם בו.יפקדו. ובריות לשבע. ואיזו לרעב.

 סעשי־*• גא• לפניך הןצור כל זכר ?י הזה. כהיום נפקד לא מי
 ותדזבולותיו אדם מחשבות גבר. מצעד ועלילות ופקדתו. איש

 לתאט׳ן אךם ובן שלא:שכחך. איש*ו אשרי איש. טעללי ו:צרי
 !,חוםים ןל לנצח ולא:כלמו לא.יכשלו. לעולם דוךשיןז י9 כך.
 ^לם: מעשיה .רש1ד ואתה בא לפניך כל'המעשיים זכר* כי כך.
 ורח?ןים. ןשועה כךבר ותפקדהו זכרת. כאהבה נח את 1 ונם

 מעלליהם. רוע נזפני כשר כל לשחת הטבול מי את בהביאך
 תבל. כעפרות זרעו להרבות אלהינו. לפניך.;י בא זכרונו כן על

 ת1ו>ן צח את אלהים ו:ןכור בתוךתך ככתוב' הים!’ כחול וצאצאיו
 רוח אלודם רעבר כתבה אתו אשר* הבהמה כ*ל ואת החיד. כל
 נ^קתם את 1 אלהים רשמע ונאמר :המ.ים וישיכו הארץ על

 :עקב: ואת :צחק את אברהם בריתו'את את ויזכור*אלהים
 את ואף בריתי:צחק. את וא*ף בריתי:עקב. את הכרתי ונאמר
̂דשך ובדברי אזכור: והארץ אזכור אברהם בדתי כתוב כ

(Szomhaton)

ךו.  א&רם. משול תרפק חזן חברון: לאות ן
לזברון: סקת הוא. ב^ךי ןיר\הלא5ן.י5ו ילד



דרה א׳ ליום מוסף מג
 מנכדו כרואים. ן w המון :מכור לוי

 לכל ראוים. כמו הלא כמריאים. לכנר
 כצורות וע^ר. 'וילות' זכר יזכור! אחד

ם וחושר.'דופי  יזכור: היא כדין יושר. וג
 ויי'הסר וסותר. כגן:ות ופתר. גלוי דכר

 לישכ. גגוגים זכר ’יזכור! ויתר.'לקצב'
 מהיום לגשב. ורוח גשם ולשב. כמדבר

 חושב. שמו מעם להקשב^ גרון !’יזכור
ל תקע ביום להשב.' גליות כו  בהל זכר יז
 להומת חומה.' בקוע ומלחמה. קירב וחמה.

 הוקגם אם ובכהמה.‘ כאדם !’וזכור’ ים
 וזכור! לאךמה ’הומה. כצור״קול מהמה.

 אוח וסיקר.' של אלן ושקר. אמוגה זכר
מכור! כקר.'לךגזגים פקדת

(Szombaton)

̂גנם הנחלתם.  ח^ק רם ן:1לזכר הקת ר.1ד בכל למ
 לזברון:־ תתה וענייה." החניה ^ת'נעורים.5ד.*1מ>

 'אהבת״כלולותידה. וצלמות. ציה בגיא אחריף. רצה
 בקמיהם. מצה1"^את'ע '^התו״עםיזו. ן:1לזכר תעעז
ם ̂יתו אל. ולא פסל ע  ך'גע. כמעט עכלו" לזכרו]: ע
 תעבת לזכרון: וברית שבועה. ךר1?ןע .pקםבפ לולי
 לזכרון": עדות מהם. השקתנו לאמים. 1 כל עדת מאז.
 כי שמת. קננו קהת. נשכה דור נמאס.' כסף תמרר

שכל ןכנה. זרעו במי ?:ם. איש ־liji שעחנו״^^רוף



«1 זדיוז 1e טוסף

ת 1ילט גנונו זון1באי< חשך ליל
ת מפקד חקר :מבור ל  3כלד י.ןיח לי
 יומר: מיהם ולללד» ממם הגה חוק לולה.

 ודוגות חמל. בכציגי אשר ומל.' וה וכר
מל. מר עוד ס  אם במבול. ן'ו.עם בל'יו
 .“לחמלר מל ורה וכחן לחבול. ןצאוה
מר:  ופליםיחנל. בקו פועל• כל וכה וכר יו

 הסד'ממר: רב במעל. במרד'ואם ואם
 וסתו וארש בו ^?שר 'ר<ג ואם טוב ואם

 חחוימ'עד’וכר מלומר: בסאפאה יפר:ג
חי לחלמ אם למות הן חיים. הים כמה

T” •• • ־ - ) ״ *V T • • ־ : •

))Szombaton

 ןחעו. בו דע:נה יוכיחו. מן^^יו גבר. פני נגד אכרון.♦
עוברי איעז. בני .יחדכל עזיח^מיזכוותאל. עדלזכרומ

 ̂;טיטים בעד דלת. סוגר חזן לזכרון: כצ׳אן שבט תהת
״ לזברק♦' צאת קצם. בא עד בזעם.

 אמתך. היש כמתים. יהיו לבל לחיים. פלא עשה
 פועל.‘בלא עוררנו כפועל. אז עוררת לזכאף בקבר
 ביושבי אלהים פני לזכרוןז תעש לנפלאותיך. הלא
 לפניך. ללכרון:"פעלם בדת מךבריטו.’מקשיב גנים.

 צצו לזכרוף בספר היעצבים. לחם אוכלי אתך. ושכרם
 וזכרוןז שורש מגפן. להכרית כרמים. מחבלים שעלים.

 הוחק קדם^ הררי 'בכושר ונושעו. נאקו כפרך. צררום
 חלפתבם חפץי בהם אין לדורות. בנת קדם לזכרון:'

:־יך9א דיר לזכיי!♦ מהיות ואכךן;ם.



דרה א׳ ליום סוסף «נ0
 בו כרובים קק. דור מקום מעכן• ככור
 כן. ?גם כיור 5 מבור נעורים דוםד עכן.

ם ככיר רוכן• קויד ןנועם  מוק. 1 כיו
ם ר' זקר !מכור לנבוני די  ומעפטי נון• י

 לזכור! פלאם מכחיברנון, אפנון. אורי
 לתאנון. העלף אם לוענון. ברק יוקע

 טעם זכר לזכור! חנוניו החנון. ?קעיב
 עוטים. טפעזו חטים. קציר ואות עופטים.

 עפטים. ארבער־ג טורח !מלזכור יחתל־
 אער מעפטים. טבע נעפטים. נענעו אם
מעפטי וחוד־ות לילח. חצות זכר יזכור! עם

T ״ ; •• V ־« T  : T : *
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̂נ לכת.1ה מנחה פנים.  ןסמי־ם. נהי טרף לזכהןן דוד11ב
 לזכהן: הפדם ןלחם לניהח. והלב דם חדריו. למסב
 -T : לזברון ^תי אלמן! כי'לא 1על/חלי/הקה ייצגתי
 מןד1̂נ ולינצח ןבר.5ב הם כי בנדיבים. 'ולא בך. אבטח

 הם לולא ן^תי.5ב ורחמיף סמכוני. אלה לץכרון:"כל
 באו. לא ןנדיף בזרוע. הם' כי לזכרון. ואיני תמועי.

 סכם נכמס. זה לזכרון.'ליום שמו בפיהם. רוממותיך
 בו. להקרא לזכרון: לןמים.'וראש תחלה חשבונות.

 וחיים. מות לזכרון: דדוע ובאר. גלוי ושמיר. עט כתב
 מעללי לזכרו): באים ןשובע צחצחות ומלחמות. שלום
 לזכרון: 1 ולאל מאנוש. נשכחו צעךץ.' ומספר גבר.

ב לשוא שעז. יוכל מי ’ ךך^י. ןןךה1נס ^ Nipö לי. נ



» דרה אי ליום סופף י
 כוא^ה אם ״“טרח־ ?נןנב מכודן סבוכו
 זכר יזכור: ובזכות לרא:ה. ?נתרו פורמד.
 ארבע ^רי מתלותם.’ו^ליו חלם. סלם

 במעלם. ^רכיל’ וזכור: כמאז 'בו ועלם.
 בריתילזכור: יועילם. עזיחו' לגעולם. ראמר

 נדירות מטות. שבועות מטות. נ^בי זכר
 מוטורי עול כושאי יזכור: לאמצם המטורף

 חמטורת. חדר נפץ ליד,מטות פץ אם
מר: לכפור  מוצקים. מצוקים.'יסוד זכר יז
 מפי לזכות חעז במט לצועקים. נןפ?נלם
 ברית מאמר גואקים. בסוף אשר' לנקש.
 כפרים. לץ זכר' מטר: קדשו דבר וחקים.
 בשפה פרים. למשלמי שפלים. ואמרי
ערז מכור:  םתרים; ספריבם. בקור ל

זכר מכור: 'לצדק עפרים. לשני מספרים:
(Szombaton)

 יכפר חלב. לדח1ובפ ן:1לזכר ן1אד ?נד. וי־אמר רען
 לזכרו־ן:'ז?נף'ירא 1 י?גל ע:פדים. ^ני וכנגד בעדנו.
 לזכרון: הוא אלהיו כלב א^ר בי." ידף ףנהי ויאמר.

 כס כ^מ?צ.' והויבתילו נדנה. אל יחרב והעיב. זעק
 כמעיב ’וממפזיר. לפו־תח עצר. הכיתי''בעת לזכרק:

 בדברו יבלית. לראות חי מזכרון: אבוד לילד. רוח
ר0מע לי. ̂,;ה טרם וןכרוף ברית זנם ן:זבו קןאהי־ד^י



UBדדה א׳ ליום מוסף
 וחכרו רכן לינזובבים העית ^-ה
̂כום ספוחת. 1 ותולדות ?נפחת. ר>ןש  ר

̂'לטכפר  טספרות רובע’ יזכור: חול םפורור
ת מחנני  לעפררם יפופחת. רגשיו לכפר
 ולמי אשרי ספר. 1 קריאת זכר מכור:
 ודור רור בכיד' בספר. ידו קצב שפר.

 לבלתי ככפר. הוחרט' אט קצף’לזכור:
 לפניו’ ספר. זה זברון קיום מפר. מצוא
 רור ’ תמים אור. מרדי צפון זכר רכור:
 צפופים :יזכור קנח לאור. כדור צ?ה כאור.

 רוע לאור..צחן’תת משפטם נאור. פני
 אזרח. פעלת ’זכר רכור;’כל בריב שאור.

 שנים בקרב מרח. פ^לו ממזךת הערתה'
 למרה. פרחל הלטרח. אם’’פח :’יזמר
 עקדת זכר”מכור: בעךם שרה. פלולו

ת רי ועריה.’ ערום עדי’ ראיה.’כהית ’מ
(Szombaton)

 דצתי לזכדן: זכות מני. יבקש היועיל. לפניו.
 שמי הוהק בם אשר והשן'המשפט. ןלובש״אפוד.

כדף ̂נצר’ ?גד ?מחתה. דלג לז  מכהן בגשת נגף. י
 בקרבי אין לפניך. בןגמדי אל. הביטה לזברוןג יקוד

 חהק חמה. וישיב פלל.Yמי לזכרקזידש ש.'תוי1אנ
?י. ^גו ןדבר בצע. שונא וטי שמוילזברוין. לדורות.
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ig־־.ig«־k..״k«.te.״־.מעפטגו כאור ותסניא
Szent I :קחש איום

Ajkaink rebêése kedves legyen לפניך יערב פתי»1ת^1אר!
יט־יט מיז ו(׳טא• ים אל

̂יב מאלי? halld és figyeíj a kürt fuvásnnkra תקיעתנו 71p / מקש
" היי ילסגי! ■?רחמים קןל1,ד
ל?יותינון5

ésrattal 
2ett hódolatainkat

 ש;ה בכל אשר מעש. כל תחלת זכר
 מכור! % לצר למאם, חלתט1נעש.'ת
 תומך ככעם. אבם,יצאה מעש. תוכחת

ע מ רiל שי א ר כ מ עז ר כ ר!ז כו יז ם. רי צו וי ש. ע  Jו!
 ראשיות I ככור שורש ראשית תכואת

להשת חר אם חרלצית שצף !ויזכור ירא
)Szombaton(

 ם1^י אירא .n? בכל אדאג במע^י. אפחד (*
 לרחום. אחלה" לחנון. אלדעו לזכרוןז בבואי יין.

 א^ןן במי למזבפט! בבואי לזכרון: יום לי.' לדוק אחנן
 ופ^לם בטחותי. בא^ת לזכרון: צךק' לי. וטי

 זרו?גי.'כ^ח ןבךה לזכרון: ךןךם’ לי היו והם אכלתי.
h ^י. ?טח "לגל מחצי;א.' p ̂נמוד אם .וזכרון:/םר י



דר־ד. א* מוסףליום •«
 ד.ר9 מביעים וןגא ונאש־ י.ים:1אל אין יסבלןגדי ן>חרין. ון<גי
̂«ש־ דשאכה: לןי ;ה5והי ^ו.2 דור את מ16ל^ ?יון  ןן .ןד.7ו וג

 אחד: 1ן^ט אחד ןי לך.ןה התא ם1י5 הארץ כל על ולןו9ל
אחד: אלהיט"״ ״ ואראלי ע?זע לאסר כתע ״?תידסף

ם1הע בל ןי.על1מל אבותינו. ואלתי אל־הינו  ל
 והופע ב;קךןי\ pעל־^ל־הא והנ^א בכבודף. כלו

 כי״ רדע אמף. תבל יו^בי על־בל גאון בהלר
 יצךתו. אתה בי יצור בל ויבין ^עלתו. אתה ביי פעול

 מלך י^ראל אלהי ןי נ^מהיבאפו! א^ר' בל ויאמר
̂ילה בבל ומלכותו  ךצד. אבותינו ואלהי אלהיט (לשבת מ
̂טחתנס  בתורתך. חלקנו ותן ”במןגותיך .קירבנו' ?

̂מח'נו מטובך עבענו ?’וע ^  אלהיט (ןד^חילט״ ך0בי
̂ף. עבת וברצון באהבה ךאל בו רטחו לןד  ^מף). מלןדעי ̂ן
 אמת I אלהים אתה בי באמת. ל^בזיך לבנו וטהר

 בל עלי מלך יי אתה ברוך לעד. וקיים אמת וךברך
הזבק: ויום יע[ראל q מקל^ג*(העבת הארץ.

מוקעין. אין כשבת

תקיעה? תרועה? שברים: תקיעה?
זי. והש״ז עולם הרת היום אומליס הקהל חו

Ma születik a világ, ma CDl̂ iláll törvény előtt a világ . m ■.,!..minden teremtménye. Gyér- י/נמיד C jnj
mekek vagyunk-e? vagy . 5 ים0ל1ע ל  szolgák? Ha gyermekek
vagyunk, akkor könyörülj ♦“
rajtunk, mint az apa kö- ס אם ־•• nyörOl gyermekein ;haרחמנו כבני ־! . • t :pedig azolgák vagyunk, על כרחם
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ח ך♦1ל9■ ל מז מ ך מ fintart nmdent napkelet- תו

*׳ ף״ז״ז;״“:» • i“״ את1מב ' ועד שמש. népet 1S, melj tisttnl mmt ־ ־ :
napfény, felmagasztalja •

él uralkodik rajta. ל♦1ל1̂0
* T  : V V : ״ :

 ןתסארת מהרה לראות אלהינו י; לף נקוה 1 כן ?גל
 לכרתון. כרות והאלילים הארץ מן 1 נלולים להעביר עוף

 ב^מף יקראו ב^ר עדי\וכלכני כמלכות ^לם לתקן'
 יו?םבי ילדעויכל יכירו אףן. חסעי כל אליף להפנות

 ת^בעכלולעון.לפניף כל־^רף תכרע לף כי תבל.
 יתנו.’ .יקר עזמף ולכבוד דפולג לכחגו אלהינו יל

 מהרה עליהם’ותמלוף ’מלכותף. עול את 1 כלם ויקבלו
 תמלוך עד ולעולמי היא ע:לף המלכות ’כי ועד. לעולם

’ ועד: לעולם ימלוך’יל בתורתך ככבותככתוב
* .י^ךאל3 עמל ראה ולא ביעקב און הביט «1ל ונאמר

 בההאפף מלך ב^ר^ ויהי’ונאמר‘ בו: מלןי והרגעת עטו אלהיו
̂זי ̂ןז ובךברי ישךאל: ̂ובטי יחד עם יא  בי לאמר בתוב ר!ך

̂̂ט המלוכה ̂;י ̂ןו גאותילבע. מלןי' ונאמר.יי בגרם: ומו  ״ לב
 עעריב ^או ונאמר !עמוטו תבל'בל תכון אף התאזר. עוז

 טלו זלי V הכבוד. מלןי ולבא עולם פתחי רא^יכס'והניאו
 עעריםךא^טיכפ ^או מלחמה: נבור לי וגבור עזוז .;י" הכבוד.

 ״ הכבוד. מלך זה מא טי ’הכבוד: מלך ולבא עולם פתחי ^או’
 כתוב הנביאים עבדיך לדי ועל ’סלה: הכבוד מלך הוא צבאות
]1ראע ן»י ;י׳צבאות. וגואלו :^ראל' מלך לל אמר כד. לאמר.

Szombaton((

 HTgp ךןז.5̂ תו^גב אלילים. תחליף חק המלו־כה:
^ri ה: יחיד ע ^לו
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 רז ימלקין י:זם5ובר^

ם, כמן. ה ליו  ז
ם  למועד ן.'רעוו

ם וזמן.  ומלוןין נוקם ו
^ו נאמן רועה  ב

הן.  ןסיעיר ריוח מיני
 ימלוך! בנלעד ן.9תי5

ד עליורת. ענא{ סו  ו
. ע ר ו י א י ל  ■עיר פ

 כי ופצחו םינלוליווה
 ומלוך!עאיותתחתיורנ

 עאון 'אותיות. והור
 כי וריעו בריור^ ך,מון

 ימלוך!תכןכםכעמע.
 תוארו עמע. לפני עמו

כמלכו העמע. כצאת

unlkedik. A hú pásztor, 
midőn Thémonból jön szél- 
vész, dühöng délen és 

Gileádban uralkodik. A 
magasító• Sinanin és a 
Osndálatosak kara a magas- 
gasból énekre kezdenek, 
ha ö uralkodik. A föld 
mélységei, és a fénylő csil- 
lagzatok és a teremtmé- 
Dyek töméntelen tömege 
diadalmasan énekelnek ,ha 
0 uralkodik. És úgy az 
Drökös trón, mint a nap, 
oly szilárdan áll, neve di- 
2sősége el nem múlik és 
uralkodása örökké. A ki

(Szombaton)

 ליסוננג 1 על והוא אל. ^נא עוא המלוכה: הוד אדון.
 און דזסר ^סזיי‘מלוכה:’ורחקה ואין.‘אמת בקע

 גאות. תחגור מלוכה: תרועת לך. ויריעו מצבאיך.
 כי תבל. תיון במלוכה: זר יעתרר.‘ לבל עוז! תתאזר

ם ‘רעע. ו’יונער ע  מלוכת: ויצנוף לרגליו. צדק’ ו
מושל ^הך^ע.̂‘ תעבור לאמימי תו?יס ים.’גו תקום



דר״ה א' ליום מוסף
 ירץ. ויבם ?רץ.
ף פאר  וך,אךץ. ^נ
 יצבי כי'ומלקי': .י?לו

 ואדר מיד• מהדום
מ^מי צהיד מ#?יד.

 ן ומלוך י9 !דנני מ?ל.
ל ’ צבאות ל. כ  פו?
ל. לטי לצל?ם  מ?
 לה?ל. פאר צפירות

ק הן ר צ ך? ל מלו  י
שר א ם' צל  מלכו. ק

קול אדרת שליכו.  ו
תני אדון ימליכו. י  ל

 רךואים ימלוך? כי
 ואחריו'והלוכו. ימלוכו

ת ו מי מ . סו ו כ ל י

218 M«8zal-im »

««0b<l bddolás, az egek- 
Ml zeugés száll, ha  ̂
nralkodik. Minden teremt- 
mánynek balzsamét hoz 
a ■ebére és mindnyájan 
egyhangú dicséretet zen- 
fenek: ime az Igazságos 
■ralkodík. A fejedelmek, 
kik uralkodtak, elvetik 
biborpalástjukat és dicséré 
hangon hódolnak az Úrnak, 
mikor uralkodik. A hira- 
tottak bódéinak, útjában 
járnak, bátran haladnak és 
élükön ö uralkodik; az 
elrejtett titok, melynek 
megfejtése mára van ki- 
tűzve, bizpnyes időhöz van 
kötve, azon megtorol és

 אנה ^כל ברוח צפו ע^נל. במי צ?גדו מלוכה: לפהף
ת זבול. קומטו'ע^^רי ויקבלו'מלוכת: יונטעו.  בי

ם;בא מלוכה: .'עבתה1מבינימ בי עולמים.  בם; ^קד̂ו
 ךבצית מילוכת: בדודנו ראע'. יעואו ואז לעולמים.

 המלוכה: .קק לה. ארך בי מאלמון. עקטה עליניה.
r[ מאדום. »ךר' ק)או מו^יגנים ריבוי r pע,̂h
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^  és énekeljetek, a ha- 1 בכמ1[אלים.םח1ביון

̂כ£ talmasok tanácsában, mikor י1!3ל1£י̂ל חלל
t : * ~ ־ ן • az Űr uralkodik. Kinyújtja 

ך! לי ס haitim., ketót, hogj fej■־ אלים. אל niD ל
dalmeit emelje, hogy párt- ̂ אלים ?ני הבו

ה מר fogoitjait magasztalja és ^איךןיי והלולים♦ ז
̂  • győzzön és uralkodjékMagas trónusán hatalmát t. * ̂ ̂ ’ןיד“ר0י יי̂י Í : •
 gyarapitrán, felséges szék- !1הי|יאו.להריםגעיא5

lí't עמוסיו t ó. ישו ,helyén hl és uralkodik
^ ן -ti .  földet, ra־MegrMg

I • * • “ . . יי . -ijeszti a föld lakóit, kér
w? :דיהו p- ״־1■ הוד ?ל .L  íke. é

או. ס ב ב ש ! I ןל1_רמל ♦ kodik. Háromszor fó a
ד ר1פ ר ו פ ץ ת ר nagy sáfárba és félelmet ̂ א

ן ו י ל כ < ב ר ח ח ו , פ ד’*.■ •״ ל“ד ״ ז t • : ן I v v t ־ -szeléről jönnek dicséretek
בי ש ל ? . ץ ר א kel. h. 6 .raikodik; a ה
hegyekről vigasság, a mély- שוברות פרוד ולסמך?

)Szombaton(

 גביר היורז חלק. ^גב חזן t ומלוכה חרב בכי. ל1בק
״ מלוכד^ ליתרון תסוב.’̂ ^אחץ./ועוד

ה  תצליחנה. כאז נוראות. בציון. לף זן̂י
 'וכונן הארץ. כל מעזועז והקץ. יעורר מלוכה.♦ בכסא
 תחביר. וחמה לבנה. מאור פני מלוכה: בקךנת כסאך.
 עיר'^פי. בארי ב^אתף!מלוכת.: עובדימו. דבו^בו
 צבאות מלוכה: כבוד‘לנגדנו. וגלה כחמה. לברה
ד עוךרו צוען. {אולי לי נ^^ור. לילת. ןד.וא הג. ‘ן
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 יקפייד. לראי ימלוך:
ם יכפיל.' וחדשים  ליו

ה  מציון הפיל. פור ז
 המ׳ו גוים. מטו למלוך:

 מתןאים. מעדו גאים.
 למלוך: בכאו גאה

 נטלו 'דגוים. מליכו
 הגרם. מלך סטים.

 גדיכי למלוך: אתא עת
 מעמים. יאספו עמימ
 אל עמים. מעטי נשוא

 I גגון :'ימלוך מקומם
ם! נעימים. ל מו  ל

I נשיאם מנעימימ.
 עלייהם ט?ממיבכ

אלילים. סכות למלוך:

MasMf-imi211

fösek, mikor a fönséges 
jön, hogy uralkodjék. Azok, 
kiket a tömeg tett kirá< 
lyukká, megvetik majd a 
tömeget, a mikor ó jön, 
hdgy uralkodjék. Gyüle- 
keznek népek fejedelmei 
minden nép közül, hogy 
tiszteljék a népek lég- 
kisebbikét és engedjék, 
hogy helyén uralkodjék. 
Kellemes dalokat énekel- 
nek elöltük és a népek 
legtiszteltebbikét bizzák 
meg az uralkodással. Az 
atálatos bálványokat és az 
undok képímádást undor- 
ral vetik el maguktól, hogy 
többé ne uralkodjanak. Az 
istenek Istenének dalolja-

(Szombaton)

 ונרזכנו לטבח צאן ךה5מ מלוכה: 1 העלים ומעפיל.
̂גלוכה: רודם יר.'5̂צ בלבוע עלילות:  בלא מכורי ה

 המלוכה: לב כמים. למטה סולו כסף. בלא פדרי הון.
 מלוכה: גבול מעל 1 ורחקום יונים. לבני יונים. נמכרו
 כה. בלא ומנתם באל. והמרידויןנם ודת. ברית נאת

מי ויירע ^צדו. להורהו החניף. עעיר מלוכה; ^נ
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ל _ יפן Jר1דכי צו ב  ו

ב ימלקי:  מעליכים. זז
 ט1י מלכים. כני ?גליו

 יבוא ו3 מחכים. לו זה
. ך ו ל מ ברו ל ?נ  י

ם כי ל ה ת  לפניו ’מ
 יוחד ם. כי א ל6 כ

 ימלוך: ון ממליכים
.3 כהים ו  איים ^;

 ממלכתו. כס כהכתו.
'וימלוך יכין  כבוד :

. תו כו ל  וקדוזגז מ

ו הלי^-תו. ר מ נ  כ
ל מלאכתו. כ  ל?גין'

 ופיל. נובה לכל ימלוך:
 לכל ו?נזפיל. ונבע והר

זרו? וכאור אום.^פיל.

Maizafimik
lók volnának és együttesen 
hódolnak Neki: Az Örök־ 
kévaló fog uralkodni." A 
Ghitaeusokat is megrontja, 
midón szigeteiket elpusz- 
titja, aztán a maga trónu- 
8át megszilárdítja és ural- 
kodik. Uralma dicsősége, 
és szent vezérlete látódik, 
mint mikor a teremtést 
befejezte és ö uralkodik. 
Minden magasságot eldönt, 
minden halmot földszin• 
tessé tesz, minden népet 
elhomályosít, de Ó hatalma 
fényében uralkodik• Az 
eget összegöngyöliti, úja- 
kát terjeszt helyette — 
ezen napra esik a sors — 
és ó Czionból uralkodik. 
Pelfavalkodottak tántorod- 
nak, kevélyek megzavarod- 
nak, összerogynak a döly-

(Szombaton)

 אשור בלבנק. כאח המלוכה: ולאל שאר. יאבדו
 הממם. כליל׳אש המלוכה: כביר אוריד. ול׳רץ גדל.
 לשחת המלוכה: לאל כי בל. ואז;דעו שמוחם. בליל
 אנוש. לבב מנו לשחק\וסר עלות בחשבו בל. כרע

ל.: לין ? ל. . די י י כ ד ו » נ להרים ל
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 .1מ©לוך!זךדיןב?נרכ

̂<חז כ י ם .1דר די  ז
כו. ם בדר ק  יעט ג
 .1כ75בי ד’זך'ז וימלוךז

ם למלכו. עוז יתן  זכי
 כל* על ’ כדיומליכו.

 מלוכה. רודשו ימלוך:
ת  חוטר וכהלכר״ כזי

שור מי כ ת״' מלכ  מ
 ארוכה. חובש ומלוץ:

ם וא^■  מיכוכדה. 1 יו
 חתלהלמכה-ועלכעת

 מלכלר^ טורח ימלוך:
ת שכדי  טמאו משכי
ת חמד  כגאות שכי
ת טוהר וד:‘ כר ז

Mamf-im209

ושאגוקולככיתטכע

kodást, annak rendjo át 
módja szerint, királyi 
pálczájával egyenességben 
uralkodik. A mély seb, és a 
betegséggé fajult zavar 
meggyógyul, ha ó ural- 
kodik. Azok az utálatos 
birodalmak,melyek csak ké- 
jelgésnek szolgálnak, meg- 
íertóztették a pompás tem- 
plomot, hogy büszkén ural- 
kódjának,delsten tekintetbe 
fogja venni jámborai tisz- 
taságát és a zokogó kö- 
nyőrgést, a tenger hullá- 
maiba ejtett' könyeket és 
ö uralkodik rajtuk. Benne 
vetik bizalmukat, a feje- 
delmektól származottak, azt 
a napot várják, melyen ö 
uralkodik. Eléje lépnek a 
vándorlók, mintha angya-

(Szombaton)

 מען. בני טפעו מלוכה: נפלה זרועם. ו?זעל הלרןה.
 טכחם :ם\זחג"מלוכה1ע מי הם.'באךמת נכרים כי"
ה עד ו״נון. בן מי ארץ. מ  pnií̂’ הברית. ארון ל

̂טבי" המלועה: ̂טה אז הרעת. י לי עזרוהו לחץ. הק  ו
ע. נלחם'ןם. מלוכה:'^ה אפסי בצע. אבליןןג ב ן5 ן
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מלוך!  רוח דכאי ל

 ביום מהפשיי Jגמיכור
 בעול וישה זכות. דין

 ומלוך! צור עד מלכור^
 חמש מחלך. ל׳לוך
 עד הדור הילך. מאות

 למלוך! י בעזו הומלך.'
 מה על חממלך. חבל
̂ג מלך.  נמלך. במי הל

 ומלפני למלל! אץ בי
 מלפנים חי מיל! מלך
בל יועד מלך. בל'  ת

 ומלוך! מלך.הואלבח
 הנוז'מלך•'בעוז ומל.

 וכעבור ’מלך. מעפט'
I ד - IV ; Tבהלך.'יחלוף טופל.

Mttizaf-ina

mellettem ?“ uralma igája alá hajtotta a szegéuy nyo- morultakat, kik ártatlan- ságukért, megszabadulásért epednek, azonban tűrnek, míg az ősszikla uralkodik. Hiába bízott Bel bálványá- bán, mire nézve uralkod- jék? nincs joga az ura- lomra! Mielőtt még király uralkodott, az Élő már uralkodott, és ha a földön megszűnik az uralkodás, akkor egyedül Ó fog ural- kodni. Vájjon miért hety- kélkedik a bálvány ? Talán királyi jogai miatt? Hisz egyetlen vihar elsöpri a világról! Ha az Öröktiszta vizsgálatot indít, megfe- ayiti az elbizakodottakat, kzet mindenkinek és ural- űodik. A gonosztól elra- gadja az uralmat, győzel- met vív ki uralkodásának, zz ártatlanok neki hódol- aak és ö uralkodik min- denen. Megújítja az ural-
(SzombaUn)

 דור. בכל ויולעג מלוכה: בכסא חי. נעבע כי ואבד.
 ?:יד 'ןד מלוכה. ועטה בים. נלחם מי למד. לא כי

 ב^את ארץ. תתז 'בזאת נגב. יועב יעבד ^:דוניו.
 נתנו י בי ארורים. ברוכים.'החרימו זרע מלוכה: ^בד
 מלחמיד־־ו. יעוררו וב^ן.”ח^בו] במלוכה: לאדיר קויל.
ם נשמד. חילם ^לוכה: לגבאות ירך. ?סת ?לי ^ ן'
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 נתוש לוזלוך. 1א1כ5

מלון. חנף ת מ  בי
 יפח בלי,מלוך. נאים
 בתוכי ו ימלוך לבל
 למלוך. בהופיעו ד!לוך

 ואז אמלוך. במלכותו
 ממלמול גברת ימלוך!

 גרם במגדו'ממלכת.'
'̂  והוא יהום יממלכור

 הליכות גלייון !׳מלון־
ל תהלוכות יספר  ג
ת. חיום  חוכיו לזכו

ך! לו מ ת ל כ ר  דו
ת כו סי  קול בחגו| :

ת כו ה ב  אני דבר
ת I יוכל 'ומי במלכו

207
kodik. Mid̂n jón, hogy 
eljárjon, álnokot trónról 
dobjon, hogy góg ne ural- 
kodjék, főidről takarodjék! 
De ó köztem jár, megjelen, 
hogy uralkodjék, birodal- 
mában én is megleszek, 
mert ö fog uralkodni. A 
birodalmak fejedelmi asz- 
szonyát (Ghaldaeusok) meg- 
fosztja az uralomtól meg- 
zavar népeket és birodal- 
makat és ö uralkodik. A 
történet lapjait, az ese- 
méuyek könyveit vesd fel 
ma, hogy a ki megérdemli, 
kik Benned biznak azok 
uralkodjanak. Az a nó, ki 
koronákat taposott, nem figyelvén sírásra, fohászra, 
szólván: ״Én vagyok az 
uralkodó! Ki uralkodhatik

(Szombaton)

 הטלוכדון בנזר רזתגאו. ואל ונדממנהו.יחד. אף[י.
̂עזתה דרכים  נזרקה למי יחד. התבוננו מצולה. ^

ת כנגד בים. דרך מלוכה: או מ  ומה־ רכב. עצ
תזו. אז רוץנים\ האזינו במלוכה:' עוז גבר. יועיל  וי

 לאמים כחו\ לזגידו ומאסו'מלוכה: סתת. ד^יטי
ה ןד^ת. גוום ראעזית^ ןנלחם לו^ה:1̂ה ^ם ון:מב. ןן
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teiröl. As emberben csak ,בעד רגנורז. אביעד־
. j4 ־־todefc de a ־־engó :מפעליו
szó isteni ajándék. Oh *..= ־“ ̂ ־י  : t t : •
nyisd meg ajkaimat, Örök- ♦ ZJ?
kévaló, hogy szám hir- ופי תפתח ש׳פתי יי
desse dicséretedet. Eed• דןו ♦ תחלתח,̂ ל  I י|[יחvedre legyenek szám sza-
vai és szivem sugallatai 1 ^
jussanak eléd Örökkévaló, צירי ״ ד f לפג לכי
Szirtem és Megváltóm I :ומאלי

• n :
Frigyszekrény bezárása — 0 הארץ ונרין  

אהללה אומלים נשגת דל״ה א׳ יום כשאל  (*

Velkenem királyomat, לפמו מלכי. אנסיכה
utaiban járok, hatalmának ♦פח^תח^^י
hódolok, győzelmet övez « ך ן • j ^  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂
és uralkodik. Elvetem a ̂יןן
bálványt, még mielőtt ki• ♦ן פד^שליפי•̂
rályom nagy napja jó; / מלפי.אישמלאכ 1ם'1י  
angyalát küldi, aztán ural-  ̂ ך ̂̂ ן ' ףן '̂  ̂

(Szombaton)

ה ד ל ל ה י א ן ד ל ה א ר י ^ . א ו ז ה ע ד ר פ ס רג א בו  כ
ו נ ד פ א } א ה כ ו ל ב מ ג ׳ ש . א ל ע ו פ ר ל ^ . א ל ע פ ו ה ן . ע ו ה ו נ  א

ו י5 ה ל ת א : י ה כ ו ל ו מ ז ע . ב ן נ ע י א י ח צ . ט נ י נ א ' ו א ב  צ

י ל ה ו א . נ ח י י ל ’ע ד ו : נ ה כ ו ל מ ל ה ה ק ר ב ^ ב ב’א ך ב ם \  ע

^ ר ב ד ת א א ^ ' י מ ' ל ר ת י . ו ז : ע ה כ ו ל מ ה י י מ ל ו5 ו מ ^ . ם י ו  כ

ו א נ ג . ו ת ו כ ל : ? ו © א .0 ר ר ך ה ן ־ ח4 ה ! : מ ה ע ו ל ט ו1 מ ה ו ל ן
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■•iket, kiöntik El«tt«d MlTttkrt. tH D n j D J?3 ך  כ ^ ל  .H Ö 'K ?
T . ptóig haug»«1 « .g  »  . ף ט ע ם ו ם3מ בי ם י ת ה או מ חו כ
egekben, nehogy nyelvükkel 7 , ‘ 
megbotoljanak, bele ne bonyo- ^
lódjanak beszédjükbe, hogy szé- pjJ^ ♦ ל ל ו101ל  D JHlK
gyent ne valljanak választóik ף ם. ל ל מ ^ ם לב ל כי ם צו ^
előtt, és megbízóik ne piruijz- ח ל ת א d. ו ' ís Í חד  כ ל
nak miattuk, hogy szájuk ssót ן ־ : .t! . '"*v*
״  k«i״ í  • ? ® ? ׳ Í’ .lF
szerint. Mert kegyeltjeiden oh ÍÍ7*)
örökkévaló Istenünk van kegye- 
lem, ó. a kiken Te megkönyS-
rülsi, azokon van könyörület, “ _  . * ^.r  ̂  ̂ ^
.  ™ . I »> .  « ״ é l w 1  5 ם ה א י * ר ש ר ב : ך י ן נ ו צ ר י נ נ
tadjuk, hogy a kit Te kegyelaz, n 0 r n  ^ ^יף  ח^ו
az kegyelt, és a kin Te könyö* .ם מי ח רו י ^ציד^ינן ^"'9? מ י  
rölsz, azon meg is létszik. Meg י‘ <ן אף, אלף;,^ף  
ia van Írva tórádban: Ss ke- I  ̂  ̂  ̂ ״ **״ י'
gyelinezek, a kin kegyelmezek, i
és könyörülök, a kin könyörü- 2 ír i3 2
lök. Meg van mondva ez is תי מ ח ר ת ו ף א ^ א  ♦|inK ר ^ א
Miattam ne valljanak szégyent, ר מ א נ ל ו ^ן א ב י  t DhS n
akik Benned Uram, Czebaoth *__. ״ =׳־*•'־ ̂ *־ ־ך •
Istene, reménylenek és ne pirul- ^ ך  י י ק מ א
janak miattam azok, kik Téged ̂ל ל  ל ^ !̂?
Izrael Istene keresnek. : ל א ר עז י

.. T ; •

Pölnyitjik a frigyszekrényt — הארון םותהין

Istenben bizakodom, אחלה לאל. איוחילה
“ t"=״ “ Í״T ' í'"“" אעאלה פנל. ̂:־ ״ mes hangot kerek, ?ele ax * yמטנו   t t 
összes népnek, hatalmáról אשר j ^לש ™ ? d
é11ekl.k, dalt Mjjek I8t- ,W ̂?יךה   ̂Di? לוליל?



ה ״ ד ד r  *0* ף  ס ם מו ו ד

ים גקול יוחי החזן ואס״נ אלהינו הוא אומלים הצגוי :
א נו הו הי ל . אין א ד ת עו מ נו א כ ל ס מ פ תו א ל ו ז . 

ב תו כ תו ו ר תו ^ ב ד י ם ו ת היו בו ס ד ל ו ך א ב ב י כי ל : 

א ם הו ד ד ל ^ ם ^ מי דו ל ב ע מ מ ל ו ע ץ ו ר א ת ה ח ת ן אין מ ד עו

נלסש אלו פתוקיס הש״ץ אומי וכף אלהינו הוא אומדים מהצנול נסעה .
:1 טלבד עוד אין דאלדדם תא כי,;י לדעת ד.ראת אתה  
; טלם האלהים הוא יי כי לבבף אל והסיבות היום דעי; ממעל ו ̂כ  
הן אחד: ן; אלהינו ן; יעוראל עטע ד:1ע ל;חת"אין1מ יעל

ן כי כה: א^ר וכל הארץ הביטים ועמי העטןם ; ;priVk ל;י 
ר1תכ הנחל האל האחנים }אחני האלהים אלהי תא עלתכם  

:• אלןרא עם,ץ כי עוחד: ילןח ולא פנים יעא לא אער הנורא  
עולם ועד מעי;ה טבורן!' ״י יד.י"עם רי.בו"צךל"לאלן־,ינו: :"

Istenünk és atyáink Istene I ד«ינו י״ן הי אל' ל א נו ו תי בו א  
Légy Izrael néped küldötteinek “
3eszéde mellett, kik imában és i l I  B  © QJ/ 0 .0
fohászkodásokban járulnak Eléd ת ל בי א ר עז ם י די מ עו עז ה ה ב ל
Izrael népedért. Oktasd éket, _ '
mit mondjanak, értesd meg te- ך  ^t T • J  ®
lük, mit szóljanak; tudasd 1 ל ך ע מ ת ע ' ! ♦ ל א ר ^ ם י ר הו
felük, mit kéijenek; ismertesd " _  " ’ ‘ J
relük, miként dicsÓitsenek. Hadd • ״?״ י  ? U ^ öN• י♦   i •ö 
,árjának arczod fényében; tér- ■■ףי״ן)^ |
let hajtanak Elétted, népedet ״ _ ״ ־ , ,L ^ 'm,Í« w
megáidják szájukkal; yajha szád ♦ . לו א ^ ם ש,' ע לו ך א _ך א פ .
i.ldásaiyal áldatnának meg ר או ך ב י נ . פ כון ל ה ך י ר ד ב י ל
Elibéd vezetik népedet, ók י V L J « ״׳'  ״, ,יו
pedig a középen haladnak, raj-
tnk függnek néped szemei, de כ ר כ מ ד ת1ו ם פיז ל כ
u, ö szemeik Feléd néznek; י ־ ̂ ןי;1ו>ויי ^\^  
félelemmel lépnek a szent frigy- ^ U j ף|♦  ״ י י  ?
szekrény elé, hogy haragodati י נ ח עי ד  I ל ל ת כ ב ע מ1י ר  
mérgedet csillapitsák; néped t . IT ^  ^ «  |vV-»
körülfogja ókét, akár fal, Te j ת.  יו לו ם ת ה ני עי ך ו ת ל לו ח מי
pedig tekints <íg4;b61, hogy rajta __V
lönyöiiilj 1 Égnek emelik sze-
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 לפגיך ונקריב ג?עה הזה יום)
̂צינך. כמצות’באהבה  עכתכח כמו ר

 ?נבךןד. משה ידי' ?ל' בתוךתך’זנליגו
מור:’כבוחד'כא
T  T I V  :

̂*ני תמימים בני־^נה פבשים עני העבת ם1ןכי לשנת  ו
 בשבת! עבת לת1ע :1בעמן/נםכ בלולה מנחה ס^ת ,עש׳לנים

 באמור: ם1הי וריןרבן שבת רןרבן זה הקטיר'ונסכה: עלת על
לכם. יהיה מקרא־־קידע לחדע באחד ד,עבי.עי ובהךע

 ועשיתם י ז לכם יהה תתעה יום תעעו לא מלאכת,עבהה כל
 בני־ כבשיים אחד. א:ל אחד. בן־ברןר פר ליי ניתח לריח עלה
 עלשה כמדבר. ונפכיהם ומנחתם :תמימם עבעה. ענה

 .1כנםכ הן לכבע ועערון לאלל. עשילנים ועני לפר. עשילנים
 הח׳ךש עלת מלבד כהלכתם: ועניתמידם וענישיעיריםלכפר.

 ניחח לריח כמעפטם ןנסכיהם ומנחקה Tp̂̂. ועולת ומנחתה
- Tאעהליי:  » •

 מקרעי עם עונג וקוראי עיבת עומרי במלכותןז לעמחו לשבת
 וקרעתו בו רצית ובשביעי מטובןז דתעננו כלם.ישבעו שביעי.

̂י חמדת;מים י בראעית: למעשיה זכר קראת אוו
 ninyiQák a, frigyszekrényt — הארץ ותחץ0
פותחץ. ואנחנו וכשמשחיל סוגלין המונם לכל הש״ץ •סזנגיע

̂בח ,עלינו  צר1ל' נדלד־ז לתת הכל. ן1לאד ל
̂נו ̂?יא בר>»עית  ^מנו ולא הארצות כגהי ̂נ
 וגורלנו כהם הלרןנו האדמה♦"עלא במטפחות

̂תחוים אנחנו7המונם: ככל  לפני ומודים כוךעימ״ומ
 נוטה עהוא הוא. ברוןי ןדוזט5ה המלכים מלכי מלןי

̂ב.יךןרו ארץ. ̂רוסד עמים  ושכינת ממעל מלם1בע ימו
מרומים; בגב:הי ̂!ו

Frigjai^rény bezárm — הארץ סוגרי[
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 ורצית אותנו. אהבת מכל־העמים בחלתנו אתה

 במצותיף וקדיסתנו הליטונות. ורוממתנו״מכל בנו.
h ו^מף ^^נבודתף מלכנו ורןרבתנו M in ̂ט1והןןד 

עליינוימראת:
T T ־• « | T

 ה^בת (לשבת ם1את־י באהבה אלהינו יי ותתן־לנו
 ^אהבדס רו^ה.1ל ן)1(ז?ר ם1י הזך!. ם\הזכרון1י ואת הזה

: מצרום ליציאת זכר קדש מקרא

 מאךצנוזנהרחלןנו נלינו חטאינו ומפני
 ת1ל?נשי יכולים אנחנו ואין אדמתנו. מעל

 ךווןדול בכית כחירתןד.' בבית חובותינו'
 הןד מפני, ?גלר שנקךא'שמך והקדוש

 מלפניך ךצון יהי !בטקישך שנשתלחה
 רחמן מלך אבותינו ואלהי אלהינו ין

לינו וול־חם שתשוב  מקדשך ‘ועל ?
 ותגדל ותבנהו'מהרה הרבים• ברהמיך
מד נלה מלכיט אבינו כבודו!  מלכותך כ

 לעיני 'עלינו לנשא ותפע מהרה. עלינו
 ונפוצותינו הנוים. מבין פזורנו כל־חי-יוקרב

 עירך לציון והביאנו מורכתייאירץ. כנם
 בשמחת מקדשך■ בית ללושלים בו־נה.
™ נעשה ןשם שלם.  לפגיךייאתלןרב

ם חובותינו'  ומיספים כסדרם המלי
ו!זה ת3סי» (ל־״ לם' טו^פי' 'ואת פהלןתם!
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igazságodat, még a kik nem 
ismertek, azon népek is felke- 
resnek, és dicsér Téged a föld

דר״ה א׳ ליום מוסף
Hindnájui jönnek majd, k»g7 .ל^!ךןד I P”

Neked •aolgáljenak <s dicsér- ן,,ךן^  d W ויבלכו' 
i<k dicsőséged nerét, kegy el- - - " • י •   ̂
beszéljék táyol szigeteken a Te  ̂ ||v  ̂ .VJT

בלא^סי ויהללוך ןךעוך. לא  
C ^!מידי^זיל ויאמרו ארץ" 

minden sarka, mindig mondván: ♦(DH^nií riK (ín3r1 ל!י 
̂ייי 'הם.3׳« ■  m מ״י 

gyellik faragott isteneiket és OSí,
mindegyike magára vállalja, ^ hogy Neked szolgáljon. Már * 1 t•: | ••• ; t: tvלעברזד אחל
napkelte előtt tisztelegnek Élőt* . ף ק׳?י5ט שמש ד ?

5 ״׳גים דלטיי טלניתף. ח
ritik, és hangoztatják erődet és !!א
Téged emelnek minden mag« ללא̂י I לצל אוך1ו'עע  felé, imákkal jönnek arczod ele : ״ ־  : • | -
és megkoronáznak a dicsőítés ♦ פניך בחילה ויסלדו
koronájával. A hegyek is énekre .יפצףןן ץף-ך^פארה{ ;
kelnek, vigadnak szigetek, hogy • ̂  L  ̂  ̂ ’
Te uralkodói; elfogadják az ♦ 0 3 ןל3ל
uralkodásoddal járó terheket és ̂ןך עול ויסבלו ̂ןן ̂̂ן
magasztalnak nepek gyule- ־־ ״ 1 •* < : ־ ־ 1 ־.  
kezetében; ezt hallván a messze 4D5J ל p̂.$

 országban lévők, eljönnek és&ף.ויתנו
Neked ajánlják az uralkodás 
koronáját.

 דבואו. רחוקים
מלוכה; ר1כר

̂יך. כל על לבדך יי וסטלךואתה ̂ענ  ציון בהר מ
 בדברי בבתוב קךעך. עיר ובירושלים בכודך. מ^כן

 Í הללויה ולר ללר ציון אלהיך לעולם 1 ;י .ימלוך קך^ך.
 בבתוב מבלעדיך. אלוה ואין עזטך. ונורה אתה קדועז
ע והאל במ^פט. צבאות יי ויגבה ̂מ הקד̂ו  ̂:דקה.5נ-ק!י
ה ^רוך דזלןדוש: המלך ;י ^
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A ki könyOrflIetes ליגמ רחמים וממזיים הרחום

haragjának. ’ íitóp mtí̂ וגדול♦ .kiengesztelhetן njájan, hogy 0 kOnnyen 1ךיך• -Azért hiszszflk mindעהןא סאמיכים ולל nA ki mindig ugyanaz űmarad és egyenlően itél ü*J’סאס J ̂kicsiny és nagy fölött. 'Azért hiszszük mindnyá-
תמימים: עם ומתמם התם

t '  ̂ ~ ‘ W t. . A ki tökéletes és hűség- ־ ' ' . gél bánik a jámborokkal. סאמינים וכל Azért hiszszük mindnyá- . *" * D’uJm ♦̂לו jan ,hogy ó tökéletes művé- עע
®י*“■ ביחודן ל3 ותמלוך.על לבדך ת^גב

 כל על למלך ;י וה;ה נביאך נד עלי ככתוב
אהד: אהדיועזימו י”ההוא'יהיה ביום
Frigyszekrény bezárása. — הארון |סוגרין

 ואימתך כל־מעשיך. על אלהינו י״י פחדך תן ובכן
 דשתחוו כל־המעשים וניראוך שבראת♦ כל־־מה על

 לעשיות י אחת אגדה כלם וי^שו הברואים כל לפניך
 שהשלטן אלחיינו י; שידענו כמו שלם בלבבי רצונך
 על^כל־ נוךא ושמך ^ימיניך וגבורה בנךך עוז לפניך

מה־שבראת:
 ותקוה ליראיך. תהלה לעמך. ני כבוד תן ובכן
 לארצך. שמחה לך. למיחלים ־פהpופתח לדורשך.

 נר ועריכת’ עבדך. לדוד וצמיחת'רןרן לעיךך. וששון'
ב;מנו: במהרה משיחיך
 יםTוחס נעלוזו וישרים ונשמחו יראו ובכן'צדיקים

^לה 'הרשעה וכל פיה. תקפץ ושלתה 'ןנילו. ברנה
?iw ^ ת»?יי ?י ?á W זיון P חי מ

י \



דדה א׳ אום מוסף
 שהוא מאמינים וכל

ם: ל עו ך׳ מל ־"
ר:1ד כל בחסדו הנוהג

 שהוא מאמינים ןכל
ךוםד; נוצר

 עלן ומעלים ד!סובל
’ מסוררים:

 שהוא מאמינים וכל
ז סלה סולח

אל־לריאיו: ועינו העליון
 שהוא מאמינים וכל

עונה'לחשו
 רדו^רןי W הפותח

בתעובה;
 שהוא מאמינים וכל

פתוחה;דו:
ה  הפץ קירשז הצופ

קו:" הע־ י ב
 שהוא מאמינים וכל

צדיקירשרן
אף: ומאדך בזעם הקצר

 שהוא מאמינים ןכל
לכעום? י,קשה

199 M11szaf*im»
Azért hiszszük mind- nyáján, hogy ó a világ ki- rálya.ö vezérel kegyelmében minden nemzedéket.
Azért hiszszük mind- nyáján, hogy ö megtartja a kegyelmét.
A ki türelmes és nem veszi mindjárt tekintetbe a túlkapásokat.
Azért hiszszük mind- nyáján, hogy ó mindenko- ron megbocsát.
A ki a legmagasabb és letekint a tisztelőire•
Azért hiszszük mind- nyáján, hogy Ó meghall- gat ja az óhajtást is.
A ki felnyitja az ég ka- púját azoknak, kik bána- tosan kopogtatnak.
Azért hiszszük mind- nyáján, hogy Ó kész fo- gadni a megtérót.
A ki időt enged a bű- nősnek és kivánja, hogy tisztázódjék.
Azért hiszszük mind- nyáján, hogy 0 igazságos és egyenes.
A ki rövid ideig harag- szik és hosszan tűrő.
Azért hiszszük mind- nyáján, hogy ó nehezen haragítható.



rm א׳ אום מוסף 1יי
ר כ ת למזכידיו מ  טובו

זכרונות:
 ^הוא מאמינים וצל

ן הפרית זוכר ’
חי: לכל ח?ים 1 החותן

̂!זהוא מאמינים וכל t 1 ־ • •
וקים: חי

ם5*ך<7 ומטיב ך־וטוב י
״ “ ;ולטובים:

 .עהוא סאמיגים וצל
לכל: טוב

יצורים: כל ער היודע
 עהוא באמינים ובל

בבטן! יוצרם ’
; T ־ I V  T

יחד: וכוללם יכול הכל
T T ;  I T־

 עהוא מאמינים וכל
ל!............. כו ל: ב

^די: בצל בסתר הלן
 שהוא מאמינים וכל

הוא! לבדו
 וSו מלכים הממליך

י המלוכה:

MnnW-te»
A ki megemlékezik jé 

megemlékezésekkel azok• ról, kik ri emlékeznek.
Azért hiszszQk mind• nyáján, hogy ö megemlé• kezik a frigyről.
0 tartja fenn az életet minden élőben.
Azért biszszük mind• 

nyáján, hogy Ö élő és 
megmaradó.

A ki jóságos és jót tesz 
a gonoszokkal és jókkal.
Azért hiszszQk mind- nyáján, hogy ó jóságos mindenki iránt.A ki ismeri minden al- kotásnak hajlandóságait.
Azért hiszszQk mind- nyáján, hogy ö alkotójuk már a csirában.
Mindent megtehet és mindent magába foglal.
Azért hiszszQk mind- nyáján, hogy ö minden- hatÁA ki rejtőzködik hatalma 

árnyékában.
Azért hiszszQk mind- 

nyáján, hogy 0 egyedül 
az, a ki ö.

A ki királyokat uralkodni 
enged, de az uralom Őré.



1 ח״ה א׳ ליום מוסף מ 
.̂ ? ךננו לצדק איום יוציא התם ובזכות י.0מךנ בית . 
5 ̂ם י מגיד יו^רימול מליץ כאין לאדוננו: היום קדו  

̂נקב תגיד פעע. כמ^^ט ןצדקנו חוקומץזפט. ד^ר לי .
המ^פט המלך :

Fainyitjtt « frigyMíkrínyt — pHn סותחץ
A ki kézben urtj. u ד ד־׳אוחז ' .Igazság mértékétמדר־ן בי י י  ‘
Azért hiszszük mind- ♦ ^  t .: •

Djájan, hogy 6 az igazság שהוא מאמינים ומלistene. ^A ki megvizsgálja és ki- ♦ ̂  J10N /N
kutatja a titkos rejtekeket. ן נסתרות גנזי ובודק הבוהן
i ־ *- * • ayájao, hogy 0 t vesét > vמאמינים"שה(!א ומל -mtod ־ért htom־

vizsgálja. : כליות בוחן
A ki megment» halál- jnntÁ ופודה ממית הגואל

101 és megszabadít » ve- ־ • ־ ־ * ̂ • ן .
Bzedelemból. שהוא מאמינים ומלAzért hiszszük mind- ííiASsnyáján, hogy Ó erős meg- : pl”  /Nw
ki M־ A״’  . ״  . í 'עולם לבא  'w  הדן 
!ágba Tetettek fölött. . שהוא מאמינים ומלAzért hiszszük mind- * * *» ־nyáján, hogy 0 igazbiró. ♦ ת0א דין

א־^ראהיהז ?אהיה הגיי ^
Azért hiszszük mind- זהוא מאמינים וכל:̂

nyájan, hogy Ö volt, van - • ־és leszen. ! ליתי לתלל) דית
0 az, kinek már a ne- ’ '*Ll J L  .1  , 

vében meg van a dicsérete. ♦“ ?níjl א ד מו הו ן3 ש
Azért hiszszük mind- ס ור!ל מיני א * ayájan, hogy Ó éa másת ̂* { linea rajta kivflL̂י ד' ״ 7^



1m ףףיןן א' ליום מוסף H.mf4m
tóL Á rettenetes és fölsé• ר1̂א .pKn מחרדת
 ges nyájasén szól a ffild- תשיב טעם ואדיר.
hOz: ,Miért félsz, óh íóld, תיראי טד־. לאלץ.
miért inogtok ti földnek היתעלח יריעי אדמה•

 מלך הוא כי ^וזגלות להועודע קדח
 כשתק מאז פאחהו כמו הארץ. כל על

.pבא לפארו כחוגר יורשו
: : T  : T •ד I V  T  T

 יי והיה בכל־הארץ: זצמזז אךר מה אדוננו יי אדירנו אדיר חזן
̂טואחד! אחד » ד.הוא:!;־דה ביום כל־הארץ. למלןי'.על' ̂ו

Szent igéidben pedig mtg לאמ^{ כתויב ובלברי

V"לעולט יי ד1ימל ״ •Uralkodni fog az Örök
kéraló örökké, a te Istened U'«|M
Czion nemzedékról-nemze- r י ז  | • Í•*־
lékre. Halelujat t הללויה

T  I -

̂נצח ןךלןז. נגיד ודור לדור חזן ̂מ, זתף4לן̂ך ̂עחים ו  נלןדי
מ אלידדנו"מבינו וינזבחף  ,גדול אל'מלןד' ?י ו,עד. לעולם לא;ט̂ו

ולןדושאתה:
 לף ויאמרו שיך5במ? ותשמח מןעשיך. ??ל ל1חמ

 בל־מן;ישיןזן על אדון תורןזיש עמוסיף בצךרןף הוסיף.
 פאר לקדוש נאה קדשת. נקדושתף מקדישף כי

 ושראל' על אלהינו. ל שמף יתקדשו ובכן מקדושים:
 כבודף. משכן ציון 'ועל ע;ךף. לרושלים לעל עמף.
 והיכלף: מכונף ועל משיחף. דוד בית מלכותי ועל

ן'מנ^קד5ע אדוננו. איתן י אהבת לנו ייכור



»נ  m rr א׳ ליום מוסף
והיא ^*חגני. טלבניהוא הוא אבינו הוא ןינו1̂ מא אחד חיי  

ל̂הים ̂כם לך?ת ̂;ל־חי ̂חטיו טייגני :^
Én az Örökkévaló Isten- יד rnptek vagyok I * * ׳ יי 'י ׳  “

Á fenségei a n i felségfink, י י
jiörökkéTaW a minrnnk, mily ^ . ^ <ף ף; ך א א ך ^  
fensége• » Te neved az egész I ׳־t t . t.; I7 * ן ״ “ ^
foldön; é• lészen az Örökkévaló ^  y
kkilya a. égés. fSldnet Azon ה א1ה ף יי־ י ח א  D  Í*Í־
a napon leszen az örökkévaló: » י יי־ ־יי « ־

.Bgy és neve Egyאחדן ושמו

Dicsőséged dicséretével, רנהלותכסדךי-אמצך 
katalmaddal telve az egész ♦̂ האר כל מלא
ftM, midőn hallatod at בם,,ף^ךן מיזמים. דיז  

ד ושקטה י . ץ י א ׳־ ה “ ^“meg 18 nyngszik a föld. . ־ ־  I י) ׳י זי י זי '  J
Aí WletD«p ajáliliajog- משפטי I Dl
».k. « . égd. A,»ש־ הארץ תהומות >6??י ״< )
íófár erős szava szól és |*ל1ל
kiált a földnek, kedves לצדיק צבי ארץ. ויקרא  
ímk ״ . jámbora*, ^ L j3 ^ ף5ן;,ן22ף\ך^5בז
megrémítő, megfélemlítő, » ־ ־ ^ ״ =̂־ ־
megijesztő a fold többi la- .הארץ
kóinak. Midőn fölemelke- . ארץ -יבביתו ופלצות
éik •I ilélé-Síékre, ÍDog • , ̂י ט5^0ל ריקי
föld minden széle. ״Egyen- ̂ן ןע|י
01*1■ Így háDgáik . -־»־ םייימגי) (־■«פנו סולו  r״
dezőknek a föld jjedelmé- | סרדים ונובבג דרך



דדד, א״ ליום מוסף
 תוכן איבדהם: בכל מפארך קול אק ואתה

̂גים’ במאתים נמנעזיהם מצות במונה ואדב  J איבריהם ̂ו
םים ^^^םתקו.עעלעים\כמו בזה  ר^יהם. בכף ע̂ל
רה. יום מוספי סי  ןעים בקרסליהם: זג^רה כמוי ̂̂נ
 ב^יזוקיהם: עתים' "כמו עתיבם. עחרית תיבז־ז פני

 ברכיהם: ל3ז המעה כמו חמישה. בו ?רות רשומים
 ביריכותיהם: אחד כמו באחד. בכסא תקו.ע דרושים

 :בקוטליהם שלשה ?מו שלשה. 1 לשלש" למשכו קק
 כמויעשתי"ןןשרה זגשרד־ו. ?נשתי חדיש ^ספי הן

 תשןנה כמו :שע.5 ברכות לחשם צקון צלעותיהם:
 שלשים. ושופרות וזכרונות ומלכיות שבזרועותיהם:

 "שמונד־י תמירים פלול לדיהם": בפיסת שלשים נמו'
 "שכשךרותיהם: חוליות ̂:שרה’ שמונה כמו ע:שרה.

 שבךאשיהם:’?מ'ותשןנה תשע. תקיעות תמירים ובחי
 שמונדת כמו בם"שמונדה. שחוח שתלם ע:תירות

 חמשד־ו כמו חמשד־־.. ספרים דתם חק שבצוריחם:
 ששה כמו ששה. עיולם הליכות שם חק שבנקביהם:

 וקרב ובטן ושנוי/וסרעף וכתל טוחות כלבביהם.
ובשר עור חיה. יחידה נשמה' רוח" נפש יעשתנויתיהם.

T T T “  »  • X T T ; “  V •• : : V ■

יניד,גע^ס־סיהם:
 ופצחויפד־. אהן ויכרו כין ישאו ?י״
עון  מנד תל מכף מופתותיהם. וניב ר
 כרנרןו.ע ’מןניכיהם. פרוט' נתוכחו יאש
 להצדיךןפ שיוטניהם. בקול.יחפרו שופר
’ מאלהיהם: שנית כ1שמ דין כיום



לץ9
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גזר ויץ ף מגי י̂ו הד. אל ת א מ ד טו הגי  ל
שבמנייבאחד. שויכ'גד.ואזךח מ ט ח שפ מ  ל

• חי רע א ך.י ם ז ע 1 מהיו ד ם מו חד. דינ א  ל
ו ואשר י ש ם ^ לי קו ד ש שו ע חד. עד, א  ל
א ו ץ ה פ ח ק כ הצדי ח ימי ?נשרת ל ב שו  ת
ת ויהד. לו ם 'פרלחד־. ד שבי רז ל  צרי ח

כ ד ל ח א חד. ל א ת גולה ו כו שע ז ש ור  להגי
חד חד. א א ר ב שבון בקו א ח ד למצו ח  א

ד: ח א שקיט אם V ל מי ו בגו ורשיע ו שי  לה
ד. והוא ח א ת ב מ ש א ת ^ חו ד הו א כי ל  הו
חד ת א ע ט ל מי כל ת ב ד ו חד! עם י א

T  V • • T י  V  -  -  T  : T

אחד. שכם מטת למו יזכור שד יד״
 חגשת אחד. פדי. שמע המתמדת זאת
לאחד! ליחד ושחר נשף

T I V V ־־••• ־ ־: ;t v

̂ערב דימיחדם עם דחזן ברחמים ד,וא.יפן1מ1מטק הזן  יגזמי
א־ומרים: <צזמע באך,בה פ.עמ.ים ^מיד בכל־יום ובקר

ל שמע ״■״׳ א ר ש Halljad Izrael! az Örök- ול י
kéraló a mi Istenünk, az •י "

Örökkévaló Egy. אחל♦ יי אלהיגו
 Egy ö, a mi Istenünk, ö az הלא אלהינו הוא אחל קייל

atyánk, Ő a mi királyunk, ö a מל־*כנו הוא
א מו^סיענו הו י^סמיענו ו

̂ו d«ti nekünk, hogy: nektek laté* 'H ל3 ?.לה^
״etek láeaen. לאלל.ים: D3S להלת



תייח א* אום מוסף
ק וכסא. הדום ^טת ןגליהם מצוקים 1 רדום «״

!Djnrí w ̂ה לאופן ואופן כםא.6 ^גלןל וס
כסאן לעמת לכרוב לחיה'וכרוב

. . .  -  ; • S t -  »

 אלים;ה1̂» מטוסיו .1̂0ע ^לא כבודו מן
̂ם כבודו טקוס איה י}«טרו: בחף לןנמו

ך r״ ד ^רו כו Dicsértessék az Örökké- דד ?
való dicsősége helyéről. tlDlpŐ22

 Helyiről forduljon folink k5- יפ| הוא ממקומו קהל
̂! Qיpףך|2 ̂ןןיףןך̂ו 4ףךן nyíralottel i§ kegyelmezíon a ך

W  ’Ö ב ר1ו nipnok, moly noTÍt .^-nok מ
f?־. I ^ ״ | ; Falljft; estf él reggel, mindeD t

י מי ס ת מי ^ ה פ ב ה א ע ב מ ^ -aap kitozor .*•retettei mond 
iák■ .Halljad 1“ J ויונדיס

 לההיחד. כתעויבד־ו תלואיס רנמוד
 רחץבנקיון כאחד'לאחד. לך לכבל
 כפוף שופד קול לב'אחד. כפיבילשוא

 פשוט פשוט שופד ציון אחד. לב כפוף
 אחה יוצדויבם'לכוד ןמים פור אהד. לב

ק כר אחד. יוצר פגי להקכיל’ בו עו
f אחד. הידח אב כצדקר־נ כ״יוב־ט 

 מובטחיב’ומיוחד. יחיד בסבך גשןנגימ
אחד: ’אב וביושר' כתום

T  V T *•' . *

™ למו להיכר קייי  אחד. קול ע
TD אחד. גוי’ שפוט בכסא כשקהו r I • » ־ . .. T V ד- »



m *״!•/״י-ינ דרה א* לץם מוסף

Dieŝ עולם מלא כבודו קחיו ségérel megtelik a
V irite ס אלי J^ לזדז זד־, עו i S«־*h í“ 

gének helye? A velük לעמתם כבודו ממום איד־ו szemközt levők erre azt ‘ ^ *«,-* יוf>tו•»̂י mondják; ,Dicsértessék“. אמרד♦ כורך
Prígjszekriny bezárása — הארון סונרין

 במאתים כפא. מרבעות הנת א^ר וחיות
 בסוככם בו גוןנשות כסא. ושש'מכניפות •חמשים

 לכסא. נטוי בד־אשם ךקי.ע דמות לכסא. בפנים £דם
 לךקי.ע 14וממע כפא. שביב ובו הפןרח ?עין הוא

ת נמךאת  כפא. מחיל לאות בלי זעות כפא. דמו
̂יא מרעישות ושוב ברצוא חשות ״ן  כפא טרעיעות) ג

 ^ל כי יוךעות כפא. יהוד מזיזות ולא כבזק מפות
כפא: מקום לא/ימל פקום

̂רה וחמש מאות חמש תל כף קי-ל שרת עק  י
 לכפא. מתחת קופצות לפאר תךש;נה לעת ;*כפא.

 נושאות נו־אות כפא. על יושב רם מפחד פתעלפות
 עולם זרושת מתחתו קבלות כפא. עם נשואות ־הם

 פשעים כפא. כנף תרפינה כתעל זו 1 עתירת לכפא.
 ענן ןפךשז כי!פטין צורר כפא. משיקות ע^מו אם

 רחמים כפא. פני מאחז לעת.יעל שופר קול יפא.
ת יךצה אם שופט בכפא. רשומים ?עד ;ליץ  שב

 אךבע בכפא. חקוקה יפן תם תבנית הכפא. ?אולם
 I לנבל לבלתי חק כפא. עם ומנשאות נושאות היות

̂י.ע?פא. פה יפצה עודי כפא. מענו“  זכורליושכי ו.י^
שר :טעים כ?קא: זנמןז ̂ן



י לעם םוסף »•« f ז m

 וכאבק נועבת וקרוח
מנוף: וכסלו□ פורלו•

 מלך הוא ואתה
והיםן חי אל

 לעניסיןד. קצבה אץ
 ימיך. לאורך קץ ואץ
 מרכבות לע?גר ואץ

ך.2 ך  לפרע ואץ' כו
 גאה עמך עמך. עלום
 לעמך. גאה ואתה לך.

בעמך. קר^ז’ ועמגו
V ״• :  ; • T  t | T

̂ט עמף. למק עקה  וקזי
 קמף. מקדיקי על קמף. את

 הנערץ קמף ד1?ב בעבורי
 קדפי קיח כסוד והנרןיק.

ם י|דע.  קמף המקדיקי
ך עם מעלה’ דרי |ךק5ב  ד

 ומקלקים (קוראים' מטד־ו
:0'בקדע דה1'ר,דע ב^לוינו T \\
 וקרא נביאף !ד על ככתוב
ואמרן זה והאל

-  T ; T  V V

 קדועז קדוק 1 קדועז
אות כבודו! הארץ ;ל5 מלא ̂̂:

a nakadó felhő; mint 1 
lélekzet, mint a futó ho- mokszem és a repüló álom.
De Te, óh király, élő 

és maradó Isten vagy I

Éheidnek nincs határa, 
napjaidnak nincs vége, di- 
ssöséged táborának nincs 
száma, neved rejtélyessé- 
gének nincs magyarázata; 
neved illik Hozzád és Te 
illó vagy nevedhez, nevűn- 
két pedig nevedre nevez- 
ted el.

Tedd meg neved miatt és szenteld meg nevedet neved szentelöin magasz־ tos és szent neved dicső- sége miatt; a szent sze- ráfok tanácsa szerint, kik nevedet a szentélyben meg- szentelik; a magasság lakói az alant lakókkal együtt imádkoznak és há- romszor szenteléssel szén- telnek a szentségben, a mint meg van Írva prófé- Iáid által: ״És kiált egyik a másikhoz és szól:
יי.Szent, szent, szent ai C)rökkévaló Gzebáoth, telve I föld dicsőségével״



t <*ום m  ■K
̂?זר. וסי יעני.  סי ר:

tön;ומי ^זפל.
ן קול צום

וספקה והנפולה
מוץ0

הידקה
מזירה! רוע את טעגיק

 בעמךקתהיהך. כי
ס קשדז  וינוח לכעו
 הדופוץ 6̂כי■ לרצורנ
Jio כמות b כייאם 

מדרכו  rrm בעובו'
 תחכת מותו יום ועד
ט עו. עווב א  מיד ;

 כי אמת ת תלןכליו!
 ויודע יוצרם הוא 'אתה

 כ^ר הם כי ;יצרם•
 מעפר יסודו אדם ודים!

 כנפעזו וסופו"לעפר.
א  מעזול לחמו. יבי
 כחציר הנעכר. כחרם
 נובל.כצל וכציץ יכע.

- עוכר• וזי־

189
meg és ki gazdagszik meg, 
ki aláztatik és ki magasa• 
taltatík; ámde

bánat, imádság
éa

]ótékonyság

elűzik a gonosi Tégietei

Mert a milyen a nered, 
olyan a dicséreted, nehe• 
zen haragithatnak meg, de 
könnyen engesztelhetnek; 
mert nem kívánod az el- 
itéltnek halálát, hanem, 
hogy térjen m̂  útjáról 
és éljen, sót halála nap- 
jáig vársz neki, ha megtér, 
azonnal elfogadod. Igaz, 
mert Te vagy alkotójuk és 
Te ismered hajlandóságai- 
kát, hiszen hús és vérből 
ralók. Az ember eredete 
por és vége porrá lenni, 
ilteért küzdve küzd. Ha- 
}onlit a tört cserépre, 
*lyan, mint a hervadt fű, 
mint a fonnyadt virág, 
mint a tünó árnyék, mint



דדה זו יייום םוק» !88
ת. ת?ןד־׳  מ?נכיר ?ד

 כן <?כתו. הדד 1ס<נ
 יגכבירווזספורוהמנה.

 חי. 'נפש ותפסת
̂־ קצבה ותחתוך  ‘לב

בריד״ותם¥באתגזר
-  ; V  ; • t T  • :

̂ם• די
 בראעזיהשגה״כהכון

 כפור צום וביום
 .יכברון. כפה ̂תמון.

 יבראון.מידיה. וכפה
 בקצו. פי ןפו̂ו ופי'

>̂  פי בקצו. ופי'ל
 פי ופי'באש. כפים.
 פי בחוה.. ופי בחרב.
 פי בצפא. יפי ברעב•
 פי כפופה. יפי ברעש•

 בכקילה. יפי בחניקה.
 פי ופי,ינוע. פי,ינורו

 פי לטרף. ופי רכקט.
פי יתיפר. ופי ישלו.

•T“ ^ ־ • •T

Muazaf-im•

kogy » pásztor megvizs• gálván Byáját, minden 
(egyes) jukát pásztorbotján bocsátja át: azonképen 
bocsátsz át minket és meg- 
olvasol és megszámlálsz bennünket és figyelsz min- den élfi lélekre, határt szabsz minden teremt- menynek és megirod sor- sukat.
Bos-hassonó (újév) nap- 

ján Írásba szedik és az 
engeszteld böjtnapon pe- 
cséttel erősítik, hányán 
vesznek el és hányán te- 
remtetnek, ki éljen és ki 
haljon, ki magas életkor- 
bán, ki fiatalkorban, ki 
vízben és ki tűzben, ki 
kard által és ki vadállat 
által, ki éhség által és ki 
szomjúság által, ki vihar 
által és ki járvány által, 
ki megfojtás által és ki 
megkövezés által; ki pí- 
henhet és kinek keli látni- 
futni, ki nyugodhat és ki 
faggattatik, ki vigadhat és 
ki szenved, ki szegényedik



זו אום מוסף
 ןדול ובשופר בו. אךם

קול מקע. ^ד־ו ו  ד
 ומלאכים ישמע דקה

 ורעךח וו־ויל ;לפזון.

 יום הנה ראמרו יאהזון.
 צבא על לפקוד הדין.
 לאמכו כי בדץ. מרום

 כאי וכל בדין. בעינל
ל 6ש

כבקרת ״״ מרון. כבני

Mvisif-iiüft187
ember •ajátkesüleg meg- 
erósitett. Egyszerre meg- 
szólal a nagy sófár és halk, 
suttogó hang hallatszik, az 
angyalok megdöbbennek, 
ijedtség és remegés rész rajtuk erót és szólnak: 
Âz Ítélet napja ez /“ 

Számon kérik még az ég 
seregét is az ítéletnél, mert 
Előtted még ók sem ár- 
tatlanok az ítéletnél és a világba vetettek Elejbéd 
lépnek, akár juh-nyáj. A
iött hozzá a fejedelem ée igen nyájasan kérette, hogy jöjjön el 8 csak 
mikor ezt a kérelmét i8 kereken yisszautasitotta, akkor erőszakkal vit• 
lék a fejedelem elé. Itt megkérdeztetvén, miért nem váltotta be adott 
izavát, azt válaszolta: ״Vágjátok ki a nyelvemet, miért hazudott!“ Ezt 8 szigorú Ítéletet azért szabta Ammon rabbi önmagára, mert ez áltál 
ayiltan akarta Izráel Istenének dicsőitését ( ה^ם 6םק̂ד > tanúsítani. Nem 
Így a fejedelem. ״Lábaidat, melyek nem jöttek — igy szólt — fogom 
megcBonkittatni“ -- és legott parancsolta, hogy kezeinek és lábainak 
hüvelykujjait vágják le, a mi meg is lett és igy megcsonkítva, ko- 
porsóba tették Ammon rabbit é8 elvitték haza.

Itt nyugalommal tűrte a kin08 fájdalmakat, nem evett, nem 
ivott, csak imádkozott. Ez éppen Ros-bássonó előtt esett meg; Ros- 
bássonó napján kérve kérte barátait, vigyék el a templomba; mikor 
ezek hajtottak a kérésére, besózva tartott teste tagjait is elvitte megával 
ás a templomban az énekmester (Chasan) mellé tették. Mikor ez utóbbi 
• Muszáf-imánál a Eedussá-imáig ért, várakozásra kérte őt a rabbi. 
pElőszÖr — igy szólt — én akarom Istent nyilvánosan szentelni-* 
( השם מקדש ) és fenhangon rikezdé: תקף ונתנד. קדשה תעלה לך ובבן  
át egymaga, vallásos ihletében egészen בשמך הראת ושמנו -íg magasz- 
talta Isten igazságát és az ítéletnapnak borzadályát. Alig, hogy el- 
végzé imáját, Isten magához szólította. Halála után harmadnapra éjjeli 
álomban jelent meg Kolonimus rabbinak és megtanította ezen imád- 
!ágra, arra kérvén őt, hogy teijeszsze ezt az izraeliták közt. így jutott 
az ünnepi imádságot könyvbe 49 saíát éuölésönkre biríuk mi is.
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 קך<?ת תוקף רונתנה

א הוא כי והיום.'  נור
ם. בו ואיו ^א ו  תני

בחסה ויכה מליכותזי. - : I V • V ; ן ;  V

עב כסאך.  ^ליו ורז
 אתה כי אימת באמת.

 ויוד?נ ומוכיה ד;ן הו׳א'
 וחותנם וכותב תנה.

 וםופרוימונהוהזכורכל
ת. חו  את ותפתח מזב

 ומאליו הוכהלור^ ספר
^ יד וחותם יקרא. ב

T  -  T  I •‘ I T  •

Mimf-im
*) Dicsérjük e mai nap 

fölötte nagy szentségét; 
mert borzasztó és rettene- 
tes! Es ezen magasztaló• 
dik a birodalmad és tró־ 
nusod kegyelemre alapul, 
Te pedig igazságban ülsz 
reá. Igaz, hogy Te vagy a 
biró, a fenyitó, a felismerő 
és a tanú, a ki felir, meg־ 
pecsétel, előad és felsorol, 
meg is emlékszel minden 
elfelejtett dolgokról meg- 
nyitván a megemlékezések 
könyvét, ebből kitudódik 
i dolog, a mit minden

 -Ezen imádság eredetét a következő csudás eseményre alapit (י
iák, a mint ezt Efráim rabbi (Bonnból) hátrahagyott irataiban meg-
;alálták:

Mainz városában élt Ammon rabbi, a ki gazdagsága, nagytado- 
nánjru műveltsége, ritka jellemessége és jámborsága miatt első volt 
lortársai között, de még a mainzi választófejedelem udvarán is szive- 
len látott vendég volt. A főurakkal és nemesekkel gyakran érintkez- 
rén, ezek egyike-másika abbeli óhajtásának adott kifejezést, bárha Am- 
non rabbit egyszer már mint hitsQisosukat üdvözölhetnék. Ammon 
rabbi az efféle beszédeket ügyes fordulatokkal mindig félrebillentette; 
nikor azonban magi a választófejedelem egyenes felszólítással fordult 
lozzá, hogy tagadja meg csei vallását, a sarokba szorított Ammon 
*abbi hirtelenében a7t válaszol a : engedjen neki három napi meggon- 
lolást.

Hazamenet máT furdalt! a lelküsmerete a kért határidő miatt, 
nert attól tartott, hogy ezen feleletét a fejedelem oda magyarázza, 
mintha ő, Ammon rabbi, csak szempillantásig 18 megtántorodott volna 
rallása igazságában. Mire házába ért, nagy szomorúság, mély fájdalom 
redőzte arczát és hiába iparkodtak jóbarátai, hogy őt megvigasztalják. 
Végre az időnek harmad napja felvirradt, de Ammon rabbinak esze- 
igában sem volt, hogy 6 a választófejedelemhez menjen, sőt mikor imaa küldött érte, megragadta as engedelmességet. Mte egysser kiil-



Muûima165 דר׳ה א*  nrh מוסף 
kapó vizeket apasztja, kö• הרוב רהב. מי
tel azokhoz, kik örömest
imádkoznak hozzá, örök• * ז ** ' ' יי  : j s«»-־״<״־ ״,.ikodik. !ללון ׳«־ לעדי ו
A legmagakztosabb kfrály l » *P ־ ̂  .̂ V

Alom aiac. el6״«, aj״• B|5־|>.r̂ D7fí<nĵ
galmát nem zavarja semmi, .ח בפניניו ב ‘ -szentélye bensejében jo hlב1ט ס
réthirdetik, örökkön-örökké ♦I J
uralkodik. *סלויך עד לעדי'

Frigyiiekrin; áazárása — הארץ סוגרין

בלאות ובתחת. בשאול שחת. ורד בלה אביון. מלוד
1  : • ״ ו ־  • *  T T  t t S ; v | v v

: ך1יטל מתי .עד נחת. בלי
תוהו תעופפנו. תרדמה תעופנו. תנומה אביון. מלך

V i  I T - f -  »  I T 1 • ^

ךן1למל תי9 עד ןשופנו♦

?dlnyitják a frigyszekrényt — 0 האחן ותחץ

Alegmagasztosabb királyi אבל
Hatalma végtelen, fen- ♦ 1 לי לל  Q D 1ל

•ágé örök, dicsősége örökké . ?נד ?נדי תפארתו
Begmarad, örökkOu-Arökké
•nikodik ,

: ימלוך עד לעדי
■ 1 eMmd hadd ■táUjoa « ־ ־*־- ' 

megvientaiéstok, mart T«, I•- . קדשה תעלה מ*ף ו^כן
t«tok, kirtiy vagy. t לך ’ אלסיט:?  ru js'
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V IV V

ר.1כ¥למהעוטהא
 אור. מאורי כל

ונאור. כב^
למלוך: ?ד ל^לי

 עליון. מלוי
עולמים. ■־'מלך

 נעלמים. מפענח ’
̂ידו אלמים. מ

ןין1למל יעד לעדי

?ליח• ?לד
 סב ך־וביל. סובל

 סוקר כל. ומבלה
־' הכל.

ימלוך: עד לעדי

 פ־ועל ז.1ע פאריו
nn תעוז. ימינו is 

ומעוז.
ימלוך: עד לעדי

לו ?ליון. ?
קורא לרב. קח?זיו

MiBntMBa
A iegmagasztosabb királyi

Mint köpenybe burka- 
lódzik világosságba, az ősz- 
szes égitestek fényébe, a 
hatalmas és rettenetes 
örökkön-örökké uralkodik.
A Iegmagasztosabb király I

Minden világ királya, ki 
a legtitkosabb rejtekeket 
felkutatja, ki a némákat 
beszédessé teheti, örökkön- 
örökké uralkodik.
A Iegmagasztosabb királyi

Ei a mindenséget hordja, 
az öreg, ki mindent átka- 
rol és mindent megvizsgál, 
örökkön-örökké uralkodik.
A Iegmagasztosabb király I

Disze hatalom, jobbjá- 
aak müve győzelem, sza- 
öaditó és menedék, örök- 
rön-örökké uralkodik.
A Iegmagasztosabb király I
Suatjei lángok, a túl-
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 אדירבמרום.אומץ
תרום. ;דו

ימלוך: עד ^לעדי
1̂יי

 גתר לההים. ר1גפ
 גו^ד־־ו ומקים.
?מוקים.

ימלודי׳ עד לעדי
יו"

בצךרןד־ן ך־זמדבר
̂ש צדלןדו. ך*»לוב
̂ו. דלזמאזין צעלן

ימלוך: עד לעדי

 זכות צורים. זוכר
צירים. זועם יצורים.

ימלוך: עד לעדי
יו

טובעזוכןעד.טובו
ד,5ל?גד.טפחעמי?

̂עדי ומלוך: עד ל
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Alegmagasztosabb királyi
Isten, ki a magasban la•

kik, fenséges a magasban,
kezében van a hatalom,
örőkkön-örökké uralkodik.
A legmagasztosabb király I

Erds, hogy fentartson,
határoz és megtart, felfedi
a legtitkosabbat, Örökkön-
örökké uralkodik.
A legmagasztosabb király 1

A ki igazságot mond, 
ki igazságba öltözködüí, 
ki meghallgatja a fohászko- 
dást, örökköD-örökké ural- 
kodik.
k legmagasztosabb király IEi megemlékszik az ós- 
apákról, a ki felmenti 
ivadékaikat, és ellenségei- 
két elkárhoztatja, örökkön- 
5rökké uralkodik.á legmagasztosabb király 1
A jóságos az örökkévaló- 

Ságban lakik, jósága mind- 
örökre való, az egeket vég- 
telenségig feszitette ki, 
Mkkön-örökké nralkodik.



tfanaf-im* !דר״ה א׳ ליום מוסף מ
eselekedett, mégis ssimoo 1

M rt. «  ig . ן ך ; , ^ ^ ן ב ק ^3א ^ן ח, ב[ ־ ' ץ ־־4* «1. »
Ama szeretetre méltó ki• ^
rályt (Jósijáhu), " kihez JU^;
Hasonló nem volt sem a יצורי ל3 עיגו אחריח

. ן T .; .ן  - :  -megelézé, sem az utána במצ!יהי אס
m kiriijok k־־«t, ־־In. מה-^שיי .ns^tén szigorú törvény elé •• : • ״י<:- - *í •.• t
fogták. Ha ezt megértik a .ילאו:?:לי לאיז אלץ
föld lakói, hogy igy jár* .א□ שיחים ^̂ L■ H/W♦ אל ?aak a föld jámborai, mivár a föld gonosztevőireאהזה א
[me nézzétek a lombos אין בי ראה :בסוחיםbokrokat, ha tűz támadja
oaeg a nedves törzseket, י ־  • : - ; •
mennyire remeghet a 8zá- .ולא אל ואתה איש  razkóró! Nézd, oh Isten! • .,,4,״־aines ember méltó az em- •ODS 0 שו ̂ ייץ אש.  
kerekért kSnjWgni, 4]־ אם!־Te Isten vagy és nem em- - t ־ ־:  -! v »־
bér. Hűséges jegyzékben «“ uc׳n ימורת ביד   fannnk Elítted egész évi * ** L■cselekedeteink, vajha a 3*..־ (בשבת ך0שו
f® ' ,K״!̂ t ־  T ד־. ר>6ש בזבר» בז :* : ! Hangolhatnánk Téged as  ̂• t־'“״״'־ 
ij óv ezen napján. .לש^ח

אף הרון מנו דסיר געש. למענו  i(h ̂ח״אם   ק
ך!דוש מעש ולמצוא לבקר אין' עס.5ן .

Pölnyitják a frigyszekrényt — הארון פותחץ
!״ : .• r L־ S í 'a , S ' * חי ובנן יק לו9 בי<¥רו| י



דדה ‘א אום וסף0
 יוזמנ מרון! כבני עוכרי

הו;י,  ;?הן גןן'??ץ'?
ם  ואל הנני! ם1ה ונ
 ^דינני! כמעזפט תבא

 בנרקוקולשופר קוראי
̂ם אם  יכפר. כדק פעזי

 והדם חנם כמתנרז
 בגאדח רןצק יכפר!
ם.''ננע4י לקטר  ש
 להרשס’ זרח במצחו

 ונעפטבלאידעואעם!
 זדים. רגל תמוט לעת

כל אשרי הי ל או'  ב
בפטו  במכניע מזידים.̂י

 פועלי יבקרו לים!לעת
 בוכודו 'לה^פט עקר.

 פי יסכר ודוקר. 1 אף
! ר ק ע ' רי ב ער דו  י

 באמר^ לפניו בההלך
 ך־דברים אחרי אקי

 פעלו חעב ןהאבת.
ידיד אמת! אלחים

HmaMin*Itt
mint a barmok élnak a világban ?

Az énekmester (Dávid) szála: ,Vizsgálj meg.“ 
Megvizsgáltatott át ekkor rebegé: ״Oh kegyelmezz 
és ne vigy az itélászék 
elé.“ így kiáltunk mi is 
és fúvunk a sáfárba, ha a 
bűnök az ittiatnál felöl- 
vastatnak, oszsz ma nekünk 
ingyen kegyelmet és bo- 
csásd meg vétkeinket.

Büszkeségében papitíszt- 
ség végzésére adta fejét 
(Uzijáhu) király és füs- 
tölá szereket égetett el az 
ÍJr előtt, legott küteges 
lón homloka, hogy meg- 
bélyegeztessék, el lón pedig 
Ítélve azért, a mit nem 
tudott és azért, a mit vétke- 
zett. Egykoron igy botlanak 
majd a gonosztevők, kik 
templomodba istentelen 
gondolatokkal lépnek, meg- 
alázkodásra fognak elitéi- 
tetui. Ha az álszenteskedőb Ítélet elé állíttatnak, akkor szigorúan ítélnek rajtuk és elnémulnak a hazug szá- jnak. Ama becsületes király {Cliizki jáhu) hűségben járt h :en előtt, igazság szerint



im א■ ליום םוסף 1«»
הדריר ר5 ן  ר1ע כו

ם. מורי ח  מ
 t הטורים נא בי?מעו

 י^ר.3ב? נוקע’ אשר !ק
 עשר. מיתות בו נחרמ

! באפר כבל גבול וכ^ע
שר 7ךאש  בשחר א

 צדק בקו איך' ישפטי•
 כמו אם כי .^®טי.
 אש עלי חבים שפטו!

 כאף בם ןנעוח זרד»
 פושעי ללמדכם נזרה.

 מן המד כערי פזוךה!'
 וקל הוא ונלבד החרם.

 מגדיש כחרם. לו אשר
 כוגד !וכרם קמה ועד

 הון מה־מועיל. ושודד
 כי יועיל. לא כעברה

 מלמד פני לחלות אם
 שלח ';ד !לדחועיל

 בו נעשה כארון. אתו
סשכטוהרון.מה־.יעשו

a t6r?énjhozó, t rabstol- 
gaságból megszabadító: bóühödött, mert mondta: 
.Halljátok csak ti lázom 
gók I* és tízszer is ilj kemény hangon szólt a 
néphez, a miért az ö ha- lálozása is tízszer is adatott 
neki tudtára és érkezvén 
a határhoz, csakugyan a 
halál kötelékébe esett. Oh 
ti bírák, kik megvesztege- 
tésért ítéltek! ha titeket az igazság mértékével Ítélné- nek, hogy várhatnátok ki- méletes Ítéletet?Ama ifjak (Áron fiai), 
kjk idegen tüzet hoztak az 
ü r  oltára elé, legott kemény 
haraggal Bujtattak, hogy 
tanuljanak ebből a gonosz- 
tevők.Az esztelen (Á h á n )  az átokkal sújtott zsákmányra vágyakodott, lakolt is érte, és egész családja életükkel és vagyonukkal. Hamis- 
Sággal és erőszakkal szer- zett vagyon az Ítélet nap- ján nem használhat, fo- hászkodnotok kell ahhoz, ki megtanít arra, hogy mi válik javunkra.A frigyszekrényre nyuj- tóttá ki kezét (Usáh) és bűnhődött is érte, mit tesznek majd azok, kik



דר״ה א* ליום מוסף
 וךהמעליםבעךןד;פר.

?jp17. ע פ ' ; 
 ?ני?ן3 ?יניו והלךזין,

 טפשגזר־^רגלבאהלי
 דרכי אמרו ו?ל תורד״

 מנו גכסדז גסתר־ד־״
 רשע ן בסתירה פורח
 יהתר. כמחבא אשר
 וינחר. והלך לפניו צדק
 יפתרו כיום'אף אולי

 לשר’ שניט רעים'
 אותם כריב כהכייק•

 מכרם הצדירד.על
 כלי ני3 צדיק*• ככסף

 -למוסים. במכרם שם
ה'וכוון  וכשוד’ כזונ

 יהיו כדין איך המסים•
 כהתוצכו נעמסים!

 לדץ.'על כעמדו לדב
 לסען ודין• אתם וארז
 כדץ:'ורד שדון וךעון
אסרים• תריד אשר

H u n f - l iw170
ártatku a bíró elfitt? A tisztalciktt (Izsák), a ki 
önmaga életét áldozatra hozta, vénségében uein 
találta meg a lelki uyagal- 
mát; szemei meghomályo- 
sodottak, mert nézte, mikép 
áldoznak a bálványoknak. 
Utóda (Jákob) a tóra sátrai- 
bán töltötte életét, de úgy vélekedvén, hogy az ö 
útjai ismeretlenek Isten 
elótt, elragadták tőle tit- 
kon legkedvesebb sarját 
(Józsefet). Hátakkor, hogy 
képzelheti a gonosztevő, 
ki a zavarosban halászgat, az erényt üldözi, hogy a harag napja elől elrejtőz- 
hetik? Mikor a tizenkét 
testvér vizsgálat elé állít- 
tatott, nem lehetett őket 
igazolni, mivel pénzért adták el az ártatlant. Hátha 
azokat a jellemteleneket, 
kik jóravalókat tobzódásért, 
borért és kejelgésért el- 
rabolva eladják, itélőszék 
elé állítják: várhatnak-e 
mást mint kemény ítéletet ? 
hogy megérezzék és meg- 
tudják, hogy az ítéletben 
igazság rejlik. Mózes is.



דדה אי ליום מוסף
כפול קליד כרבי אליעזר הפייזיס בראשי המסבי סא .

A legderekabb és lég- . jellemesebb emberek is,hogyha vizsgilat alá ke- □pp3^n3חפץ כל מץאדירי1א
rültek, bűnösöknek találtat- DH3 כ^א כלא ץ♦0̂ל^  tak, mintha semmi érdé- Í 4«í4mmok sem 70tô ?נפי יציי 0אך חפץ?

A föld porából alkotott .מרום לאילי מאדמהAdám as ég angyalaira .
hasonlított; de nem en- | * ▼ • ן ד    ̂ ^
gedelmeskedett és a sem- לעבוד דמה! ולהמלmihez lón hasonlóvá. Kér- 4 4 ^̂44444 4̂^44tét munkálni, rávigyázni .̂גיו “פרי  niaipT ]̂
lön rendelve, de megszegte . ויגרישו צדו על ועבר

־דרעו! ^ר1לי זה ' .•
ték. Mikoron a homályból אזרח ד־יעיר לערת

׳“'ה:ו עולט ממאפל.
homályos volt a világ, az עוברים ומאפל*. ־?הו .

T Z ם  עיןעי #ל! דורבזוי'ו
gyalázatos, aljas I Azonban מסלול מיעזור באורח
0 tanitá az álnok embere- ״ ־ . * ־  •az igaz egyenes útra. במר־ו נאמו ועל יחגmégis! Irétfillrfidö יי * י  ‘kétÉs _. ____kérdésével: ,Miáltal tadom נדון 4זדז » ידע ב ^meg?“ magára vonta a  ̂ ‘ .súlyos Ítéletet: ,Tudd בעמלן עוברים תדעוmeg!“ (hogy utódaid szol- י *' ״  • *gák lesznek). Lám, ti a 0 א להכדלן♦ י̂י íהבכsiralom völgyében haladók, ‘ I •־ t • . ן ^ha Ítéletre jöttök és ö • יידהדר״ בריב בפעלם tettek szerint egész szigo- י I • • ' . 7 ~I rnsággalÍtélne: kimaradna  ̂ ̂י ובטדס מי שובט לב



ה דרי א׳ ליום מוסף
ט ?זית בתבל. נ ^ 

iv? הבל! לח?י b í לב 
 ;דחיט קץ. ונקיבת
 I לם בקץ. 1ב לאסוף

ם'להקץ. מוכן  עתי
 ומקץ מימים,ימימת

 כסה׳להקפות לקץ!
 בסוחים ’ לקוב. הדש

לרקוב. להבהב :להטו
 מכשול להסיר' ק

 להובר העקוב. מלב
ם ה אבר ליצחה ל

T ? ״ I T T : - ן :

זליערןב^
 אלדדך לעולם ן; ימלוך

 1 ולר'הללויה לדר ציון
 תהרות יו^ב ̂קדוע: ואתה
 נא: אל '^ראל
 דין ךכך1ב^ אמונה אל חיק
 מי הדין. י ^מק תמצה אם

̂ם. בדין. לם/יך יצדק  ̂קדו
 .W. למענו לא אם 'חו״ק
אף מנו ̂;יסיר  וכעס. חרון'
 מעעז. ולמצא ידבפר אין

לןדועז:
Bo» Hm . L

m
kegjMM hogy
ex amúgy is hiú életben 
maradjanak. A ki megőriz 
mindent szirében és meg- 
tartja legvégig, oh gyújtsd 
egybe végre valahára a 
3zúmflzötteket, hasadjon a 
nap, a napok utolsója, az 
idők vége, azon hónap, 
a melyen a gonosztevők 
mint a kóré lángban el- 
hamvadnak és a bún rőt- basztása megszúnik, hogy 
eltávolitsd a gátat a ha- 
misságra hajlandó szívtől és 
emlékezzél meg Ábrahám- 
ról, Izsákról és Jákobról.

Urtűkodni f«g az Örökkévaló 
ttlndörökké, a te Istened Czion 
aemzedékról-nemzedékre, Halé- 
híja.

Te pedig, eh szent, ki lakó- 
zik Izrael diesóségében. Isten, 
kérünk 1

Hitünk Istene! a lüdón ren- 
dezed az ítéletet, oh ne mélyed] 
iz Ítélet szigorúságába, mert 
ki tudna Előtted megállani az 
ítéletben, szent.

Hogyha nem önmagáért tenné, 
hogy levenné rólunk haragját 
és felindulást, hiába keresnénk, 
hogy találjunk igazoló tettet 
szenti



r m אי לייום ף0םו ל!  •
I 9 ברחמים לחיים יצוריו זוכר הרחמים אב כמוף י  

̂ן ̂ה מא ̂זה דוןי3 מתים: ת1לד.חי א ד׳טחים ה1?ןח א :
תשריק ע*פ מיוסד

Sót ha kemény ítéletre משפטץ אורח אף
tájo l־*  ro m ío jk ^
dünk benned Örökkévaló. " ?
Te, ki után a szív vágyó- M צר§רןךגוך.בךי 7  ̂
dik, a szükségben reád
gondolunk. Te, ki legtisz- טרם תרועת שופר
»b b  SZÍT( vagy, tognsp - ú ' _
,íiiitoiiunk be bczid ־61 סקתח ̂זרה שט<נגוןד.  
מיצירתבראשיר^ראש.r־ég mionti. tóar h.־
Bogást haloiíuk volna. Vi-
lágteremtésétól fogva tör-  ̂̂  ^  ̂m % a««?énynyé tetted: A  megtérés ך. t  ̂  ̂̂  » v ( ^
mindenek fölé helyezendő. ̂ית^לודמה למלט מלא  Még mielótt bíróságot ren-leltél, már a megtérók ♦ שרבביט
megmentésére gondoltál. **(ל1ל “ A ki alkottad kétféle haj-iandóságaikat, Te látod ésצ  •” ליט♦ 31-2
le megtekinted a benső ואם הרביהם. סרעףminden redóit, és ha go-aoszságot látsz rejtekeik- ♦“ •T• ?י "Öö^nwnjjlw
oen, oh gondolj óseinkre. למו תפמור פמודBmlékezzél meg, hogy vet- k.Lh 'led I. . ־ é̂־ jirmol הפלת לכר רךוכתםן
(Izrael) vállairól, a B • עבר מטבל. 1 שבם

כ?ל מענוי חוחפש •?
lésekbe estek, akkor fogadd



דדה n ליום סוקף
ם ^*דוןן  ם1י5 ^די

 'מול ונלחמים. קרב
 מחלדומים. נגף אבן
ה למב ש? מ' ^  תרו

 דין 'בפא ממרומים.'
 ן רחמים בשל להמיר
 בער,ד »;$שר ;חייד

 ?חננו בו טלאיו נשפט.
̂'חלילה  לך מלהשפט

זכור המשפט.' אלחי'
 משפט!'ואם ??שה לא

 ?ברי'ברירת. באדם
 לברירה ל(אלכאל'הבט

 דברי אלה דבחת ^
ת  מברון נלה הברי

ת! ש#שברי
• X

 בראש בבקרך ק״לשלם
 צךק בהברשת השנה.

 אסומה שנה.'״<! ר'י?’תב
 אים טללדתנשומדת

ם תזחוינזת מי טו  א
!לזנה בטללי להסלת

IH
Mflddcl és kAségeddeI,'8n-
Bsesereglftnk a êsata nap• 
jin és hares(̂ nk minden 
akadály ellen, oh hallgasd 
meg magaslataidról erós 
harsogósnnkat, hogy elité- lés heljett kónyOrOletet nyerjünk. A1 egyetlen 
(Izsák) miatt, a ki feláldo• 
zásra lón Ítélve, ne ítéld 
el, hanem könyörülj iva- 
dékain. Távol legyen Tőled 
Ítélet Istene, hogy másként 
tégy, megemlékezvén Ábra- bámra, aki mondotta: ״Hát 
az egész föld birája ne 
tenne igazságot?* és ha 
meg is szegték a frigyet 
mind aféle emberek, akkor 
Te Isten mint Isten tekints a frigyedre, háríts el ró- lünk minden átkot, az ősapákkal kötött három- szoros frigy emlékezete miatt.

A midőn az nj év e mai napján megvizsgálod a világot, oh engedd, hogy a jóság felülkerekedjék. Adj termékeny áldott esztendőt, melyen harmat és eső napfénynyel felváltva legyen, és ébreszd fel él- tető harmattal a sírban alvókat י - •



דר״ה ליום מוסף 1ד «
oh könjörfiletes! omlékez- .ם עדיר חו ר ר כו ך lé] meg szolgáidnak tett . JUíeskfldról. ♦ 3ז

Főiszál] a sófár az imák- a ? עופר ^?לה ״י  ? 
k«l, bőgj Téged, mÍDdeii- ןיי^ ,WnP
ható, megeagesatelje. f«- J,^ _ ״ ־ '  I ״ ^ ־
hászokkal. Lökd hüvelyébe ־ t *| * • X t
a villogó kardot, ragadj השנוץ.^וזק ברק לנדן
oltalmunkra paizsot. ני מגן^ ן בגנק ל

וכתבנו בחיים. דוםץ מלך לחיים. זכרנו  
̂יים אלחים למע/ך החייט.' בספר ח :

19 אברהם מגן אתה.ץ ברקי ומגן. עיע1וט ך1ע לך :
̂גה להו־קזיע רב אתה מתים מח!ה אריגי לעולם ר1נב א :

םלים1ג םו־טך רבים ברהטים מחים מהיד. בחםד ד!ןים מכלכל  
ף1כמ מי ן:םר. לייבגי 11אמ»ר ומקים אסורים ומחיר הולים ורופא  

. ri'jeyw :ןעועה מןהיד מטית מלך לך דומה ומי גבורות בעל
Fordalsz haijlékodban, מכון תפן ם ב כ ל

heg, . Wnr. ülj; b«־-
tetes és feddes, a mint t ; t | ;
gondolatba kelnek, oh ma- ח̂ח
gasztos,hajtsd füledet, hogy 71 ̂15 ר0ו p.ל|^כח
meghalljad a aófár szavát n lííí
l ^ L X r . פ?מים ידון. לא אקר "0■ 
ne hozzon másodszor is לאחקיםלאכדון.עולםveszedelmet a világra, mely •̂teáibanégyszer lén elitélve. Oh ׳yw
támogass Uram kegyel• חר0סמוורכהםררוכא



דר״ה מוסף
ם איום.  לם8ל בו דיג

 הראשקאךם’לפדיום!
 ולא חוק וצוה נוצר. בו

הרחיב  נצר.דץ%ץכ
ר.  למשפט חקקו מ

טיעת ;מנצר’ '

H imhiMm17•

ם. נבעות חוצב  וצווי
 צורים. מ'מראש ילדו

 חטדח נטעים כיושבי
מד' לילצריס'  בו לל

 מיוחם לעצודים: צדק
 נס איתנים. בשם שמו

ם להתנוסס  עליוני
 ספרים והחתונים.

 I ומעשים נפתחים
 דp̂̂פ עוברים מתני®
 פקיד !נותנים וחשבון

 מועדיך. לתקון הוכן
 בשבט העביר7 ציאן

פמשכם קרן ״ז עדיך•
דהיובש בזכרם) r? (בשנת »«»« *ן«ן

411, odalép a nagytekintetü 
latén elé, hogy figyOket 
mérlegelTén mentse fel 
éket. Az elsé ember alkotása 
e napra esik, egyetlen pa- 
rancsolatot kapott ekkor, 
azt sem tartotta meg. De 
Isten lén védóje, kisegít- 
vén ét a zzorultságból. 
Miért is • napot minden 
időkre ítélet napjául tűzte 
ki. Az alapok, a halmok 
és sziklás hegyek ekkor 
születtek az és sziklák 
(ős apáink), kik erényeik 
által alkotóivá lettek a jövő 
nemzedéknek. Neve Essá- 
nim névvel tüntetett ki, a zászló ez, mely alá a felső és alsó teremtések 
sorakoznak; könyveket 
nyitnak, a cselekedeteket 
felolvassák, elvonulnak Élőt- 
ted és számot adnak. Fel- 
sőbbsége is van (a tisri 
hónapnak) mert szerinte 
állapítják meg a többi ün- 
nepeidet, és ez vezeti nyá- 
jadat elibéd bojtár bottal. 
Kürtbe fájnak (ssomhaton 
kürtöt mlüetiek) ma tanúid.
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 בה1ט ופר!;םה ושלום פךכה וזדם בספר
ב קבר !^  בית וכל־?פןד אגדוגו לפגי|י. ונ

 אתה בתך ולשלום. טובים ולחיים ישראל
’ ” ■ ד.שלום! ע^ה ;י

 נפי׳טי ולמקללי מרמה מדבר וקזפתי מרע לעוני נצור אלהי
 ובמצוסיף לתורתף לבי פתח ותהיה. לכל בעפר תדום."ונםעי

 ו.קלקל עצתם הפר מהרה ך,עה עלי ההועבים וכל נפעי. תרדוף
̂[ם.1מד  למען עעח יטינף. למען עע־וה עמןז.’למען ע?\ה עב

 הועיעה ידידיך. יחלצון למען י תור־סך. למען עעה יןךעתך.
 ונואלי: צורי ןי לפניך לבי והניון פי אמרי להיוילרצון וענני: ;מינך
 י<ךךאל כ:ל ו.על עלינו עלום ;עשיה הוא במרוטיו. עלום עעה

̂דו הירצץ א?זן: •א ____________________י

בקול צבור לשליח תפלת
Fölnyilják a frigyszekrényt — הארץ פותחין

 אל־הי אבותינו. ואלתי אלתינו ץ אתה ברוך
 הנבור הנדול האל ועקב. ואלהי אלהיייצחק אברהם

 הבל }קונה טובים חסדים נומל עליון והנורא"אל"
א אבורת הסדי וזוכר ^בי  למען בניהם לבני גואל ו
באהבה: ישמו

ת ומלמד ונבונים. חכמים מסוד ם דע  מביני
 פני ולחנן! לחלות ’בתפלה'ובתחנונים. פי אפתחת

האדונים: ואדוני המלכים מלך"מלכי
ן ■יי י י • ; • ; ־ ־ ד •T־ • “;T •• ־

 frigyszekrény bezárása 4 — הארון [סוגרץ
א*ב ע״פ מיוסד

Keídettő! fogra Ítéletre
folt e  n a p  kitűzve, hogy ן ־•־  ^
mindennapnak cselekvéseit •מ?:שה בהון היום
uegvizsgî a. A ki talpon ♦Dl'



סף0 ס ן ףף»ףן לין

Aghtllgâ תרועות ל1ה שומע יי  Izrael népe■
k■. ברחמ,ס. ̂ראל■ עמו

 והעב וב^לתם. לעזךאל טןז5?5 אלוהינו לי מה
 ותפלתם י^ראד־ וא^י ביתף לךביר את־העבוך^

 דת'^ראל1̂נב תמידי לרצון ותהיי פרצון. תקבל באהבה
̂יזובף עינינו י ותחזינה עמף: ך פרח?ןים. לציון ב רו  ן
י עכינתו'לציון: המחזיר ללי א^ה

 ואלהי אלהינו לל הוא שאתה לך אנחנו מודים
 הוא תה1א לעזענו. מגן חלינו צור ועד. לעולם' אבווזינו

 המסורים חלינו על תהלתך. ונספר נודה־־לך. לדורי לדור
 נסיךשבכל־ ועל לך. הפקודות נשמותינו ועל בלךך.

 יערב שבכ^־עת וטובותיך נפלאותיך ועל עמנו. יום
 כי רחמיך(המרחם ”לא־כלו כי הטוב מהרים. וכקר

’ לך:י" קויט מעולם חסדיך. תמו לא
ם Tpn טלכג! עמןז מם1ו:תר לרברך כלם ועל ^ ו^דן ל

כריתןד: ^ל־בגי טוהים לחדם וכתוב
 באמת שמך אות ויהללו סלה יודוך החיים וכל

 שמך הטוב לן א^ה ברוך סלה: ועזרתנו ישועהנו האל
נאה'להודות: ולך

t  V T I ;

 ורהמיסעליט וחסד הן וערכה טובה שלום שים
 באור ?אחד כלנו אביט ברכנו עמך. ישראל כל ועל

 חייכם חורת אלהיט יין לנו נתת פניך באור כי פניך
 ףסילום. וחיים ובריכה''ורחמים וצדקה חסד. ואהבת

 ועעל עת עעל ןשראל עמיך את לבוץ' בעיניך וטוב
« שעה ; ך:9^



ם מוסף ♦ל! דדיה א' או

 פזורנו וקרב נו1ך1ןלי
 הנוים"ונפוצותינו מבץ
ארין. מירכדזי כנס

 עיירך ’ודביאני■
 כיח וליר^ולום ברנה

̂׳ביפבהתשלם  מקך
 את לפנקד נ?^ה ושם

תיינו קרכנורז  חובוי
 בתורתך ?נלינו כמצוה
 משהעבדךימופי ?גלדי
כאשר! כמדך

ם  שמהוהכם וביו
 ובראשי 'ובמוזנדיכם

 ורזקעתם חרשיכם
' ת ו ר צ ו צ ח לב ? 

 ובחי ועל עול״ותיכם
 לכם והל שלמיכם

 אלהיכם.’ לפני לזכרון*
 כי אלהיכם!' ך אני
 שופר. קל שומע אתה

אץ תרו^ת ומאזץ  ו
א^ה ־וך9 רומה

MimMu
hogy összegyttjtsd szám- 
üzöttjeinket. Hozd össze 
elszóródottjainkat a népek 
közül és hányatott-vetett- 
jeinket, gyüjtsd Össze a 
föld sarkairól, és vigy be 
minket Gzionba a Te vá״ 
rosodba ének közt és 
Jeruzsálembe a Te szent- 
séged házába tartós öröm 
közt. Ott pedig elkészítjük 
Előtted kötelességbe!! áldó- 
zatainkat a mint ránk pa- 
rancsoltatik, tórádban szol• 
gád Mózes által dicsőséged 
nyilatkozata szerint mond•
Tán:

És örömnapjaitokon és 
ünnepeiteken, vagy ujhold- 
jaitokon, fújjatok a trom- 
bitókba égő áldozataitoknál 
és bekeáldozataitoknál és 
legyenek nektek emlékező- 
tül Istentek előtt én az 
Örökkévaló, a ti Istenetek. 
Mert Te hallgatod a sófár 
hangját és figyelsz a har- 
Bogásra, de senki sem ha- 
sonlít rád. Dicsértessél 
örökkévaló Istenünk, ki



ם סוסף דורה •K או
 ועל הללויה? החלל;ה

ם י א י ב נ ה ' י י  ו
 ^?בי בל לאבר כתוב

 תבלףבבניאךןכנעא
 וכתלןע תראו הדים' נם

 ןנאמר. תשבעו! שופר
 ותרןע’ההוא ביום !*הלז

או נדויל בשופר  וב
 אשור בארץ הזזבד־ים
מצרים בארץ והנךהים
̂י והשתחוו  בדהר לי
 !בירושלם ודור|ךש
 יראה עליהם רי ונאסר

 וארני הצו רכרק ועא'
 יתקע בשופר אלהים

 יי, תימן בסערות והלך
כן עליהם. לן צבאות

בשלוסך! שךאל’ן עסך ’על תנן
 אלהינוואלהיאבותינו

ל’ בשובר תקע I גרו
.להרוהנוףבאנסלקבץ

Mamf-iau169
dicséije «z Istent I Halé• 
Inja! És szolgáid, a próféták 
által meg van írva, mond- 
Tán: .Világ minden lakói, 
és föld népeit a mikor 
zászlót emelnek a hegye- 
ken, látni fogjatok, a midón 
a sofárba fújnak, hallani 
fogjátok 1* És meg ran 
mondva: Leszen pedig az 
napon a nagy sófárba fuj- 
nak és az Assnr országban 
bolyongók megjönnek és 
az Egyptom országába el- 
Szőttek leborulnak az Örök- 
kévaló előtt, szent begyén, 
Jeruzsálemben.“ Megvan 
mondva: Az Örökkévaló 
megjelenik fölöttük, villám- 
ként repül az Ó nyila, az 
Ur Isten a sóííírba fú és 
i délnek szélvészeiben jár. 
A.Z Örökkévaló Czebáoth 
)Italmazza őket. Ekkép 
oltalmazd népedet, Izraelt 
is békéddel.

Istenünk és atyáink 
Istene, fújj a nagy har- 
sonába megszabaditásnnk 
végett, és emelj zászlót.
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 ד?מח ו;געו העם ירא
 ויהדברירןדעזך מרחוק!

n vü .לד־.’ ל^אמר^ 
 בקול יי בתרועה >*הים

ו ר פ ו . ש ר מ א נ  ו
 שופר וקול בהצוברות

 ץ! המלך לפני' הריעו
 I בדורש תקש ונאמר.

 םהננו!1שו(ןרבבםהלי
 הוא לישראל חוק בי

 ו?ר|בו משפטלאלהי
 הללו;הוהללר ונאמר.

 הללוהו ’בקדשו אדי
 הללוהו ןנזוו’ברקיע

 בלב הללוהו בנכולדניו
 בתקע הללוהו נדלו!
בל הללוהו שופר  בנ

 בהף הללוהו ר!1ןכנ
 במנים הללוהו )מחול

 וענבוהללוהובצלצלי־
 בצלצלי הללוהו שמע

הןשמל. מל הרוננה!

mikor a nép látta, TÍssza- 
rettent és távolra állt. 
Szent igéidben pedig meg 
van Írva következőkép: 
Harsogás közt szállt fel 
Isten, sófár szó közt az 
Örökkévaló.“ Meg van 
mondva ez is: Trombiták- 
kai, sófárral harsogjatok 
az Örökkévaló, a király 
előtt. És meg van mondva: 
 Fújjatok ujhold napján a״
sófárba, holdtöltekor ün- 
népünk tiszteletére, mert 
törvényeez Izraelnek, Jákob 
Istenének rendelete“. És 
meg van mondva: Halé- 
Inja! Dicsérjétek Istent, az 
Urat! Dicsérjétek Istent 
szentélyében, dicsérjétek 
hatalma boltozatán. Dicsér- 
jétek csudatetteiben, dicsér- 
jetek teljes nagyságában. 
Dicsérjétek Istent kürt- 
harsogással, czitera és hárfa 
hangja mellett, dicsérjétek 
Istent dobszóval és táncz- 
czal, dicsérjétek czimbalom- 
mai és csengőkkel. Dicsér- 
jétek zengő hangokkal, 
dicsérjétek harsogó hang- 
szerreL Minden élő lélek



r א׳ ליום סוסף n!

 סרדו ראעירת5
 ?ל סלפנו בהגלותןי

 לעמך ללמד סיני’הר
j תורה it o ’i ותשמיעם 
לןד.ודבחת1ררן1אתה

אש מלהבות' ,קרשך
 וברקיסעליהס בקולות
 שופר ובקול' נגליחז.
 בכתוב הופעת. עליהם

ם 'ויהי בתורתך  בל
 דשלישיבהלתהבוקר.

לי ת ו  וברקים קלו
 וקול ההר על כבר וענן

ד מאל חוק שפר לו  ו
כלהעסאשרבטחנה{

167

ד ד ד
 השופר קול וגאמר.ויהי

 משה מאר. והזק הולך
 ועננו תאלהים ידבר

 העם וכל ונאמר. בקלז
 את־הכולותןאת ריאים

 קול ואת הלפידים.
עשן ואת־ההר השופר

■idfin megnyilatkoztál ób 
királyunk, a Szinai hegyén, 
hogy népedet törvényre 
és parancsolatokra tanítsd 
és fenséges szavadat és 
szent •igéidet tűzlángból 
hallattad velfik; menny- 
dörgés és villámlás közi 
nyilatkoztál meg nekik és 
BÓfárszónál jelentél meg 
fölöttflk, a mint írva va- 
gyón tórádban: ״Vála pe- 
dig harmad napra reggel- 
tájban, hogy mennydörgés 
és villámlás és sűrű felhő 
volt a hegyen és igen 
erősen szólt a sófár és 
megijedt a nép, mely a 
táborban volt. Meg van 
írva ez 18: ,És a sófár 
mindinkább erősebben szó- 
lalt, Mózes beszélt és Isten 
mennydörgésben felelt neki. 
Még ez is meg van Írva: 
,Es látta az egész nép a 
mennydörgést, és a Ián- 
gokat és a sofár szót 
és a f&stölgő hegyet, de
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̂ם המזבה. גב י׳גל  רחמיו וכב

 עלם. בלבב נף1ךצ ל^געות
 מגסף את רחמיף ונבעו בן

ועוב הגדול ובטובך מרגלינו
הרון

אלהינו יי לנו ור,ים’ימנחלתזד.
 אתהזיברעהבטחתנובתורתך

ד'ידי  מפי עבדך ’מעד־־. עי
 להם וזכרתי כאמור: בבודך
 הוצאתי אער ראענים ?רית
 לעיני מצלום מארץ אתם
 לאלהים להבו להיות הגולס

 הנעבחות בל זוכר כי אני;י:
עכחה ואין מעולם הוא אתה
 ועלןדח כבודך. כפא לפני
 ברחמים היום לזרעו יצהק

זוכר אתדתייי תזכור.'ברוך T “ I T מ ~
ז הברית

 ב?נן נגליוץז אתה
שך ?:ם ?גל ךןד1כב  יך

 העמים מן ?גטם. לדבר
 העמעתםקולןדוננליות

 טהר ב?נרפלי ?גליהם
 1כל העולם (כל) גם

^,ניןי חה ת ' 'ובריו

hátáB, ét legyózte k6nyerületét,
b«gy teljesítse akaratodat töké- 
letes 8ZÍVT61, akként győzze le 
könyörületed az irántunk táp- 
Iáit haragot él nagy jóságod- 
bán vond vissza felgyaladt 
haragodat népedről, városodról 
és birtokodról, fentartván ne- 
künk az Ígéretet, melylyel biz- 
tattál bennünket tórádban szol- 
gád Mózes által dicsőséged 
szájáböl, mondván: És megem- 
lékszem az elődökkel kötött 
frigyre, hogy kivezettem őket 
Egyptom földéről a népek szeme 
láttára, hogy nekik Istenük 
legyek. Én az Örökkévaló. Mert 
öröktől fogva emlékszel arra, 
a mi feledésbe mehet, mert 
dicsőséged trónusa előtt nincs 
feledés, Izsák megkötözéséről 
is könyörülettel emlékezzél meg 
ma ivadékainak. Dicsértessél 
Örökkévaló, ki frigyéről ■ag- 
emlékezik.

Dicsőséged felhőjében 
nyilatkoztál meg szent né- 
pednek, hogy vele beszélj. 
Az égből hallattad szavadat 
és megnyilatkoztál nekik 
tiszta zivatarfelhőkben. Ee- 
megett is Előtted, az egész 
föld és a teremtés teremt- 
menyei reszkettek Előtted,



r א* אום סוסף m 
ם על n לאסו*. לו s

I לך ריגי5י ״ אמר
הבד! געורל חסד  א

 לוסל.לכתךאחדי’כל
ן במדבר ^  ידא ב
^ ןחעהן א  הכרתי ונ

 תך1בריהי"א אתי אני'
 והקימותי נעוךיך. בימי

 ונאמר עולם'! בריתי לך
 אפרום לי וקיר דזבן

 בי ש?עו?ים י.לד אם
רי מדי ב כר בו ד  ז

 בןיהמו כל עוד. אזכרנו
ארחמנו רחם לו. מעי V ר ־• *־ יי - - •י

יי♦ נאם
 זכרנו אבותינו ואלתי אלתינו ’

 ופקדנו לפניף טוב בזכרון
̂ה בפרןדת ̂טו  מ^מי ורהמים ל

 אלתינו לל לנו וזכר לןדם שמי
 ואת החסד הברית'לאת ארת

 •יאשר'נשבעת דשבועד־!
 המיודלה. בהר אבינו לאברהם

 שעקד עקדה לפניף ^אה‘*
בנו’יצחק את אבינו אברהם » « ן t״ « ז• - 1* |

m

Jeruzsálem f&leibe, moad* 
Tán: .így szól az OrOk- 
kévaló: Emlékszem iQusi• 
god kegyeletére, jegyesko• 
rod szeretetére, követvén 
engem a pusztába, termé- 
ketlen földre.* És mondva 
vagyon: És megemlékszem 
az iQuságodbsn veled kö> 
tött frigyemről és fenn- 
tartom veled a frigyet 
örökre. És mondva van: 
Drága fiam Efráim, ked• 
vemre való gyermek: A 
mikor esak beszélek róla, 
egészen megemlékszem 
róla, úgy, hogy zajog érte 
a bensőm, meg is könyö- 
rUlök rajta — szól az 
Örökkévaló.

Istenünk és atyáink Istene! 
Emlékezzél meg rólunk kedves 
megemlékezéssel és ügyelj reánk 
a segítség és könyörületesség 
ügyeimével a régesrégi egek 
egeiből. És emlékezzél meg ja• 
vunkra Örökkévaló Istenünk a 
frigyről, a kegyelemről és ai 
esküről, melyet Moria hegyén 
Ábrahám atyánknak esküdtél, 
és jelenjék meg Előtted a meg- 
kötözés, mikor atyánk Ábrahám 
megkötözte fiát Izsákot ai oltár



0 mוד־ד. א׳ אום וםןז
ער רוכחמח  אחו א
ה :  אלדזים ו!?בר ^

 השכו’ז|זארץ ?ל חס
 yeW ונאסר הטיט!
ת אלהיט  נאקתם א

ת’אלהיב£ ויזמר א
™ חו את אברהם מ־י

 »תדגקב\ונאמר0י}מ־וק
ת א  ריהי:י:עקב3™

 עחק מ־יהי את יאף
 ואףאוזפריתיאבת;ם

 אובר! והארץ אזבר
 כתוב קדעוך עדבלי
 ^'^ה ז'כ'ר’לאטר.

 ורחום חנון מפלאיהיו
 jnp טלף ל!'ונאמל

 לכם1וזכד'לע לילאל
 ונאמר'ומכור בליתו!

 כרב רנחם בלית להם
 דpו^לולי'?;בך חסת!

 לאטר כתוב הנביאים
באזני וקראת הלוך ? I י t |  t » י - » •

MuwMflu
a&la Tolt 0 birkában, és rezetett Isten szelet a ffil• 
dOn, akkor felszikkadtak a 
vizek.* És mondva vagyon 
,És hallá Isten kiáltásukat 
és megemlékezett bten 
Abrahámmal, Izsákkal, és 
Jákobbal kötött frigyéről; 
és mondva van: És meg• 
emlékezem frigyemre Já• 
kobbal, szintúgy frigyemre 
Izsákkal,valamint frigyemre 
Ábrahámmal megemlék- 
szem és a földről is meg- 
emlékszem. * Szent igéidben 
pedig írva vagyon, mond- 
ván: ״Emléket tett csudái- 
nak, kegyelmes és könyö- 
rttletes az Örökkévaló." 
És mondva vagyon: ״Táp- 
lálékot ad azoknak, kik öt 
félik, örökre megemlék- 
szik frigyéről.“ És mondva 
van: Megemlékezett nekik 
frigyéről • megsajnálá őket 
nagy kegyelmébe. És szol- 
gáid által, a próféták által 
megiratott a mint követ- 
kezik: ״Menj és hirdesd
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תיו.וערי1אךםור^מל
מ?ל?יא'^£י-אלידאיש

 אדם ובן ןעבחך. שלא
 דורשיך כי בך! יתאמץ
 ולא יבשלו. לא לשלם

מו ל ב  כיל ל־ינצח י
 זכר בי בך! החוסים

 כלהמזנשיםלפניךבא.
n riw מןןושד־■. דורש 
ם!  נח את וגם כל

ת ב ה א ך!. ב ר כ  ז
ותפקדהובדברישו^ה
אך בהבי ם.' המי  ור

 לשחת המבול מי את'
ל  רו!נ מפני בשר ב

 1מ?לליהם.?נלבן'זכרונ
 אלהינו ץ לפניך ב><׳

 בעפרות להרבות!רש
ל.  בחול וצאצאיו' ^
 בתוךתך בבתוב תם!

 נח. את אלהים ומכור
ל ואת כל ואת ההת ?

tfUBZftf-ifll16S
tervei és törekvései, és sz 
ember cselekedetének rugói. 
Boldog az az ember, ki
nem feledkezett meg rólad 
és az ember fia, a ki hoz- 
z(1á ragaszkodik, mert kik 
Téged keresnek, soha sem 
botlanak és semmikor sem 
pirulnak azok, kik benned 
bíznak. Elibéd jön minden 
cselekedetnek emlékezet e 
és Te megvizsgálod min- 
den tettöket. Nőére is sze- 
retettel megemlékeztél és 
reá gondoltál üdvös könyö- 
fület Ígéretében, midón 
bozád az özönvizet, hogy 
megronts minden élót rossz 
jselelekedete miatt. Azért 
lőtt elibéd Örökkévaló Iste- 
Qünkaz ó emlékezete, hogy 
szaporítsd ivadékát, mint 
I föld porát és sarjait mint 
a tenger fövényét, a mint 
meg van irva tórádban: 
»És megemlékezett Isten 
(íoérél, minden állatról és 
ninden baromróU mely
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 כיל ף1ס עד ומביט
 pti תביא בי וזדיוחת.

 חלו כל להפיןד זכחן
 מעיבים’ להובר וניפע.
 לאין בריות והמון רבים

 תכליר^מראיביתבזאת
 אוותה ומלפנים הודעת.

 ההלת היום זה’ ת.’ןלי
ם זכרון מעשיך'  ליו
 לישחל חוק בי ראשון.

 לאלדוי בשפט הוא
 המדיגורז ’ועל ועקב.

 איל'לחרב. יאמר בו
ם.’ואיזו לו ש  איזו ל

 לשובע. ואיזו לרעב.
לז ריו ב קדו. 1ב ו  ופ
 ולמות להיים להיביךם

 כהיום נפקד מי'ל^
 הי.צור בל זכר בי הזה.

 איש מעשה בא. לפניך
ת קךתו.’ופ לו לי ע  ו

.^ ^־י! צ 'מחושבות’מ

Manal̂ as
6a píllaut minden kor ré- 
géíg, mert Te hoztad a
megemlékezés tOrrényét, 
hogy megfigyeltessék min• 
den szellem és lélek, hogy 
emlékezetbe hozassék, a mi 
csak megtörtént, a teremt- 
mények sokasága végte- 
lenségeig. Kezdettél fogra 
tudattad ezt relQnk és haj- 
danta kinyilatkoztattad. Ez 
a nap mireid elseje meg- 
emlékezés ai elsé napra. 
Izraelnek törvénye ez és 
rendelet Jákob Istenétéi. 
A tartományok fölött ekkor 
mondatik ki, hol leszen 
kard és hol béke, hol éh- 
ség és hol béség; és a 
teremtményekre figyet vet- 
nek azon, hogy megemlé- 
kezzenek rólak, életre vagy 
halálra. Kire ne vennének 
ügyet ezen a napon ? mert 
minden alkotás emlékezete 
elibéd jé, a férfinak csele- 
kedetei és viszonyai, és a 
férfi tettei, az ombemek
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ל על מלוך אבוהינו. ״ואל־הי אלהינו  ^לו העולם ן
 בהדר והופע בירןרך\ על־־כל־הארץ והנ^א בכבוךך.

 כל־פעול וידע א^!ך. יועבי על־כל ^זך נאון
̂צור כל ויכין פעלתו. א^ה כי  ויאמר יצרתו. אתה ?י י
̂ראל אלהי כאפו\יי נע:מה אער כל ומלכותו מלך יע

: T T ; ־ :T : • -  «  T ״• v| “ ;

במנוחהנו) רצד. ותינו1אב ואלהי אלהינו (לשבת מ^לה ככל
̂יובך ש׳מענו מתורתך. חלקנו ותן כמצותיך קדשנו  מ

 ̂»בח לברציון באהבה אלהינו יי כישועתך(והנחילנו ועזמהנו
̂טי לשראל 1ב דנוהו יןךשף.  לעבזיןז לכנו וטהר טקד

 וקים'לעד. אמת ̂ודבךך אמת i אל־היים י אתה כי כאמת.
ך מלך א^ה ^ו  ו) (השבת מקדש’האךן.' כל על ץ'

וייום׳הזכרון: ישראל
ר אתד־ו כ שו־ו זו ע Te megemlékesel» rilág- מ

ם קד עול פו ל ו b־. m־g- יצן!ף, כ figyeled a kezdet minden ן ״ ן• ז י
t T v| v ף ״ í rי ׳ alkotásait. Nyilván valók

^ ו מ ל ג ? ו ת ן ו מ ז ד  Elótted a rejtekek és a ו
ת ^יו ס ת נ שי א ר ב פ  teremtés els6 napjától fogva ש

. Ulkok eg&i tómeg,. ■״UL איי
Dicsőséged trónusa előtt ׳׳-זיי* י <V ׳T̂  | ריי

חי. כו ץ כ א תר 1 ו ק  nincs feledés és mi sem נ
^ד ד. מנ ה עיני ת ר א כ rejtőzhetik el szemeid elől. זו

Te megemlékezel minden taBkh L«1k !̂k(
teremtményenéssemmilyen

ל ר כ צו א הי ד ל ח כ alkotás sem tagadhatódzik נ
előled. Minden nyilvánvaló kkktak'kk kkUa 73 73Ĥי -és ismeretes Előtted Örök

ך פ;י ה אלהינר. יי ל פ kévaló Istenünk, a ki lát צו
£os Has. L11
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 ע?גרים ^או סקיח?!!?
פתחי'iKíw ראשיכט

T:~T--T - |v ̂ ״ ♦
םד9מיתאזה  לךדזן

 מלזי צבאורז יי
̂■י תל סלה: הכביד •t TV
 כתוב מביאים ?בדיוי

 מלך אמר״ לאסו־.כה
 צבאות .^ראלןצאלו״

 אחרון. ואצי ראשון אצי
 ?זים!7א אץ ומכלןנרי

ם ^לו ןצאמר תי ^ 
 את לשפט ציון כהר
 לץ’ ?שו,וךויץית ך־ד

 והץ־ז ^אמר הכלוכה!
 למלךכל־כל־הארץ יי

 אחד והיה״ ההוא כלם
 אחתלבתור^ך ושמו

ב תו מר כ א  שיטע ל
״ אלהיצו ״ ישראל

אץודו

Mun̂ÜM
jétek ti kapok fejeiteket 
és emelkedjetek örÖkOa 
ajtók, hogy bevonuljon 0 
dicsóség királya. Kcsods 
az a diesóség királya ? 
Az Örökkévaló Gzebáoth ó 
a diesóség királya, Szeláhl 
És szolgáid a próféták ál- 
tál írva lón következókép: 
így szól az Örökkévaló 
Izrael királya és meg- 
váltója, az Örökkévaló 
Gzebáoth: Én vagyok az 
elsó és én az utolsó és 
rajtam kivOl nincs Isten, 
És meg van mondva: És 
felmennek segítők Gzion 
hegyére, hogy ítéljék el 
Ezsau hegyét és az uralom 
iz Örökkévalóé lesz. Még 
mondva van: És lészen az 
Örökkévaló kírálylyá az 
egész földön; azon a napon 
leszen az Örökkévaló egy 
és Neve egy és tórádban 
írva vagyon következókép: 
Ealljad Izrael, az Örökké- 
való a mi Istenünk, az Örök- 
kévaló egj.
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ך5תנ ד.3לו בו ב כ תו כ  כ

י סן ר תו r!כ t i r r ד לו מ  י
ם ל ע :'’ל ד ע ו

V T  T  :

ר. מ א נ ט ו כי  ד־ו
ב. עוין רן ע א כו ל ה ו א  ך

ל־' מ ד ?נ א ר ע ל ״‘ב ' . 
ו’» י מו ^ ת’ע ע ו ר ת  ו

ך ל *. ז1כ’מ מ א חי ונ  וי
ף פ ^ ה כ ך ל מ ן ו ר ש י  ב

שי א ד עם^ ר ח טי ו ב  ש
ך ש ר רן רי כ ד ב !ו ל א ך ש  י

ב תו ר. כ מ א י' ל דיו כ  י
ה כ לו מ ל ה ש מו ם: ו וי ג  ב

ר. מ א נ ך ין ו ל ת מ ו א  ג
ך א ת ה ו ע ״ ש כ ל ש ב  ל

ף ן' א ו כ ד’ת בי S ת 3 
! ט מו ר. ת מ א נ או ו  ש

ם י ר ^ ס ש כ י ש א י  ר
או ש הנ חי ו ת ם. פ ^ ו  ע

א' ב ך וי ל : מ ד ו ב כ  מי ה
ת ך ז ל : מ ד ו ב כ  יי ה

ז ו ז ר ע ו ב נ ר ״ ן ו כ נ

HamMn10V

kodni dics6ségben, a mmt 
Írva vagyon a tórádban: 
Az Örökkévaló nralkodni 
íog örökkön örökké.

De így is szól: Nem 
venni észre bajt Jákobon 
és nem látszik szerencsét- 
lenség Izraelen; az Örök- 
kévaló Isten vele, a király 
harsonája benne van. De 
Így is szól: És lón Jesu- 
runban király, midőn össze- 
gyűltek a nemzetségek 
fejei, Izrael törzsei együt- 
tesen. És szent igéidben 
írva vagyon következő- 
képen: Mert az Örökké- 
valóé az uralom és ő kor- 
mányozza a népeket. És 
mondva vagyon: Az Örök- 
kévaló uralkodik, fénybe öltözködik, öltözködik az Örökkévaló, hatalommal övedzkedik; a világot is úgy erősítette, hogy nem ingadozik. És meg van mondva: ״Emeljétek ti kapuk, fejeiteket, és emel- kedjetek ti örökös ajtók, hogy bevonuljon a dicső- ség királya. Ki a dicsőség királya? Az Örökkévaló, a hatalmas és erős, az Örök- kévaló hadi bajnok. Emel-



דר׳ה א׳ אים מוסף
ל ?  סרנדורת הארץ ו
עהן אץ

 ץ לך נקוה כן ?נל
 מזרה לראות אלהינו

 להעביר עוך בתפארת
ם ק לו  ה^דץ. ו'מן נ

ם לי האלי  כרורת ו
 עולם’ לתקן יכרתץי

 לכל-בני ?סלכות^יי•
קראו'בעמך. בעור  י

ל אליך להפנורז' ו
 וכירו ךץ'ז6«ו ’רש?
 תבל כל־־ישבי■ ויודעו

 כל-בו־ך תכרע לך בי
ל תשבע  וילעוץ} כ
 יכרעו אלהינו’ יי לפניך
שסך (לכבור ויפולל.

 כלם ויקבלו יתנו. יקר
 מלמתך. עלי את

 מהוזז ?לתם ותמלוך
 המלכות ו?ד.כי לשלם

?ד ולעולמי היא שלך

MoimMin*
égen fent és 1 földön lent, 
más oines.

Azért reménykedünk 
benned Örökkévaló Iste- 
aünk, hogy meglátjuk nem• 
sokára hatalmad közdicsé- 
rétét, hogy az utálatok 
eltűnnek a földről és a 
bálványok teljesen elpusz- 
tulnak, hogy a világot a 
hatalom birodalmával ren- 
dezed és a halandók min- 
den gyermekei Nevedet 
imádják, hogy a föld min- 
den gonoszai Hozzád fór- 
dalnak; ismerje meg és 
tudja a világ minden lakója: 
hogy minden térd Előtted 
Hajlik meg, minden nyelv 
Reád esküszik. Előtted 
Örökkévaló Istenünk fog- aak térdet hajtani és fog* aak borulni és neved dicső- 
;égének elismeréssel adóz- 
aak és mindnyájan elfő- 
gadják uralmad igáját és 
Te csakhamar rajtuk fogsz 
iiralkodni örökkön örökké; mert tied az uralom és 
örökkön örökké fogsz ural-
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לאדון לו^בס ?לינו

ליוצר ה^ל*להתן^־ז
 #לא בראשית

 דראךצות׳ללא כגולי
ת’ שמנו חו שפ מ  כ

ם שלא תאדמת  ש
 וגורלנו כחם חלקנו'

 ־ואנחנו המונם. ככד*
ומש^זידם כורעים

X * * ג “ J■ •

 מלכי לפנימלך ומודים
 כרוך הקחש המלכים

 #מים נוטח חוא'שהוא
 ןקרו ומושב ארץ ויוסד

 ושכינת כשמוםוממעל
מרומיבםו כגבהי עזו

 שד. אץ אלחינו הוא
ת מ  אפם מלכנו א
 כתוךתו ככתוב ולחו
 והשברז הלם רולת

 הוא ץ כי לבבך אל
האלהיםבשמים'ממעל

מ!
Bajtank ill, hogy di• 

iBéijOk a mindenség nrát, 
hogy megadjak a magas■• 
talást a kezdet alkotójá- 
nak, mert nem bánt re- 
lünk, mint az országok 
bálványimádó népeivel és 
nem tett minket a föld 
egyéb nemzetségéhez ha- 
sonlóvá; hogy nem adta 
ki részünket, mint nekik, 
és sorsankat, a mint azok 
tömegeiét. Mert mi térdet 
hajtunk, leborulank és 
vallunk a király előtt, ki 
a királyok királya, a szent, 
dicsértessék az ö neve. 
Mert 0 hajliti az eget és 
alapitá a földet és dieső- 
ségének lakóhelye az égen 
fent, és hatalmának szék- 
helye a magasságok magas- 
ságán, ö a mi Istenünk, 
más nincs; valódi kirá- 
lyunk senki rajta kívül, a 
mint Írva vagyon az ő 
tórájában: ״És tudd meg ma, és vedd szivedre, hogy 
az ö̂kkévaló ö az Isten az



ה א־ ל׳יום סוסף ח־

 מהךא־ לדודש כאחד
 כל־ להיהילכם' רחע

 ?כדדח מלאכרז
dv תרוזגה.rpiT 

 עלדח ו?עיחם 5לכם
 פד’ ה1ליה ניחח לדידו

בן־כרןראחד.אילאחד
T V • -  T  V  I T  T  I V

 בני־־^כד־. כבעים
ם: עב?נה. מי מי  ת

 ונםכחדט 'ימל׳הזם
ד כ ד מ n כ ' f i p  
ם לי ע  וע;י לפד ?
 ועערון לאלל ?עדנים

 .ועני1ל^בעוקבנםכ
ם  לעני לכפד. עערי
כהלכתם: המידים ד • • : ד : • :

לעבת
 עומרי במלכותך (יעמחו

 מקזיעי עם עונג וקוראי עבת
 ויתעןגו יעבעו בלם שביעי.
רז ובעביעי מטובך  בו תי

 אותו ימים וקזיעחו
ר ^זן ר בראשית:) למעשה ק

» hónap elsó napjón szent 
hirdetésiek legyen néktek, 
semminemű művészi mun• 
kát se végezzetek, harso- 
gás napja legyen nektek 
és készítsetek égő áldoza- 
tót kellemes illatul az Örök- 
kévalónak egy tulkot, egy 
kost, két bárányt, egyéve- 
sek és épek legyenek. És 
Usztáldozatuk és italáldo- 
zatuk határozat szerint: 
három tized egy tuloknak, 
két tized egy kosnak, és 
egy tized egy báránynak, 
és a bor ital áldozatul, két 
kecskebakot kiengesztelé- 
sül és két mindennapi áldó- 
zatot szabályaik szerint

( S x o m b a t o n )
Hadd örüljenek birodalmad- 

nak a szombat megtartói és 
benne gyönyörködök. A  *lép, 
mely a hetedik napot szenteli 
m indnyájan egyenkint bővel- 
kedjenek és gyönyörködjenek 
jóságodban. A  hetedik napot 
megkedvelted és megszentelted, 
a napok kincsének nevezted 
u t, a ?ilágterem tés em lékeiü
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 והביאנו מירבתי־ארץ.

 ברנד־ן. ?גירך ידיציון
ם ש^ל לירו ת וי  בי

עך ת מרך מדו  בע
ט לם.'1ע ע ת2ג ו  ע

 ארג״ריןרבגות לפניןי
תינו ם חובו  תמירי
ם סךך  ומוספים ב
מוספי ואת בהלכתם!

V  I T  T  : • f ; •״

̂«נ״ יום ם>1וי הזה ת3ה׳? (
 נבעת ™

 באהבה לבניך ונקריב
 במו רצונך• במצות

 עכתבת^לינובתורתך
ה'בברך. בל מע  ורי'

באמור! כבורך מפי’
T  T  I V  : • •

̂בון וביוס ̂ים ̂?ני ה  כב
̂ני 'תמימים' בני־־־ענה  ו

 בלולה מנחד־־! ;נברנים'םלת
 עבת עלת ונסבו: בעמן

̂־־עלת נעבתו' התמיד ע
V - 4" ־ A “ ־ :  T ה!5הס

העביבי ובתלע

15S üofzftMM
pyOjted össze a föld szé- 
leiről és hozz minket 
Czionba, a te városodba, 
énekek közt és Jeruzsá- 
lembe, szentséged házába, 
tartós öröm közt, Ott aztán 
elkészítjük Előtted köteles- 
ségünk áldozatait, a min- 
dennapiakat rendjük sze- 
rint és a muszáf áldoza- 
tokát szabályaik szerint és 
i {szombat ezen napjánah) 
(negemlékezés ezen napjá- 
aak muszáf áldozatát örö- 
mest elkészítjük és hozzuk 
eléd, akaratod parancsolata 
szerint, a mint erre nézve 
megirtad tórádban szolgád 
Mózes által, dicsőséged 
szája által, a hogy szól:

Á szombat napján két egy• 
éves ép bárányt és két tized 
lisztlángot lisztáldozatni olajjal 
vegyítve és italáldozatát. Ez a 
minden szombatra való égó• 
áldozat a mindennapi égóáldo• 
eat és annak italáldozatán kívül. 
Ez a szombat áldozatja; a mai 
sapravalé Mdtzatról ekkép szól:
t!a a hatodik hónapban!



m א״ ליים מוסף 1» i
 ןלינו חטאינו ומפ!;י

 'ונו־זרלורןט מי^רצט
אץ אד^סלו. מעל  ו
 לעשיות יכולים אלחגו

נו תי בו  כבירת חו
 הגדול מבות' בחדתך
 שמך שגקךא וחרןדוש
 דתיד מפניי עליו.

 שנשתלחה'במרןךש]!ין
 ץ מלפנייך רצון ודתי'

אבותינו אהעויואלחי
 שתשוב רחמן ך .

ל’ ורלחם ע נו'ו לי  ע
ך מי ח בר שךי קך מ

 מהרה ותבנהו הרביים
 אביינו :כבודו ויתנרל
 כבוד גלד־; 'מדכנו.
 מדורה. ?גלינו מלכותך

 עלינו 'והנשא ותפע'
ל לעיני  ורןרכ חי. כ
 הגוים. מבין' פזורינו

נו תי צו פו נ בנם ו

De bűeeink mialt szám' 
fizöttek ragyánk orszá- 
gunkból, is táróira est&ok 
földbirtokunktól, nem is 
leljesithetjük kStelességün- 
eet kiválasztott házadban, 
a nagy és szent házban, 
mely nevedről neveződik, 
mert ellenség tette kezét 
szentélyedre. Legyen aka- 
ratod Örökkévaló Istenünk 
és atyáink Istene, könyö- 
rületes király, hogy vissza- 
térj és könyörülj rajtunk 
és szentélyeden nagy kö- 
nyörületeségeddel és építsd 
azt fel mihamarább és 
tedd még dicsőségesebbé, 
átyánk, királyunk 1 hadd 
ayilvánúljon birodalmad 
dicsősége rajtunk uemso- 
kára és jelenj meg és 
emelkedjél fölénk minden 
élő szeme láttára. Hozd 
éssze elszórtjainkat a népek közlU ét elizöttjeinket



iw דדה א* ליום מוסף

n ליראיך• p r!l .ופתדווך־פה ילחרשיך 
̂זליס לעירך. ח לארצך. לן!<עמחה למ

 ועריכת'נר עדך.־ י לדור לח'
 ממיגון במהרה משידוך. לבךוי»י
 ורצרים רן^מהו. לראו צדיקים ובכן

 ועולועה יגילו. בתדה ודוםידים ועלוז̂ו
 ב^שן כלה־ וכל־־הרעןנד־. ^ק#ץ״פיה.

הארץ! מן זדון ממעלת ת<ע:יר בי תכלו־״
 כל־מעעץ. על לבדך ץ אתה לתמלוך

עיר ובירושלים כמךןד מעכן צק בהרי
ייסדש׳ בדברי ככתוב ;

TI

הללודז! וררי לדר צק אילהיך לעולם
 אלוה ואץ עמך וגורא אחרה קרוע
 צבאות יו' ויגבה ככתויב' מבלעדיך.

 בצךקה! גקדע הקחע והאל בטעפט.
ן הקרוע המלך /י ברוך'אתה

ןת!'^ אותנו. אהב^ ל־ד.?מים.5מ בחרתנו א^ה
 בםצוותיף וקד׳בתני הל׳בונות. מבדי’ ורומטחנו ינו.

S ושטך ךתף1§?:ב מלכנו וקרבתנו lis n וחןךוש 
ךןראת!’;כלינו

 ה־זעבח (לפנס את־יום באהבה אלהינו ין וחותן־לנו
 הבה)4(?§ תרועה. חקרוז) יום הזה. הזכרון ם\1י ואת דזך.

̂ייאת 1ךע1כ םקךא אצרים: לי



inrt א* ̂דם טוםף
 וכתבנו בחיים הפץ מלך לח?יט זכרנו

ספר ■ חוים\ אלהים למ^:נך תתדם' ?
 אברהם: מגן יי א?[ה ברוך ומגן: ̂י.ע1ומ עוזר מלך

רב אתד־ז מתים מחיה אלגי לעולם גבור אתה
•  T -  • • •  - - I T - I  X  ^  I  • T -  I

קהלביע:
 רבים ברחמים מתים מחיה בחסד חיים מכלכל

 ומקים אסורים חולים'ומתיר ורופא נופלים’סומך
 ומי'דומה גבורות בעל כמוך מי ליעזגייעפר. אמונתו

(עזועה: ומצמיח ממית״ומחיה מלך לך
 זוכר הרחמים. אב כמוך מי

ם יצויריו חיי ם ל מי ח ז בר : T ; 5 - : • ־- .

 מחיה י̂י אתה ברוך מתים. להחיות אתה ונאמן
המתים:"

 יום בכיר וקדומים ̂קדועז ועמך קדוע אתד־ו
פלה: ,יהללוך"

" ¥ל אלהינו ״ פחדך תן ובכן ' ל  ב
 ?גל־־בל־־מח־־#בראת. ואימחך' מעיכיך.
ץ וישתחוו כל־המעשים ולראוך פנ  בל ל

 לכשות אחת אגדה' כלם רכשו' הברואים.
^ שלם בלבב רצונך  אלדוינו. ״ ש;דכנו ב

נז שחשלטן פ  כיכיגך. וגבוךה ב:דך w ל
 ן כל־בל־מה״שבראדנ נורא '!שיכך

כז ? ר תן ו י;ה^ה ?כמך. j בבו



flW ר6ם הכנסת סדר í
Thöri beheljezéseVor: ▲

ת י״י ^סובת יאמר ובנחה t? אלסי רכבו S í i r
̂זו ^זןד: ורון$1 אתת למנוחתף קומה'::  כהניףילב^

 פני ^עב אל עבדך דוד בעבור רחסיךיך:רננו: צדק
 הןנזוכון אל תורתי לכם טוב'נתתי לקח כי ^^?יחך:

 זירכיה מאשר: ו^מכיה בה למחזיקים היא ח:ים עץ
אל^י "^םי?ננו שלום: נתיבותיה וכל נעם דרכי  ״

?:קדם: ;מינו’הדש ונשובה

מוסף תפלת
חמיוזוי. נהחלס תמצא לש״ץ מפלה

npn ם^ם ודסדיו » רחטיןי ר1וכ לאהה: ך|ךת פאיהר ̂לני לח ע!לעא ו^ה

 כרעיהה די־ברא כ;גלמא ךבא שמה 1 רהרןךש ;תגיל
 בעגלא ישראל •בית דכל ובחיי מיכזן1ובי ן1בח!יכ מלכותה וימליזי
אמן: ואמרו רןךיב. ובזמן

עלמ:א: ולעלמי לעלם מברך רבה שמה יהא
 ולתעיודז ולתהדר ולתנשא רתלמם ולתפאר ולשתבח לתברך

 כל־בדמזא מן לעלאולעלאי הוא בדיך דקודשא שמה ויתהלל
’ אמן ואמרו בעלמא ^.דאט;ק

לאלהינו: נהל הבו אקרא יי שם כי
תהלתןד: יגיד ופי תפ^ח שיפתי אדיגי

 אברחם אלהי אבותי:* ואלהי אלהינו י: אתה ברוך
 והנורא הגבור הנדול’ האל יעקב ואלהי אלהיייצחק

 חסזיי וזוכר הבל וקונה טובים חסדים נומל עליון אל
̂י נואל אבות'ומביא בן?ד^ה: שמו למען בניהם לב



תורה ספר הכנסת סדר
A Théra vissza-helyezése.

לו לבדו: 1ו?מ נ^ןב כי ;י שם את ^
̂ועמים. על הודו קהל  תהלה לעסו ̂קרן וירם ארץ

י הללויה: מרובו עם י^ראל לבני חסידיו לכל
Hétköznapon.

:בה ויעכי תבל ומלואה הארץ ל;י מזמור לדוד כי
 מי.יעלה יכוננה: נהרות ועל זסדה ימים על הדא כי

 לבב ובר כפים נקי קדעזו: במקום ומי;קום בהר־;;
א ל̂> !אשר ש ̂^ נפשי לשוא נ  למרמה: נשבע ול
א ש ה ;שעו: מאלהי וצדקה ברכה^מאתיי; י  ז

 I שערים שאו סלהז ;עקב פדף מבקשי דרשיו דור
 מי־ :הכבוד מלך’ו;בא עולם פתחי והנשאו ראשיכם

 שאו מלחמה: נבור י; וגבור עזוז י.; הכבוד מלך זה
 הכבוד: מלך ו;בא עולם. פסחי ושאו ראשיכם שערים!

הכבוד ^לך הוא צבאות יי הכבוד' מלך זה הוא מיי
ן • fר t v t : t ;  t * | v v־ |T

ה: סל
Szombaton.

 כבוד ל;י הבו אלים בני ליי הבו לדוד. מזמוד
 קדש: בהדרת ל;י השתחוו ישמו ליי'כבוד הבו ועוז:
 רבים על־מ;ם י; אל־הכבודיהרעים ;;'על־הימים קול
וישבר ארזים שבר הול'יי בהדר: יי מול בכח יי' סול

 ושריון לבנון כמו־ענל ררקידם הלבנון.' ארזי את ל
 י; קול אש: לה^ת הוצב קוללי־;; בך־־ראמים': כמו
 א;לות ;חולל י; קול מלבר'קדש: י; מלבר;חיל ;חיל

 למבוה ;; כ^יד: אמר כילו ובהכילו יערוה ו;חשוף
;;סן' לעמו עוז ;י לעולם: מלך' ;; כשב ;שב  ;בלך ;
״ ינ»ד.יאםר בשילום: W^!־



»5ת סדר ר6שו ף
 תקיעוק! תרועה! תקיעה!
 תקיעה! תרועה! תקיעה!
גדולה! תקיעה תרועה! תקיעה!

 אבותינו ואלוזי אלדדנו מלפנקז ן1ךצ י,ד.י ובכן
 האברים ומן הותקי?גה ומן ^עזופר מן היוצאים המלאכים אלו
̂׳ק ומן קשר׳׳ק ומן הותרו,עה =מן  ךף1כב כפא לםני’רךק ומן ק

חטאתינו: כל על לכפר עדנו3 טוב רמליצו
אומלים. אין וגשבת העם אשרי לס בקול הש״ץ מהסיל ואחיה

פגיד־ כאור יי תרועה יודעי העם אשרי
T  T : : ן V  T : T : T

ןהלכוזו
̂זבי א^רי ̂נם אערי סלה: יהללוך ד1ע ביתוד יו  ה

̂נם א^רי עככה״לו’ אלהיו: ע;י ה
 שמןד .ואברכה אחממ^^אלהי'המלך. לדוד. ותה?ה קמה

 נדול ועד: לעולם שמך אברכך.ואהללה בכל־ייום וער: לעולם
 מעשיך. ןשבח לדור דור חקר: אין ולגדלתו ’מאד. ומהלל ך

לאתיך ודבד ה^ך. כבוד הדר :עידו מבולתך  אש־יחה: ̂נ
 טובך.יביעו. רב זכר :אספרנה וגדלהך יאמרו. נוךאוהיך ועזוז

 טוב־ך וגדל־חסד: אפים וךדזום/;י\אר^ חנון :ןרננו וצדקתך
 וחסידיך כל־מעש־יך. ך יודוך ’:על־־כל־־מעשיו 'ורחמיו לכ׳ל.

̂זך’יבךכוכה":  לבני להוךי.ע :זך,ידברו1וגבוך יאמרו. כבוד.מלכו
 כל־־ מלכות מלכותך נזלכותו: הדר וכבודי נבולתיו. האדם

 וזומף הנפלים. לכל םומך,;י :ודור ורTבכל ןן!ך1וממשל עולמים.
 את־אכלם להם נותן ואתה אליך,ישיברו. עיני-לל :הכפופים לכל

 ךככל־ צדיק רצון: לבל־־חי ומשביע את־יוך. פותח ‘בעתו:
 אשר לכל קוראיו. לכל קרוביי בכל־־מעש־יו: וחסיד דרכיו.
 ויושיעם: ואת־שועתם.ישמע ;עש'ה.1.רצון;'.ראיו‘באמת: לקראהו

 ך תהלת :נשמיד הרשעים כל את7 אוהביו. ‘בל שומר,;י'את
 5נבדן ואנחנו לדלט.ועד: ,קךשו’שם כל־כשר ויברך ;דכר־פי.

̂לוגה; ̂הועדעון׳סהן :א



שופר תקישז סדר
מ5 מלןי סייים -ת1ון;פל ל1ק י»©ע ^

ן:1אכ ̂ו!?ו?»י־ם
אלו: ■נלכות ג׳ ים וגקול נניגון מברן התוקע

 העולט ^לך אלד-ינו » תך9
קול לעמוע עוגו במצותל קמזיגו אשר

I : • T • I T : • : T ן: • V :־

שופר!
חך’  ד,עולט מלך אלךועו יי אתד־ו ב

הזה! לזמן והגיענו וקימנו שהחינו : | •:T • • :  T ־ : V־ I־

 תקיעה! תרועה! שברים! תקיעה!
 תקיעה! תרועה! שברים! תקיעה!
תקיעה! תרועה! שברים! תקיעה!

ב י ש

 קשר־ק שן;לן*ת וזי1אנ ואלהי י3אל ; ן1ר« ;וץ
 לבטינה ל,יד5 ןטדד! בטנה ם1וץ היקעים יבאבהני
ה אלהי בראש ולייבב עהיה להיית Tשרש' ^  לןטיבה אות עטני ו
̂ים! ?לי״ חלא תן ?רח דירחבים: וה5א נ

 תקיעה! שברים! תקיעה!
תקיעה! שברים! תמיעה!
I ♦תריעו שברים! תהיעה!

שב
̂קיעת אבוהי ואלדד אלהי הלפגקז רצון מ־ד  קש״ק שך
̂גות  הטמונה יד עיל היתעה על םההיהטחקמת1רןע*םדד1̂^
̂ז/על כשם חרטיא־ל  ש־ר וישרע לטוב זכור אליהו t ‘שקבל

̂ה ;רוך1 !יכהמים:1ן:לינ ןה^לא מטטררן ^ הפנים  על5 און
̂ד!?ןים; ל



147 שו^ר תקיעת סדר
 ןכיותיד׳ז להוציא הממונה (פצפ׳ציה) הגדול המלאך זאת

̂טופר תוךן?גים ̂צהיום בעת ישראל  המלאךהגדול(ת<צ*בש) ואת ב
 סם3סקין5 העוטן להבעית ועזראל על זכיותיהן ל-עמיע הממונה

 פסת״ם) (אנקת״ם ה^פר על הממונים הגדולים הערים' ואת
 תקיעורדגו על הטמונים וסנדלפ״ון) הגדולים(הדרני״יאל ומלאבים
 (שמשיאל) המלאך ואת כבוךך כפא לפני תקעתינו המעלים
̂חעה על הממונה  על(קשר״ר) הטמונה המלאך(פרסט״א) ואת הך־

 הפרוכת לפני תקיעתינו להעלות כ־שלחוןזם מזומנים להיות
 להם וסכנם רחמים3 לשיךאל עמך על והמלא כבודך. כפא ולפני

 ותעלת רחמים כמדת בניך עם ותנהנ הדין משירת לפנים
 ד.צבור יצחק על באפרו והסתכל כבודך כפא לפני תקיעהינו•

 אל כי :צחק על לזרעו היום עקךתו לנו יזכור המזבח גבי על
הברית: ^כר ה׳) ברוך(אתה אתה. ברית וזוכר נאמן מלך

ה פ ע ה. ה ״ ל ש ן מ י ר ע צ ק הו ס ה תו כ ר ל פ שי ה ה ע ש ה ב כ ר ב ץ ה ב ל ו ן כ מ י . ת ן מ י ק ו

י ר 7ל מ ו ם ל ד ה קו ע קי מ כ ה ש ו מי ו ד ל ס א י , ר תו י פ ד ר, כ ס מ ם ל תי ד :ה

ה : לעועתי לרוהת. אזנך תעלם אל עטינת קולי כ אי ) וי ( ו - ג

) קי״ע (סהליס צךקך: מעיפט כל ולעולם אמת דברך ראע ? י ׳  ק

י,נ*ג) פקוק (פס זדים; יע^קני אל לטוב עבדך ערוב
קגד<) פסיק (ים :ךב מולל כמוצא אמרתך על אצכי עע
*ו)0 פסוק (פס :זיף'האמנתי1במצו כי למדני ו.דעת טעם טוב

ת»ה) פקוק (פס :למדני ומעפטיך ;י נא רצה פי נדבות
 חרוע ימיט לו הושיעה עשה נפלאות כי חדש שיר ליי שירו מזמור

שו; ד  לניח ואמונתו הסח זכר צדקתו; נלה הטיס לעיני ישועתו יי הודיע ן
 פצחו הארץ כל ליי הריעו אלהיט: ישועת את ארץ אפסי ל8 ראו ישראל

טי בכטר ליי זמרו תמרו: דנט כ של נ של בחצוצרות זמרה: ו  הריעו שופר ו
י: המלך .־*פט י

 עח .T.T עע^ה הטעפט אלהי אלהי י: מלפניך רצון תי
 הטםכים כל וחםדיך'הגדולים הרכים כרחמיך יתרןרע לפניך ;־צין
 ותעבר הזת היום עמך:עראל ובין כינך מבדילים הם א\שר

 פי סתום יעראל. עמך על והטקטריגים המש׳טינים בל מלפניך
’>:נ־ה 'ארוממך עתינו: תלויות אליך בי עלינו יואל'יש׳טין קטן



שופר תקיעת סדר
תוקעין>. <בשבת»ק

*Bip תקיעת קודם פעמים ע5ש זה מזעור אומרים קסלוה X W.

 תקעו־כף כל־ה?ןטים מזמור: לבני־ר|רח למנצח
 מלך נורא ̂גליון והוה כי רןה: לאלחיסיכקול הריעו
 תהת ולאמים רבותינו עטים נדכר על־כל־־הארץ: ןדול

^ את־נחלתנו ובחר־לנו רגלינו:  אשר יער|ב’ אוןrא
 םר:’ל<שו’בקו יי אלחים"בתר(עה ^לו־י. סלה: אהב
מרו:'כי זמרו אלהיס״זמרו זמרו  כל־ מלך למלכנו'ז

 גוום עדי אלהים מלך משביל:’זמרו אלחים”הארץ
 נאספו עמים נליבי ^קדשו: על־כפא 1 ;שב אלד,ים

;נעלה מאד ארץ מגני' לאלד,ים כי אלד,י'אברהם עם

התקיעות קודם לתוקע תחנד.
•:■*iS בשופר לתקוע הקדושה בתורתך צרתנו אתה העולסים רבון

 לכי יהיה קדש מקרא לחדש באחד השביעי ובחדש ככתוב הזה הזכרון בידם
 כתוב קדשך ובדברי לכם. יהיה תרועה יום תעשו לא עבודה מלאכת כל

 משפט א1ד לישראל חק כי חננו ליום בכסה שופר בחדש תקעו לאמר
^. פניך כאור יי תרועה יודעי העם אשרי ונאמר יעקב. לאלהי ל  בשמך יר.

 קרננו. תרום וברצונך אתה עזמו תפארת כי ירומו. ובצדקתך היום כל יגילו
יצהק אלהי אברהם אלהי אבותינו ואלהי אלהיט יי מלפניך רזטן יד.י ובכן

׳ ־*......... אלהי
זכרדנט

״ ____________________________ _____אלהיכם.
 ולשלוט מובים לחיים הכרט ומקטרינט. ארבט פי וסתום מעליט ומשטין

ם  ותשב ברחמים. עליט אתה ומלוך עמך ישראל קרן הרם הזה. הזכרץ מ
ן ובמקום רחמים. כסא על  :דדחמים בעל אתה ברוך רחמים. תעשה ד

 ל^מים אלדד סי1אב ואלדד אלד.י י; מלפניך רצון ןלד
קב ואלדד יצדוק אלדד אברהם אלדד ואלדד'ד^ץ  ל.ןדול םןל ̂י

̂טים המלאכים לי ̂סתינזלח ךא1̂קנ לגבור  ^מניב והטהורים הרןדו
̂ן:נים0 ̂צים [ם5כעזליחו ^ךהים,̂ו ישךאל את לן־ות מ־צונים ח



knádság az Uralkodóházért és 
a hazáért

’ JtówMgW atyánk! világ Ura, JU a nemsttek 
és f^teU lfnek sorsát végJutetUn iáicsessigedisn 
ss tr ti^ itl mUxsd, — oUeUtnazd és vid^masd a m i 
felségss kiráiyuttkat:

I.
/ Arabul smá áldásod gazdag nmkuír^át. Tarísd 
meg ép erádeMt ^éssuégóen, h ^ y  n^pémsk Ükét 
és boldogságot ssvrtzwn és biatosdsom,

^ id d  mag szordeü magyar kazánod és a*- 
nak mindea egyes közkaszttá és jótékony iniizdét.

Vedd oiialmadóa hazánk pSsakSbést^ tíssdm- 
setéit, ország nagyjait, minisztereit, k^anseUSit ét 
kn íönf éie kaióságait.

A idd meg kUközségünk eló^árésagát h  min- 
den egyes teáját.

Á ldd meg tudományos és jótékony intézetein' 
két. Ébreszd Jéi polgártársaink kddében az ««* 
bér szereíeiet, a testvériség és egyenMs^ sseesd' ér• 
zelm eití Á m ent



הודו! ירום המלד שלום בעד תפלה

 וממשלה למלכים תשו^ה הגותז
 עולמים. כל מלכות מלכותו לנסיכים.

 הנותן ?בדו'מחרברונה! דוד את הפוצה
 יברך הוא נתיבה. ובמים.עזים דרך בים

 רנ^א וינדל ויחמם ויעזור ולנצור ולשמור
המלך אחננו למעלה'את

הראשון יאזעף פראנץ
 כרחמיו המלכים מלכי מלך תרו! לרום

^;ו ס!הו1 ש  וניס’ ויגוין צדה ומכל ול
 ויפיל רגליו תחת עטים וידבר '^ילת.
 יצליח! לפנה אשר וככל לפנל שונאיו

 בלבו ברחמיו'יתן המלכים מלכי מלך
 לעשות רחמנות ושרל לעצל כל ובלב
 בלמיו .‘ישיראל יכל ועם עטנו' טובה

lív תלשע ובלמינו rלשכון מיראל "׳ 
 ךןמן. לחי וכן י נואל י לבלן ובא לבטח.
אמן! ^^!מר



ni ההפטרה אחר ברכות
̂א ^ץנא ל;א.8© ת יפסוק לא די זך;נא גקימא. ח  לא ו

 חבוךת>^ ךיתא^למרק'ןךבנן1א מ'^ןןמא .יבטויר־
ד ךי.^ראל. דיבאד^!א קדי^תא  יכלה. לריעי בבבל! ו

̂זי גלותא. ולריעי  לכל דבבא. ולדעי מתיבתא. ולרי
 דעסקין מן ולכל תלמודיהן. תלמודי דיהק\ולכל

̂ס נתהק יברןי ד^למא מלכא באו.דתא.  וי.סו,א הייהק. יפי
 יכל מן ויעיתזבון ויתפלקון ארכאיל^ניהק. גיתן יומיהק.

 בסןגדהון. יהא בעמיא די מרן ביעין. מרלין כל ומן ?נקא.
י אמן! ונאמר ועדן. זמן כל

 והד ורהמי והפדא הנא ^מיא מן פורקן ;קום
ת וסייעתא רויחי ומזוני אריכי א.'ובריו  נופא. ד^מי

 .יפסוק לא די זרעא וק^מא. חיא ז.רעא מעלןא. ונהורא
 רבו־ביא הדין. קדי^א קהלא לכל אוריתא מפתנמי

 יהכון. :ברך ך^למא 'מלכא ונ^יא. טפלא עם'ז^ר:א
 ל^ניכון. ארכא ויתן' י יומכון. 'רסני חייכון. !פיעז"

 מרעיןיביעין כל ומן עקא. כל מן ות^תזבון. ותתפרקון
 אמן: ונאמר ועדן זמן כל בסעדכון ב^מ:א:הא די מך|

 כל את יברןל ד,וא דעקב וצחק אברהם אבותינו עברך מי
 ובניהפ ונעיר,ם הם הקרע. קהלות כל עם הזה תקרע הקהל

 לתפלה. כנסיות כתי עמיחדים ומי להם. אער וכל ובנותיהם
 לקרוע ד:ן למאור נר’ענו'תנים ומי להתפלל. בתוכם עכאים וטי

 בצרכי עעוסקים מי וכל לעניים. וצדקה לאורחים ופת ולהברחה
ה.  כל מהם דסיר עכרם. יעלם הוא ברוך לגןדוע צבוריויאט̂ו

 ותצלתה ברכה ויעלח’עונם. לכל גוםם\ולםלח לכל רירפא מחלה.
^טן: ונאמר אחיהם. לעראל בל עם לדיוי.ם. ה1םעע ^



ההפטרה אחר כרכות 141
 אתה ברוןי ב;מינו: במהח־־ו

 בבניה: ציון מ^מח ;ן
 באלוהו אל־הינו ןי ^טחנו

 בית ובמלכות ̂נבדף." הנביא
 ;ב־א.;יגל במהרה' מע^^י דלד

 זר כפאו׳ל־אייעב על לבט.
 את אחדים עוד .ינחלו ^

ם כי כבודו."  ך1ך,ךע בע
 נרו יכבה עלא ליו נעבעת
יי אתו־־. ברוזי’' ועד. לעולם

t  t  j־ |T:  t

דוד♦
 העבוךה ועל התורה עלי
̂צבת יום גועל הנביאים ועגל  ה
ם ועל 0פןד  הזה הזכרון יו

^  אל־הינו(לךןך^ה לנו;י 1ענ
 ולתפארת. לכ^ד ולמטחה)'

 אנחנו ’ אלד,יינו 'יי הכל על
 אותך ומברכים לך" מודים
פי יתברך ב מך'  חי ע
 יועד.'ודברך לעולם ̂'מיד
 לעד:'ברוד'אתה’ ור!ים אמת

 מקדע הארץ כל על מלך ;י
̂נת הזכרון:*) ויום' ו)לעראל נ̂ח

HftfUrtli ■tán
■i napjainkban. Dicsértessél 
Örökkévaló, ki megörvendezteti 
Gzíont és gyermekeit.

Örvendeztess minket Örökké̂ 
való Istenünk szolgád, Elijáha 
próféta által és Dávid, a Te 
felkented birodalma háza által, 
hadd jöjjön nemsokára és vidítsa 
fel szivünket — ne üljön az ö 
trónusán idegen, és ne örököljék 
mások az ö tiszteletét. Mert 
szent nevedben esküdtél neki, 
hogy fénye nem alszik el örökre. 
Dicsértessél Örökkévaló, Dávid 
paizsa.

A tóráért, az istentiszteletért, 
SS a prófétákért (szom baton : és 
fzen szombat n ap ér t)  és a meg• 
emlékezés ezen napjáért, melyet 
aekünk adtál Örökkévaló Iste- 
nünk (sz om ba ton : m egsz en te•  
lé sr e  é s  n yu g a lom ra )  dicső- 
Bégre és dicsőítésre. Mindezért 
hálát mondnnk neked Örökké- 
raló Istenünk és áldnnk Téged. 
Dícsértessék a Te neved minden 
ftlő szája által mindig és mind- 
őrökké, és szavad igaz, és meg- 
marad örökkétig. Dicsértessél 
Örökkévaló, egész föld királya, 
% ki megszenteli (a  szombatot) 
Izraelt és a megemlékezés 
aapját.

(Szombaton)
 וח? ורחמי וחסדא הנא עמיא מן פוךרןן ןקום *)

ו^ד}תו נופא ךי'ות5דעמיאו רויחייוסינ^א ומזוני י5)<רי



רדה •h ליום מטרה
 חסיד̂' תלי הבלי(יי)

 לחשך ורשלם ישלו■
 יךטויכי־ל>צבכחלבר־

 יחתו דז1יה V(ואיש!
 בשמים’ ?;א מרילו
 אפסד ידין ’ה1יה ’ירעם
 למללו לז’ויתך־ ארץ

ן1ו:רם.קרןמשץז
קד• עליו ♦ קר• םריבין ♦ קרי חסידיו ♦

Hftflink
támasztotta. Jámborai lép- 
teit megőrzi, de a gono- 
azok — sötétségben né- 
múlnak el. Mert önerejével 
nem győzhet a férfi. Az 
Örökkévaló tönkre teszi 
elleneit,reájuk mennydörög 
az égből: Az Örökkévaló 
Ítél a föld szélein ; hatal- 
mát ad királyának, és fel- 
magasztalja felkentje üdvét.

ההפטרה אחר ברכת
Haftarah utáni áldás.

Dicsértessél Örökkévaló Iste- מלך אלדינו י; אתה ברוך  
nünk a világ királya, szirtje .צור העולם כל־העולמ 
mbd a világnak, igaaságos

מן. א ד־,אומי ’מ ־ !a ki mond es tesz, szol és tart, ••• t I t v״“״ ■■ד־' 
mert minden szavai igazak és
igazságosak. וצדקן אמת

Hiteles vagy Te Örökkévaló !̂ אלך,י ייי דןן!א אתה נאמן
1...n״»k » ^  . ■יבריך ונאמנים
puszta szó; mert Te Isten hite-
les és könyörületes király vagy. . אתה ורחמן נאמן מלך אל י ? 
Diesértessél Örökkévalé minden אתח ברוך
szavára hiteles Isten. | t v: v - v tt  ̂ךדךין

Könyörülj Czionon I mert él-  ̂L ^  *1i>k u - בית היא ל  p*s ל יים?
niTünek segíts mihamaráhb a t£|



ש די יוד ״ו י־אץ5 ?
ך ן י ל ן ? אי ר ו  צו

 י^ל־תרכו «כאלהינו!
 גבהה נכדזד־ז !;נדבר^

 כי מפיכם עתק ןצא
 ולא להודי. ת1דע אל

 (ד)ר)עת’תו1;תכנועלל
 ונכשלים גםיריםחתים

״)חול! אלרו  שבעים (
 ורעבים בלחס״נשכרו

ילדה עלעקרק' חדלו
T •״A . ־ J T  : IT T

ת שבעת. ם ורב  בני
ת.: ת. » אמלל תו  י

 'מוריד ומחית. ממית
»ו^ל שאול  יהות. !
 משפיל ומעשיר מוריש

 מקים w “אףי־מרומם;
ל מעפר  מאשפד ר
ם  להושיב אבלן ןרי

̂ים  וכבא 'עבם־־נדי
 בבודונחילמבילהוה
??לויארץמשתעליסם

H»fUr»h
szent, mint az Örökkévaló, 
nincs is valaki rajtad 
kívül, nincs szírt, mint az 
Istenünk. Ne szóljatok gőgö- 
sen, ne nyissátok gúnyra 
szátokat, mert az Örökké- 
való a gô ndolatok Istene 
és ö mérlegeli a tetteket. 
A hősök nyila törik, és 
a lankadok erőt övedz- 
nek. Bővelkedők kenyérért 
szegődnek el, éhezők pedig 
nem teszik, míg hetet 
szül a magtalan, elfonnyad 
a sokat szülő. Az Örökké- 
való halált küld, de életre 
18 szólít, sírba dönt; de 
fel is hoz. Az Örökkévaló 
megszegényít, de meg is 
gazdagít; lealacsonyít, de 
fel is emel. Porból emeli 
fel a szegényt, sárból viszi 
magasra az ügyefogyottat, 
hogy ültesse fejedelmek 
közé és a megtisztelés tró- 
ousát juttatja nekik. Mert 
az Örökkévaló a föld 08b- 
iopai, melyekre a lüégot

ירי



דרה א' ליום הפטרה
 ונבל דו0רן אחת ואי|ה

 בית־יהוה והכאהו י?ן
«) עליו'והנ?גר ר!(  נ?

 ויעחטו>(ת־הפרףביאו
 אל־־^לי: אות־־הנ?ר

 חי אלני בי ותאמל (״)
 נפעןדאד'ניאניחא#ה

H ?«בזל' ד!נצ.בת b 
 אלי־יחיודח! להתפלל

 חמ־ז ־־הנ?נר‘אל ’ (־>)
 יהוך! וי^ן התפללתי

 אשר שאלל[י את לי'
 ונם (=״)מעטו! שאלתי

 אנציחשאלתלשלידלה
 היה אשיי כל־תמיס'

א  שאו^״ליהוה דזו
ם דשתחו  ליהוה! ש

 'הנדל ותתפלל w ב
 ה1ותאסר,עלץל$יבל

ביהוהירחב לןר^ רמה
 שמחתי פ^על־אויבייפי

^ץ־־’(נ) בישו?נרטד:

Haftarah

t10טkkal, egy efá liszttel 
és egy tömlő borral —, 
és elhozta öt az Örökké- 
való házába Silóba, a íiú 
pedig még fiatal volt. 
Levágták a tulkot és oda• 
vitték a fiút Élihez. És 
szóla (az asszony): ״Enge- 
delmet, uram. A mily 
igaz, hogy élsz, uram, én 
vagyok az asszony, a ki 
itt állt nálad, hogy ezért 
a fiúért imádkozzék. Ezért 
a fiúért imádkoztam és az 
Örökkévaló megadta nekem 
a kérésemet, a mit tőle 
kértem. De én is az Örök- 
kévalónak szántam, egész 
életére az Örökkévalóé le- 
gyen kölcsön. És leborult 
(a fiú) ott az Örökkévaló 
előtt.

Chaunápedig imádkozott, 
mondván: Szivem az Örök- 
kévalóban ujjong, üdvöm 
magaslik az Örökkévaló 
által, szám megnyílt ellensé- 
geimie, mert segítséged- 
nek örvendek. Senki sem



 דרה א■ ליום הפטדת
 ויזכרה אעהו את־ךזנך׳

 לתקפות ולהי (ר) !זזודז!
 ותלד חנך. ותהד היסים

את־שסו ותקרא בן
 ו“,וך“'מץ כי ז|מו^ל'
 (־ז)ר?גלהאיש5עאלר;יו

 אלקנהוכל־ביתולזפח
 זבה־הןטים את ליתה

«)ז ואת־נךרו  וחנך־, '(
כי־אימרה עלתה לא’

T A T  T  . J • ן J 7  : IT

 לא^העד־ינמלהנער
 את־ ונראדז והביאתיו

ט יהוד־,'ך;שב פע  ע
 ויאמר עד־עולם:"(״)

 עשי איי|ה אלקצה לה
 הטוביבעייניןישביעד־

 לקם אך אחו נמלך
 ותשב את־דבךו יהוה

 האשו?ותכקאת־בנה
ארזו ה' מל  )4:ע^נ

 כאשר י ו"עפוה1נתעלד
^ל^ה בפכים לתו1̂{

Akíimli
loskodott feleségéről, Ghan•' 
aáról, és Isten is megemlé- 
ke«zett róla. És idő fordul•• 
kával, miután Channá 
fogant, fiút szült és adta 
neki ezt a nevet: Sámuel, 
 -mert az Örökkévalótól kér״
kém.״ És felmene a férfiú, 
Elkáná és háza népe, hogy 
az Örökkévalónak áldozza 
iz évi áldozatot és a foga- 
halmát. De Channá nem 
ment fel, mert így szólt 
férjéhez: míg a fiú gyér- 
mek el leszen választva, 
ikkor elhozom, hogy meg- 
lelenjen az Örökkévaló 
színe előtt és ott maradjon 
örökkétig. És szóla hozzá 
férje, Elkáná: Tégy, a hogy 
jónak véled, maradj míg 
elválasztottad, csak az 
Örökkévaló tartsa fenn 
ígéretét. És honn marad a 
n asszony, szoptatta fiát, 
míg elválasztotta. Ekkor 
felvitte magával, mikor 
már elválasztotta,— három



•!ovS TBa ■דרי א
 את־ הסירי תשתכרין

 ו^ק (ניי) מ^ליך: ייכך
 אדני לא ותאמל חנה

ת-לורו ̂צה-ר̂ן  אנצי א
 עתיתי לא ושכר עין"

 את־נפשילפני ואשפך
 יהעז:(״)אל־ת&ןאת־
 אמתךלפנןבת־ב^על

 וכ?םי שיחי מריבי כיי
 w ?גד־־הנה! דברתי

כי עאמר ?לי וי?ן  ל
 ישראל *ואלהי לשלום

 אשר יתן'''את־שלתןי
שאלתמעל!(''״)לאמר

 הן שפהחך תלצא
 האשל ללך בעיניך
 ופניד, ותאכל לךרכדז

ה הןי־־ל  עוד: לא־־
w "מו שכי  בננקד וי

לפעי חייו' ת  יחול, מ
אל־ביתם יבאו נישבו

עדע» תף׳ ק ^ ?י,;ה5,

Haftar̂
dig yiselkedel mint része- 
ges? Ocsúdjál fel bormá- 
mórodból! Felele Channa 
és mondá: Nem úgy, 
uram! bánatos szivü asz- 
szony vagyok én és nem 
Utam én sem bort, sem 
más szeszes italt; szive- 
met öntöttem az Örökké- 
való elé. Ne tartsd szolgá- 
lódat haszontalan személy- 
oek, mert búbánatból, fáj- 
dalomból beszéltem eddig. 
Ekkor felele Éli, mond- 
ván: ״Eredj békében ! és 
Izrael Istene adja megkérel- 
medet, a mit tóle kértél. 
Szóla: Vajha szolgálód 
kegyelmet találna szemeid- 
ben. Aztán útnak indult 
az asszony, evett, és arcza 
nem volt olyan, mint ez- 
előtt. Korán reggel pedig 
felkerekedének, leborultak 
az Örökkévaló előtt, vissza- 
tértek, elérkeztek házukba 
Bámába. Elkáná pedig gon-



iw דרה אי ליום הפטרה

 ישצ זן1הכ ויגלי ע^וז
 ?ל־מזוזרת ?ל־הכ&א

 והיא !(•)יהוה היכל
 Sfánm נפע מרר־נ

 תבכה: על־יתהובכה
ד )t(־־ % ̂$מר צדר ו  וה

̂ה  ראה אם צבאות ,יה
 אב׳תך בעני תראהיו
 תשפה íí’f? וזכרתני'
אפ ^ד־. ןי5™־־  וג
 אגשים זרע לאמתןד

ו' ^י  כל־ימי ליהוה ו
 ליא־יעלה ומורידה חל

!̂ ̂זש  כי והיה w על־ר
 הר^הילהחפלללפע

 אר:־ שמר ועל והל
 היא (־נ)'וחגח פיה!

 רק עללבה מדברת
ה ל ו ק ו ז ל י פ ? ^ 

?k עלי רחשבה ישמע 
̂זמר )T(?לשכרה:  גי

עד־־מלי עלי אליה"
r ז

Haftarab

És Eli a pap, az Örökké- 
való templomának bejára- 
tán széken ült vala. ö 
pedig fájdalmas szívvel 
imádkozott az Örökkévaló- 
hoz és sírva fakadt. És 
fogadalmat fogadott és 
monda: Örökkévaló Cze- 
báot! ha szolgálód nyo- 
morúságára tekinlsz, és 
rólam megemlékezel, és 
nem feledkezel meg szol- 
gálódról és férfiú magzatra 
méltatod szolgálódat: akkor 
az Örökkévalónak szente- 
lem egész éltére és borotva 
ne érje fejét. Történt pedig, 
mikor sokat imádkozott, 
hogy Éli megfigyelte a 
száját. Hogy pedig Channa 
szivében szólt, csak ajkai 
mozogtak, de szava nem 
hallatszott, azért részeg 
asszonynak tartotta É li; 
raondván neki: Még med-



דדה א׳ ליום הפטרה
 !ליזזוה כהעם ופ»ם

 ויזבח ליהייהיום »
̂ן אלקגה  לפגנד־. וכ

 עזד,3 4ול^ 1קת’א
n ובנותידת yó(־)"! 

 אחת מגה ?תן’ ולחנה
 א?ב את־חגא בי אפן,ם
 ן(י) רחמה סגך ויהוה

 גם־ וכעסתה'צרתיז'
 הרעידה ב?גמר ב?ם

 ב|ד 'יהוה סגך בי
 &ה5י.? ו'צן (׳) רחמה!

 תי!1מרי?ל בשנה ענה
 בביתיהוהכןתכ?גיםנה

 תאכל! ולא’ותבכדח
w 'אלרןגדז לה ליאמר 

 תכבי למה הנא איעה
ולמה תאכלי לאי ולמא

: V T ן _ T 'n.T : • : I

 אנכי הלוא לבבך ?רע
 בנים! מעשירה לך טוב

w !אחרי ותקטיחנל
ואסרי ?שליה אגלד*׳

IK H»n»nb
Pinehír *s örökkéTaló 

papja) voltak. As oap, 
míkci £lkána áldozott 
Peninásak, az 6 feleségé̂ 
nek Ae minden fiának és 
lányának részeket adott. 
De Cbannának kettőnek való 
részt iulott, mert Channát 
szerette, noha az Örökké- 
Tálé bezárta az 6 anya- 
fflébét. És vetélytársa bo- 
szántotta ót boszantások- 
kai. begy elbátortalanítsa, 
mert az Örökkévaló bezárta 
az ő anyaméhét. És a mint 
égy tón évről évre, vala- 
hányszor felment az Örök- 
kévalö házába, mindig bo- 
sz8t1U>tta, hogy sirt és 
nem evett. Férje, Elkáná 
így szólt hozzá: miért 
sirsz ? és miért nem eszel? 
és miért oly bánatos a 
a szívért? Hát nem érekén 
neked lel tíz fiúval? És 
I felkeiet.'hanna, miután evett 
i Silébat éa miután ivott.



ההפטרה קודם ברכות
Haftarah előtti áldás.

 אער העולם מלך אלהגו י.י אך;ה כרוך
 כדבריהם rip,; כנביאים"טובים בדור

כאמת: הנאמרים
 ובמעוה בתוךה הבוחר יי אתה כלוך י'

^ האמת ובנביאי ע^" ‘וביעוראל ?ב
VV•־ T : ״ ; •  «  T > • • • : •  • J

(• א סימן א׳ (נשמואל הפהרה
Volt egy ember Eomo- מך אחד וידוי'איעו  w

taim-ciofimMi, Efraim ןןך-ך צופים הרמתים
hegységéről, neverElkáuá, 10 ̂!ז אפייס ו
J׳r6chém fia Elihu fia, b ^ ^ i)
Tochu fia, Czuf fia. Ef-  ̂t • « | v *יי : I v
lí. Annak ,0״ tabói״ ״ בך^חובךצוףאפךתיג
két felesége: az egyik- Q  ̂ ^  ̂^
nek Ghanna volt a neve. האבנית ושם הנה אהרג
a másiké p’niná. p’ninának ^ לפננד ויהי פננה
Toltak gyermekei, de Ohan-  ̂ ' ' J J L  J  ' A  ’ .!•W •!
űának nem voltak gyér- * r t : ־ : י
mekei. Ez az ember évről 5*«(0 ההו האיש ועלה

־ :  > • T  T :

évre elment a városából, ימימה מימים מעירו
i s ח ידהשתחות T״  תונ ו
neki áldozzon Silóban, a
hol Eli két fia: Chofni és ןשםשני?ני־.עליחפלי



iit התודה קריאת סדר
 פל^עתים: אל־ארץ ^ד־־צבאו ל5ופי אביסלך

̂ןןם עבע בבאר אעל ויטע ם3 ףקךא־ ^ \rip 
̂יגר :לם1ע י* רבים: פל^בתים'ימים’pK3 אברהם '

» -y  T V* : • : I v y v  : #T T ; -  TXT ־ r

פנחס. גם׳ למפטיר שני בס׳׳ת וקורץ

 טהרא־ ל^דש באחד יíהשבי! זדש1וב
א מלאכת;?כדה ?ל לכם קדש:היה  ל

 ועשיתט לכם{ יהל" הרועה יום תעשו
 כז-בקראהד פר ללוה נלח לריח עולה
ק אחד איל ש ̂זכ^נל5כני--ש כב ד־:״

-X• . T  : A T  V ♦J :♦ י•• VT ; • ♦ -JT T

 כשמן לילר!5 טלרז ומנחהם תמימים:
 לאייל: עשדמם שע שלשה;?שרנלילפר

האחד *אלול ועשרון  שכ?ר־?9 לכבש'
 לכפר אחךחטאת ושעיר־עדם הכבשים:

 ומנחהה הדזרש 'עלר; ד5מל :עליכם
 כמשפטם וגםכלם ומנחתה ועלתהתמיל

אשהיליהוה: גלח לדל
A Thóra fdlemelése közben:

 T,פי .על יש׳ראל בני לפני משה 1 שם אשר הת־ורה ת4וז>
 דרכיה מאשר: ותומכיה בה לטחזרןים היא חיים ,עץ משה: בנד

 בשמאלה בימינה אךןי;מים שלום: נתיבתיה וכל נעם דךכי
ונאדיר: יגדיל'תורד. זגדקו למען חפץ ,;י וכבוד: ^!זר

Beér-Sebában, mire Abimelek és Pikol, az 6 hadvezére 
felkerekedett és visszatértek Pelistim országába. És ligetet 
ültetett Beér-Sebában. Ott az Örökkévaló nevében imádta a világ Istenét. És Ábrahám sok ideig tartózkodott Pelis- 
tim országában.



התורו: קריאת סדר
 :ע^ה אשר־אתה בבל עמף אלהים לאמר ^ל־אברהם

 ולניני אם־תשקרילי ך|נה' באלדים לי השבעה ועתה
 ועם־ עסדי העשה עטך אשר־עשיתי בהסד ולנכדי
 אשבע: אצכי אברהם }'יאמר בה: אשר־נרתה הארץ

 המים באר ת1אד על את־אבימלך אברהם והוכיח
 אביבולך'לא;דעתי אבימלך:"ויאמר עבדי מלו אשר

 וגם לי לא־הגדת וגם־אתה הזה את־הדבר עשה מי
 ובקר' צאן אבר^ם וי.קח :היום בלתי שמעתי לא אנכי
 ז׳ ובשנת דומ^ ברית:' וילרתו'שניהם לאבימלך ויתן
 ון־אמר לבדהן: הצאן כבשת את־שבע אברהם גיצב

 האלד־ו כבשרת שבע הנה מה אבימלךאל־אברהם
 תקח בבשת שבע דיאמר/בי־את ל^דנה: אשר״הצבת

 את־הבאר חפךתיי כי לעד־ה תה;דר־לי’ב;עבור מידי
 שם כי שבע באך ההוא למקום קרא ה!את:על־בן

ת ויכרתו שניהם: נשבעו י שבע בבאר ברי קם }
• . :AT J -  : • V  : y : ; IV -  ; v־ -

-----------------------------------------ז-----------------------------------------------------------------------------------------

az 6 hadvezére szólának Ábrahámhoz, mondván: Isten veled 
v̂an, valamit tenni akarsz. Tehát esküdjél meg ezennel 
Istenre, hogy nem lészsz hűtlen sem irántam, sem gyér- 
mekemhez, sem unokámhoz, azon szeretethez képest, a 
hogy én bántam veled, bánj te is velem és az országgal, i hol tartózkodói. Mondja Ábrahám: Erre esküszöm. Ekkor 
szemrehányást tett Ábrabám Abimeleknek azokért a viz- 
kútakért, melyeket Abimelek szolgái magukénak tulajdoni- 
tottak. Mondja Abimelek: Nem tudtam, ki tette ezt a 
dolgot, de te sem üzented meg, nem is hallottam róla, 
esak ma. Es hozott Abrahám juhot és marhát és odaadta 
Ibimeleknek és ketten kötöttek frigyet. Ábrahám pedig 
hét bárányt külön állított. Mondá Abimelek Ábrahámhoz: 
!,Mi az a hét bárány, a melyeket külön áUitottál?** Felelet 
 Hogy ezt e hét bárányt fogadd el tőlem annak jeleül, hogy״
én ástam ezt a kútat.** Azért nevezik azt a helyet: Beér 
Sebá’nak, mert oU esküdtek ketten. És frigyrt kötöttek



סדר r»np חתוחז
ותחת את־י^לד ותעלך החמת מן המים ףכלו עבע:  
מטהוי3’הךחק'' מנגד לה נהלךנסעב הע(יחיםן אחד  

5 מסב0\ הילד ת1במ אל־אראה אמריה כי ן^ת ד3'  
̂ליי ותעזא ̂̂ב את״יק השל את־קול ^יעמעאלהים1̂^  
̂י 1 אלהים מלאך ויקרא ̂ןמים אל־ה לה ;יאמר מן־ה  

אל־ךךלהנ^ר כיעמעאלהים אל־^י^י הגר מדו־לך  
את־השרוהחזיקי קומי״עזאי בשבתה ̂ןם: הוא בא^ך  

את־ אלהים דפקה ז *איימנו גדול כי־לגוי בו י־דך את  
,? ים6 הח^ר! את ותמלא ותלך מים באר ניניה'ותרא  

̂נק ̂'ב ויגדל את־הנ^ר אלהים ויהי את־הנער: ות .ר  
נתפןח־־ פארן מךבר5 ’ד^ב ק^תז ירבה במדבר.ויהי  

״ ’ פ ן מצרים  p ̂זה אמו לו מא א
• T : • I V^V •• VT * # ״/ • 

ו ובשבת רביעי

עזר־צב&ו ופיבל אבימלזי ויאמר ההוא בשז וידזי
T : “  • I V V ־ -  : ,V  J -  “  J•* T •  : •

Beér-Sábában. Elfogyván a víz a tömlőből, gyerekét egyik 
bokor alá vetette. Legott vele szemközt leült, csak oly távol, 
mint az ijlövés, mert azt mondta: Nem akarom látni, hogy 
hal meg a gyerek, azért ült kis távolnyira és rákezdett ée 
nagyon sirt. De Isten hallotta a fiú szavát, és Isten angyala 
így kiált Hágárhoz az égből, mondván neki: ,Mi bajod. 
Hágár? Ne félj, mert Isten hallotta a fin szavát, a hol 
van. Kelj fel, vedd fel a gyermeket és viseld gondját, mert 
nagy néppé fogom tenni. Isten meg is nyitotta szemeit és 
kútat látott, víz benne, oda ment, megtöltötte a víztömlőt 
és megitatá a gyermeket. Isten a fiúval volt, felnövekedett, 
a pusztában lakott és íjászmester lön. És lakott Párán 
pusztaságában. Végre anyja szerzett neki feleséget Egyptom 
földéről.

Megesett ugyanazon időben, hogy Ibimelek és Pikol.



התורה קריאת סדר
̂ה צחק עזר־ה וןמאמר בנו: יצדק את לו  זים1אל לי ̂ע

 היניקה לאברהם מלל מי’ותאמר כל^^מ?נ"יצחרןלי:
̂רה בנים  וינמל דגדליהיילד לזמניו: בן כי־ילדתי ע

 את־־יצחק: הנמל ביום גדול מעתה אברהם ;!עש
עבת א ג ̂ב ^  אשר־ילדד־ז המצרית שרד־.'את־בן־הגר ו

í"ההאמה נרש לאברהם אמל1וף מצחק: לאברהם íת 
 עם־ עם־בני ה?את בן־האמה ויר^:' לא כי ואת־־בנה

 :$נו אודות ןןל אברהם בעיני מאד הדבר רע ני :יצהק
 על־הנער אל־!רע"בע<יףי אל־אברהם ים1אלד ויאמר

 בקלה שמע שרה אל;ף תאמר אשרי לל ועל־־אמתף
 את־בך ולם י ובשבת זרען'שלישי לך יקרא ביצהק י2

 I וישלם'אברהם הוא: זרעך כי אשימנו ל^י האמה
̂ומת לה& ויקה בלקר  על־ שם אל־־הגל ניתן סים ^
באר במדבר ותתע ותלך וישלחה ואת־הילד שכמה

mikor neki fia, Izsák született. Sára ekkor mondta: Nevê  
test szerzett nekem Isten, valaki hallja, nevet rajtam. Ezt 
is mondta: ki merte volna Ábrahámnak mondani: Sára 
gyerekeket szoptat; lám pedig én fiút szültem öregségére. 
Megnőtt a gyermek és elválasztották és nagy lakomát csapott 
Ábrahám az nap, a hogy fiát elválasztották. Egykor látta 
Sára az Egyptomból való Hagár fiát, a kit Ábraháranak 
szült, hogy elneveti magát. Azért mondta Ábrahámnak: 
Hajtsd í״ \  a hajlékoniból ezt a szolgálót, fiával együtt; 
mert nem akarom, hogy ezen szolgáló fia együtt örököljön 
az én fiammal, Izsákkal." Nagyon is nem tetszett ez a dolog 
Abrahámnak, fiára nézve. De Isten ezt mondta Ábra• 
hámnak: ״Ne vedd rósz néven, a mit neked Sára a 
gyermekre és a szolgádra nézve mond, csak hallgass sza• 
vára, mert Izsákban nevezödik neked magzat. Azért a 
szolgáló fiát is nemzetté teszem, mert magzatod." Korán 
reggel fel is kelt Ábrahám, kenyeret és viztömlót ven éa 
odaadta Hágárnak, vállára tette még a gyermeket ía és így elkttldötte. Az el ia ment, de megtéve^ítt a



חורה ספר הרצאת
A1 •Itmí• ntin:

 העולם מלך אלך!גו » אתה כרויך
 נמע עולם וח» אאת רת1ת לגו ̂תן אשר

נ ^;ה ברוך כתוכגו. התוךהן סן1״'

הגומל ברכת
ה מ ג ר ץ א נ י ר < צ דו הו י Jל ד ר ו ם. י י הי כ ל הו . ו ס ו ר נ ד י מ מ ה ו הי ה ש צ ה מו נ פ ס א ג פ ר ס נ י ו מ  ו

ה הי ש ש בו ה ח י נ ס ב י ר םו א א. ה צ י ה ו ל חי ס כ ל ך ו י ר ן צ ר ב ן ל ו ם 0 ס מי ם. י י נ שו א ר ן ה כ ר ו מ ו :א

 י׳טגמלני ת1ב1ט לחימם הנוטל העולם מלןי אלהינו ״ אתה :תך
סלה; טוב כל לגמלף הוא כל־טוב ̂ינמלף סי יקהלינייע גל־טוב:

ראשון ליום התורה קריאת סרר
רין קו מ ראשון נס״ס ו שנ ב (ו ) ה׳ י ד י נ א נפי ג קד די רר פ :

̂סר את־עזרה פקד ויהוה יהרה עשי ב* אמר כא  
בן לאברהם שרה ותלד ותהו־ : לשרה^אשרדבר  

אברהם הקרא אלהיםן אתו אשר־דבך למוסגר לזקניו  
וצחק שרה דה־לו5אשר־; הנולד־לו" את־שם־בנו :  

כאשר ימים בדשמונת בנו יצחק אית ם1אברד וימל
* ־ '־י : ♦ A  • T V־  ; I I J : •יי  T  : * V ן  T T ; ־  T < T ־

בהולד שנה בז־מאת ואברהם לי אדהים: אתו צוה
V JT  • ;  AT T J “  ; I V VT T ; ־ » 1• ד!ד   v >T •

Ros-hássonó első napján ezt olvassák a tórából.
At Örökkévaló pedig gondolt Sára asszonyra, miként 

mondta vala, meg is tette azt az Örökkévaló, a mit Sárá- 
nak Ígért; mert fogant és öregségében fiút szült Ábra• 

' hámnak, arra ax időre, melyre előre ígérte azt az Isten. 
És elnevezte Ábrahámnak, most született gyermekének 
Bevét, azét, a kit Sára szült neki: Jg$ák, És körttlmetélte 
Ábrahám az 6 hát Izsákot nyolcz napos korában, n hogy azt neki Isten megparancsolta. Abrahim már száz éves ToJÁ



י תורה סמר הוצאת 1י
ת כל אדון העולמים «ר י^ראל:  קל אלוה רבדו
תו לןךםן ^מי" כ^טי זוכן8̂ה מרום םךחבי3 ד.יה?ב ^  על ק
̂ותו לןחיות  ״ כנו ובכן:תקד^ציעט^ ךנכבוד: nd? על’ וכיןד
̂ןז ̂נזיר לפניו’ונאמר חי: כל לעיני אלהינו h ככתובן חך p 

 לפניו: ועלזו 1^מ ’כיה בערבות לרוכב סולו’ שטו ,מרו1?אלד.ים'
̂רא̂ד  יירא! בעון כי.עלן :’ככתוב ’נוהו אל כיטובו כ^ן גין ו
׳9 כי יחןיו בש׳ר קל וראו ״ כבוד ונגלה ונאסר עיון; » בשוב

............................... דקרו :
 בריח ויזכור ?גמוסים עם ירחם הוא התזמים אב
 הרעותויגערביצר ת1תינו'מןה^ע1עו0ויצילנ איתנים

 וימלא עולמים לפליטת’אותנו ויחון הנעזואים’ מן ד,רע
ורחמים יעועה טובד, במזיה' מעאלותי»

•1 1- • :T T T • ד • !

מי והחזן הנימה על הס״ה ועניחין ד. רנן דעזור או ונ
 הבו הכל אמן; ונאמר כו החוסים לכל רושיע תן דעזור

נו’לאלהינו והל  הנהן). (פנ«פ ד1לעמ לןרב. .ן1כ לתורה; כבוד ̂ו
 ללף/מימד תולת בלןדשתו; ישראל לעמו ת;רה שנהן ברוןי

 ישריב ״ פקודי פתי:’מחכיסת נאמנה ;י עדות נפש משיבת
̂לם: מאילת’ברה י,; מצות לב משמחי  ל: יהן 1מ’לע עוז לן עי

 טס צרופה ;י אטדת 1רךכ הסים האל”בשלום; עטו את לבלך
בו: ההוסים לבל הוא

היום: כלקס חלים אלהיכם בלי הדבקים ןאחם י
Á 1 tlvasás előtt.

המבךך: ״ את ברכו
Í לעולם המכויץ י; םדון

 השלט מלך אלתגו יי, אתה גןרוד
 ^ת לש העמים'ונתן מכל בנו בחר אשר

ךה:’תש נותן ע אתה ברוך הורתו.



187תורה ספר הוצאת
לן ̂'א ??בדא אנא היא. די  דסגידנא הוא בדיך דקוך
 על לאי ועין. עין בכל אוריתה ומקםה/די.קר' קמה

ס.חחיצנא.  אלא סמיכנא. אלהין בר על ולא א̂נ
 קעוט. 'ואוריתה ק^סוט. א^הא ההוא ד^מיאד באלהא

 בה וט.1וקע טבון למעבד א5^^^אוךזיקעוט\ומס
חן. אמר אנא ןיךא5:’מה.קדי^א1ולע’ךהיק. אנא ב ^ 
 ותעזלים באוך:תא לבאי דתפתה קךמןד’ רעוא יהא

 ולחיין עמך.י^ראל^ילטב ולבאיךכל מי^באליןהלבא/
’ולעילם:

H יי י^ראל שמע חרל, a llja d  I z r a d ! A z 
Örölclcéváló a m i Istenünlc ’*

2z ÖröIcJíévaló E g y . ♦ ' t v  t: ^» 
ד p״• ח ל א ח ן ו ג י ה ל E, א g y  a m i Istenünlc 

ד ntsgS a ^ל|י1א  m i urunk, ment

4 ̂ .is rettenetes a neve

IW y ♦ ן Djcsérjétek velem együtt
ו חק ד י ד י נ י ד י י ת  az Örökkévalót és magasz־ ^
_ ־ . táljuk együttesea az Ó • ־ ̂ ־ . ' »vít: יחדון שמו ונרוממה

: : T  : -  : T

^ הנדלה וי לך קי-ל ב הנ  והנצד. והתפארות ו
והמתנשא הממלכה יי לד ’ובארץ. בשמים בל כי היהוד

*r í י % “T• | :TÍ I ־ v T T־ T: ־ T ״ - : • ־ ;

לראש: לכל
*. :

 קדוש רגליו לו^דוט והשתחוו אלהינו רוממו
 קדוש כי’קדש^ להר אלהינויוהשתהוו יי רוממו זוא:1
אלהינו: יי w י•

̂יל על ̂תבח • ̂ןז.ול ויתנעוא; ם0וי.תרו רקפאר דתק
̂קד לוסלכים הלכי &לך עטו תןיפןךא1לט1בע :הוא בתןל ̂»1ל.
ביח כל ולרצץ ןיו1לר ן1ן?ךצ ?לצונו הןא: ה^!ם •1ה ם1י;ע»



USתורה ספר הוצאת
idv és feönySrfilet figyelméT•! !^ ? ול ולהביס♦
és emlékezíél rólunk boldog és
hosszú élettel ét békességgel, 017^VI D DlpKj
jÖTedelemmel és táplálékkal, לאכול לנו לתל  ♦HvSv^ 
adván nekünk kenyeret, hogy ” י ״  Ji'jLL  ’ együnk és ruhát, hogy ültői- “ 2J1 ש3לל ־ » !
kodhessünk és gazdagságot és רתןד1בת ת1להג  D̂ D' ואחיtiszteletet és hosszú életet, hogy
elmélkedjünk tórádban é8 meg- 0 v : ̂ •־1־  : ̂
tartjuk parancsolatait és észt és 
értelmet, hogy megfogjuk és J  *g: *
megértsük mély titkáit. Küldj 11של  ̂♦m ת M iD
gyógyulást minden betegsé- ^ ח ותברל בינו♦1מכא כי א
günkre és áldd meg kezeink ^ i,. 9 י ;siMímminden munkáját, végezz ránk ?5" י«י««>יי> ‘  ̂י11ן ?
nézve, jó üdvös és vigasztaló ̂טועלת טלבלת גזרלת ונחמלת י  
S : ^ l i » T ^ Í ת S“,í£״ רו S'וז ? Sg3™uralkodó- és tanácsosai és fö-urai szivét hogy velünk jót n̂ מזנלינו  3“ Sn 3? ” 00]
íaSoS’ ‘“®“ ̂גציה ט ףל ^ףה;נלי ׳ ^ לטלבה ו

תילן יהי יוכן אמן :Én pedig imádságommal Eozzád fordulok óh Örökkévaló ̂̂י אסלי ן1ללצ tLozzaa lorauioK on ĵroKKevaio . p t ־ ..ן . ! Hallgass meg üdvöd hűségével ♦ א̂ל le nagy kegyelmességedben י a kegyelem idején I óh Isten, a Í leauU וה
 ךיז,ענני1חכ ברב אלל.ים ן1ךצ עת ̂ לןז תםל,תי ואני נ״פ

'• ^ ת מ א , ן
ץ ןנלמא זימרא עמה בךיך ואחרך. ^ו

 אחזי ימעך ופורקן עמךיער^ רעותך?גם ןהא
 נהלרן! מטוב לנא מקזיעך״ולאמטויא בבית לעמך

א יהא ברחמין. ולקבל'צללתנא  זיתלרין! .קךמך רעו
 צזייקיא. בגל פקידא אנא 'ולהוא בפזיםתא. ח?ין לן

 לעמןו ןךי לי די כל וית ;תי ולמנטר עלי’ למךהם
 הוא 1א^ לללא ומפרנס לכלאי זן י הוא אנת הנזראל.

ומלכותא מלכי.א דעליט.על הוא אנ̂ף כ^א על עליט



l »

תורה ספר הוצאת סדר
.Thóra kiemelése közben י

Lön pedig, mikor a frigyláda : ואומרים 0״ p ב״ ומוציאין הקודש א^ פוסמץ

®* מהי י9נ*** לאח מ .
izóródjanak el a Te ellenségeid, ̂יבןד ויפצו יי קומה משדה <
gyülölíid pedig fussanak E16í- ng ’ ♦ ׳■jS'ftA משיאיד וינםו  ked. Mert Czionból indul ki a 1 ־ » t • | : - : . \ י !
tóra és Jeruzsálemből az Örök• יי וךכר תורד־ו תצא מציון  

szava. ♦ מירושלים
• T TDicsértessék, a ki szent- תורה שנתן ברור

oek Izraelnek. ״ioU nép.-
Óll Orölkéreló ÖrSkívJÓ I '" ״' ״־ ״־ ״“?  ”
könyörületes és kegyelmes /K ם16>1והוה 1 יהוה h 4 ^ taró D.CT־־־־ ̂ן אף-' ןך| * . ־ -kegyelmű es nusegu, megןף  : - ן v v | ־ *• 
őrzi kegyelmét ezeriziglen, חסד נצר ואמת. חסד
megbocsáji jétot, ־jpír. t :־ t • ־• tolást és bűnt és meg- - v t | tופ^ע ש'א5 לאלפים

ונקהן וחטאה
Világnak Ural Teljesítsd k4- ךבונו ^ מלא עולם ש

felmeinket jóra, 8 engedj kiván- 1 ן.י ףן!וךך• ןך̂י - 
^pa״ ».k .dd ».* ״ k.«k, I ־ I,■ •

minden vétkünket és házunk ו.ער ̂נונותינו כל על ומחול  
aépe minden vétknekl bocsánat מחילה בתינו אנשיי עונות כיל
S Í = ה בחסד חיל ?ת!מיב מ !
bűneinktől, vétkeinktől és kihá- ומעונותינוי מחטאינו וטהרינו

ק הנרני’י».8^6וט ע בז? ט  
M: l ig f minket figyelembe M ♦ ישועה ^פקדת לפנ̂י



lUKKttt iBidsig 124 דר״ה א׳ ליום שחרית
Atyánk, királyunk, tedd מלכגו יגו3א

Tégtelen irgalmadért. ♦0 י3ל1ד ̂י01רד |5ו0̂ל
Atyánk, királyunk, tedd , עשיד־ מלכנו נביגו ^ 

nagy, 8z«ot, csodatevő, הנדול שמך למק
rettenetes nevedért, mely ר בו א הנ ר ו נ ה ו  
yóluuk nevezödik. ן י עלינו שנהרא

Atydnky királyunk^ l é g y  ke• ^ L  * '
g y e s  é s  h a l lg a s s  m e g  bennünket^ בי ו?ןננו חננו מלכנו אבינו
m ert é r d em e in i  n in csen ek . B á n j ̂ים נו2 א'?  מ̂ע

é s  ke• T ^ :־ • :־ ־ ••   T I -

עיןןנו:1וה וחסד צדרןה
e l  velünk  j ó  in d u la tta l 
g y e l em m e l  é s  s e g í t s  rajtunk .

שלום. קדיש אומי הסזן

 אלני באלחים במוך אין
אין  *^ותף7מ ! ?מע^יף ו

 וממ^לתף עולמים בל’ מלכות
מלך'יי ודור: דור בכ^  יי'
עד: לעולם' ימלוך לי מלך  ו

 את יברך יתןייל עוז"לעמו לי
בעזילום: עמו

T

 ברצונך הרהמיסהמיבה אב
 ירושלים: הומות אתציוןתבנה

 אל’מלך בטחנו לבד בך בי
עולמים:’אדון ונשא רם

Nincs olyan az istenek kö- 
zött, mint Te uram, és nincs 
olyan, mint a Te műved. Biro- 
dalmad minden világra szóló 
birodalom, uralkodásod pedig 
nemzedékről nemzedékre.Az 
Örökkévaló uralkodik, az Örök- 
kévaló uralkodott, az Örökkévaló 
ui-alkodni fog mindörökké, Az 
Örökkévaló.hatalmat ad népé- 
nek, az Örökkévaló békével 
áldja meg népét.

Könyörületes atya! javits, ha 
úgy akarod, Czion helyzetén, 
épitsd fel Jeruzsálem falait. 
Mert egyedül csak Benned bi- 
zunk, óh király, magas és 
magasztos Isten, világoknak 
U ral



ה א׳ ליום שחרית דד
 SíDn ®לכנו בינו6̂

 עוללינו ‘ועי־ 'עלינו
’ וטפיגו'

 עיפד־, מלכנו אבינו
שם על הרונים ?׳מען ’

 עשה מלכנו אבינו
 על טמחים" למען ’

! יחודןד
 עשה מלכנו אבינו

ן ע מ ל  באש באי '
קדוש על עטיכם

123 KeggeM imidsig

Atyánk, királyank, légy 
irgalmas irántunk, csecse• 
möink és kiskorú gyér- 
mekeink iránt

Atyánk, királyunk, tedd 
a vértanúk miatt, kik ha- 
Iáiba mentek szent ne- 
vedért

Atyánk, királyunk, tedd 
az áldozatok miatt, kik 
egységedért áldozták ma- 
gukat.

Atyánk, királyunk, tedd 
azok miatt, kik a tűzbe 
s vízbe mentek, hogy neved 
szentesittessék.

 נקוט ®לכנו אבינו
ם נקטת לעינינו ' ד

^ ^בקי(י פו ש ^ * -királ,UDk, ma
 עשה ®לכנו »ל.בינו

ם''למענך׳' א א ו  ל
! למענגו

 עשה ®לכנו אבינו
: והושיענו 'לטענך

gadért tedd meg, ha oem 
is minmagunkért.

Atyánk, királyunk, ma• 
gad miatt tedd a segíts, 
rajtunk.



דדה א׳ ליום שחרית 12נ
 מלא מלכנו בינו5̂
 ן תיך1רכ1מכ ;דינו’

 מלא ©לפנוי אבינו
 { ^בע 'אסמינו

 שמע מלכינו אבינו
לנו קו  ודחם חום '
ן ,עלינו
 קבל מלכנו אבינו

 את ברחמים'ובךצון י
} תפלהנו

 פתח מלכנו אבינו
 ט י כן ש שערי■’

 ! י לתפלתנו
 כי זכור מלכנו אבינו

ז 'אנחנו ?:פר י
 אל נא מלכנו אבינו

ם 'תשיביניו ק י ר

 תהא מלכנו ^ובינו
 שערת הזאת 'השעה

 רצון וערת רחמים
t ’ י מלפניך

fie£g«Ii imidsic
Atjánk, királyunk, en- 

gedj bdrelkednlink áldé̂  
saidban.

Atyánk, királyunk, töltsd 
meg élés- kamránkat b6-
seggel.

Atyánk, királyunk, halld 
meg szarunkat, légy elnéző 
és irgalmas irányunkban.

Atyánk, királyunk, kö• 
nyörOlettel és jóakarattal 
hallgasd meg kérésünket.

Atyánk, királyunk, nyisd 
meg as ég kapuit imáink 
előtt.

Atyánk, királyunk, gon- 
dőlj rá, hogy porból ralók 
vagyunk.

Atyánk, királyunk, ne 
bocsáss el trés kézzel 
színed elől.

Atyánk, királyunk, hadd 
legyen ez az óra a kegye- 
lem és a megszánás órája 
jUőtted.



דרה א׳ qrb שחרית
 קרעורו.ע מלכנו אבינו

 Í ' דיננו נזר '
 זכרנו מלכנו אבינו

 לפניך! טוב 'בזכרוןי
 כוזכנו מלכנו >נבילו

 !טובים חיים בספר י
 כותבנו מלכנו אבינו

 וישובה! נאלח 'בספר
 כתבנו מלכנו אבינו

ר’ פ ס ה ב ס נ ר פ

 כתבנו מלכנו אבינו
 ! י זכיות בספר י

 כתבנו מלכנו אבינו
ר פ ס ב  סלייחה "
 ! י ומחילה

 הצמה מלבנו אבינו
 ! ברןרוב ישו^ה לנו י

 קרן הרם מלכנו אבינו
 5 '■ במך ושראל ’

 הרם מלכנו אבינו
: ’ משלד קרן’

121 Keggeli imádság
Atyánk, királyunir, tépd 

el a ránk mért rosszaka- 
ratú ítéletet.

Atyánk, királyunk, gon- 
dőlj reánk jóságos meg- 
emlékezéseddel.

Atyánk, királyunk, írj 
bennliDket a boldog élet 
könyvébe.

Atyánk, királyunk, írj 
bennünket az üdv és meg- 
szabadítás könyvébe.

Atyánk, királyunk, írj 
bennünket az ellátás és 
táplálkozás könyvébe.

Atyánk, királyunk, írj 
bennünket az érdemek 
könyvébe.

Atyánk, királyunk, írj 
bennünket a megbocsájtás 
és megkimélés könyvébe.

Atyánk, királyunk, faka- 
dozzon nekünk segítség 
legközelebb.

Atyánk, királyunk, emeld 
fel népednek, Izraelnek, 
üdvét.

Atyánk, királyunk, emeld 
fi>l fe'kented üdvét.



no רר־ה אי ליום שחרית
 ת1םפי1ובינומלכנויםת5}
 ריגנו:0רן5יטינניונ5מ< ׳

 דבר כלה מלבנו אבינו
 ועבי. וךורב"ור?נכ’

 ופעע ו?נון ומעהית
 5 " בריתך מבני
 מנע מלכנו אבינו

♦ ז■מגפה’
 סלח מלכנו אבינו

 עונותינו: לכל ומהלו’
 מחוה ©לכנו בינו8»:
ו’ נ העברחטאתי  ו

 ופעעינומננדעיניך:
 מחוק מלכנו אבינו

 כל הרכים ברחמז־’
 : ’ חובוהינו עטרי

 החזירנו מלכנו אכילו
ה ’ עזלמד־י- בתעובו

T -  I T

 עלח מלכנו אבינו
לחול עלמה רפואה

t

HepgéU

Atyánk, királyunk, né- 
mit̂ d el, szidalmazónkat 
és rádiónkat.
Atyánk,királyunk, mentsd 

meg ragálytól, kardtól, 
éhségtől és fogságtól, rom- 
lástól és bűntől, és elpár- 
tolástól, azokat, kik fri- 
gyeseid.

Atyánk, királyunk, tarts 
távol örököseidtől dögVészt.

Atyánk, királyunk, bo- 
csásd meg és engedd el 
nekünk bűneinket.

Atyánk, királyunk, tö- 
röld el, és reszszen el 
minden hibánk, minden 
bűnünk, hogy ne legyenek 
szemeid előtt.

Atyánk, királyunk, sem- 
misits meg irgalmadban 
minden bizonyítékot, mely 
bennünket tönkre akar 
tenni.

Atyánk, királyunk, en- 
gedj Hozzád őszinte meg- 
bánással risszatémttnk.

Atyánk, királyunk, küldj 
t^es gyógyulást mépsd 
bstagsiuek.
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 5ם1̂?ל7ביםי1ט לסדם 1 ביתישיךאל .עטך
השלום: עשה » אתה כרוך I T ־ V  K  T ־ T

SzombatoD nem moodatik מ^כנו אביט  
Felnyitják a frigyszekrényt — הארון פותהין

Atjáok, királyunk! vét- ̂ן מלכנו אבינו הטא
T  T - : ״•   • Tkéziünk Előtted. t

Atyánk, királyunk, nincs לנו אץ מלכנו אבינו  
nekünk királyunk, csak Te. ♦ אתה אלא מלך

Atyánk, királyunk, bánj אבינומלכנועשהעטנו
T ־  ״ ••  : • Tel velünk nevedhez képest! ♦ |5̂למ

Atyánk, királyunk, njits הדש מלכנו אבינוmeg nekünk boldog esz-todót. : שנה עלינו טובה 
Atyánk, királyunk, háríts טל מלבנו אבינו ב

d rólunk minden kemény ̂ *̂) לינו5̂מ ל  נ?ר כ
végzetet. ♦ משות

Aljánk, királjnnt, hi»- L ,,..,sítsd raeg gyűlölőink tér-
*ז : שונאינו מהשכות

עצת אבינומלכנוהפר
Dácsát. t א־ויבנו

Atyánk,királyunk, pusz- L,« n-L. *ר*ידוV•titsd el rólunk a kínzót ׳ t } •• 7 ^ ^ ' t • -־ 
i ,  Kidainmót ♦ ̂ינו ̂סקזיטין צר ̂ג מ
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ןלןגבדןז רצונןז ולעיוות ןיהקיך רחמיך. כלו לא כי ב1הט  

̂?זאנחנומ חםד^ך תמו לא כי והמרחם דים1ןבלבב*׳עלםעל
ך. ת1ד.ד.וךא בתךאל |לך. ־’ ־ ל :

ו,עד לעולם ותמיד מלכנו ̂•מך ךהד:ימם כלם.יתברך ועל :

בריתך בל־בני טובים לחיים וכתוב !
כאמת שמך את ויהללו סלה יורוך החיים וכל  

שמזז הטוב יי אתה ברוך סלה: ועזרתנו ישיועתנו האל
להודות נאה ולך :

̂מל-מת בבךכה כךכנ.י אבותינו ואלתי אלתנו כתורה המ  
כתנים.עם וכניו אהרן !מפי האמורה מ^זה.עבדך הכתובה.על־^י  

̂ך א ו.יח(ך,: אליך פניו יי ;אי־ י;ולממךך: ןכרכך :כאמור ך־ןדו י̂.
^לום לך ו;ש*ם אליך פניו ןן :

Adj békét, boldogságot, áldást. וברכה טובה שלום שים
íróim at, kegyelet és könyö- ^ , ףן ףן. ף3ן ^ן "ן ךךן ן

raelre, a Te népedre. Á ld j meg 
minket óh a^áak.mind״yáj״n-
kát eg)’etemben arczod világos- ; 7 7 : •.־ •, • t
Hágával, mert arczod világos- 11113
ságában adtál nekünk Örökké- « ךץןן»ךו לי
való Istenünk életre való tano- • ־ ־  •* •••: t:
kát és a kegyelem szeretetét, és u 3 n 3 1  1 1p n 5Í í  ♦HOH 
ig^sá^Ot és áldást és ktoyo- ^  - 2 ״ ףן ן
ruletesseget es eletet es beket — t : - 1

tetszik is neked, hogy megáld- 3 ("^  ? " ״ ת ןד02א  /
M  Izraelt a Te népedet min- ^
den időben és minden oraban a t t t  • 7 ; ^ ״
Te békéddel. ♦ ^ 0 1 3 ^ ל1

ופדנסה ועלום ברכה חיים בםפר  
ר1טו ה;ו? תב ; ו^ל״ ו;?
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 כ^ו העולם כל על מלוך אבותינו ואלהי אלהנו

 בהדר והופע Iדpב;ק על־כל־הא^ והנשא בכבודך.
 כל־פעודי וידע ”אחנך. תבל יושבי על־כל ע!ך נאיון

 ויאמר יצרתו. אתה כיי תיור דביןכל פעלתו. אתה כי
ומלכותו מלוי ישראל אלהי יי באפו נשמה אשר כל

־ : I V  V  •• T :  • •• V* T;  “  :  T T : V - :

 ׳במנוחתנו) ךצה אבותינו ואלתי אלתינו (לשבת משלה בכל
 מטובך’שבענו ^ךתך.1ב חלקנו ותן .קדשנו^מצותיך

 ^בת וברצון באהבה אלהנו »(והנחילנו בישועתך' ושמחנו
̂זןז.;ינוחו  לעבדך לבנו וטהר ̂ומןז). טקךעי ן^ךאל 1ב ,קד

 לעד וקיים אמת וךברך אמת 1 אתה*אלה'ים כי באמת!
^ לו'מיד־ך אתה ברוך  ו) נהעןבת מקךש האדן. יעל ע

ויום"הזיכרון: ישראל
 והשב ובתפלתם. 4ישראי בעמך אלהנו יל רצה ’’

תך'ואשי את־העבודה''לךביר'  והפלתם לשראל בי
 תמיד^עבודת.ישראל לרצון וההיי ברצון. תקבל באהבה
 ברוך ברחמים. לציון בשובך’ותהזינה״עינינו עמך:

’ לציון: י שכעתו המחזיר אתה;יי
 שאתה ד^ך _אנהנו מודים

 אבותינו ואלהי אלהינו ;י הוא
 ומגן צורנוצורהייינו לעולמועד.

 ודור לדור הוא אתה ישענג
 .על תהלתך. ונספר לך נודה
 וע^ .’בידך המסורים היינו

 ועל לך.' הפקודות נשמותינו
 ועל עמנו. שבכל־יום נסיך

 שבכל־ וטובותיך נפלאותיך
ת ;ובקר עךב ע

דרבנן מודים

 ̂בא?:ה לוי והנהנו מודים
הי אלהגו יי הוא אבותינו ̂ו !W  T ״ - - I- -

 יוצר יוצרנו ב?ןור ל9 אלהי
̂צית והודאורז בדיבות ברא

T I ז • - ;  T

̂צ הגדול לעמןד  צל־ ,תלןדו
 המיינו I? נו1יןוהחיינ
̂זהנו ^ יה  גליותנו םוףtו

רות לשמור ל^̂ו
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ך. ^  לאחנףי. שמהה לך. לסיחלים ופתחון־םה לדו

 נר ועריכת עבדך. למד מח וצמיחת לעירך. ןששת
..........־־ במהרה'בימי^: משיחך

 וחסידים וישרים.יעלוזו וישמחו יךאו צדיקים ובכן
 כלו־־. הרשעח וכל ’ פיה. תקפץ ועולתה יגילו. ברנה
 ’:הארץ מז זדה ממשלת תעביר כי תכלה. כעשז

 בהר מעשיך. עיד* לבדך יי אתה 1 ותמלך
 ככתוב קךשך. עיר 'ובירושלים כבודך. משכן ציון

 כצרקה. נקדש הקדוש והאל במשפט. צבאות יי ויגבה
t הקדוש המלך ;י אך.ה ברוך

^ן מכל־העמים. בחרתנו אתה  ורצית או^נו. אד
 וקדםתנו״במצותיך 'הלשונות.4ענו"מכ1וולממ בנו.

והקדוש הנדויר* ושמך לעבוךתך מלכנו וקרבתנו

 היגובת w0< את־־יום באהבה אלהנו יי וחתן־־לנו
 (בארבה) ותרועה. ן)1(ןכר יום הזה. הזכרון ס)1י nw ןה5

מצך.ים: ליציאת זכר *ש1ק מקרא
בא .יעלה אבותינו. ואלהי אמ*,ינו  ויראה ךגיע ̂ו

ח מ  ופקדוננויוזכרון זכרוננו* ויזכר ויפקד והןמע ד
 תכרוןןרושלים עבדך. בךדוד וזכרוןימשיח אבותינו.

ת כל־עמך חכרון קךשך.' עיר שראל בי ך. 1 י  לפני
 ולשלום לחיים ולרהמיס. ולחסד לחן לטובה לפליטה

 ^קדנו לטובה. בו אלהנו י\’הזה.'זכרנו הזכרון ביום
 ולסביים ישועה ובדברי לחיים. בו והושיענו ל^^ה. גו

 י עיכיג^ אלץ בי וד^דענו עלינו ןדחם וחןנו. חוס
̂ןל
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̂ם: מצל איתן. מעע\ פוער האש: מן כניחוה ̂גמד. זגרה ליום מא  י״
 במ ניניו4ואש מעכלת ובידו ןןרך. מערכת ובאש: במלם לבאי

 :אש עמוד בנחלת במךבר. אחריף סעו :ואש עצים ממדולת לו.’̂י
 לחדןו תשבי. י.ייע ^אןז :אש רשפי ךשפיד. תןבור. אזלגתם עזה

 .קנאלעירןז. אש: ת1הו;י* תענה. גם'תיום צוערןיף בענלת״אש.
 סביבה לכבוד. בתוכה עזכנןד רצף :אש לשרפת חלתה אשר
 היכל תשכלל אש? .;ערןב’בית שועתעמף. שעה אש: חומת

:אש משרתי רוח כמלאכי תטימף.יטליכוף. :תוזלאש רןךשןז*.ואל
 אנחנו מחכים כי עלינו ותמלוןו תופיע מלכנו טמקומןז הזן

 :תשכון ועד לעולם בימינו כקרוב כציון תמל״וןד מתי לןו.
כלים כתוןו’ותת.קדש תתןדל  ולנצח ודור לדור עיךןז י̂ר
 כשיד תאטור כדבר תלט*תןז תךאינת ועינינו נצחים:
̂זףעל משיח דוד ידי ע

örökké fog uralkodni,Istened I־־ í זי"״ , ' ' Aa Örökkévaló mind tLíi- אלדיזר 0ל1לע זד1ל0י 11^ Czion nemzedékről nemze- X / /H L • ' י ‘ " י .dékre, Haleluja
Nemzedékről nemzedékre hír-

 detjük nagyságodat és szúnes- נהזייש. מדישתך נצחים.
ízüntelen szenteljük a Te szent* LjL., ' = J ̂ Bégedet és a Te dicséreted óh ̂סלש לא נל אלחנל חף21̂ל

Istenünk ne távozzék szánkból |(ךןל מ אל כי ועד. לעולם 1 w י őrökké, mert Te Isten nagy és 
.szent király vagy

ואימתף כל־מעשיןד אלחינו.על יי פחדך תן ובכן
וישתחוו כל־המעעזים דראוף שבראת. כל־מח על

לעשות אחת' אגזיד־ו כלם רעשו הכרוא.ים כל לפניןד
שהשלטן אלחינו‘ץ’ שידענו כמו שלם כלבב רצונך
עליכל־’ נורא ושמך כימיניך וגבורה עוז'ביךך לפדך

:מה־שבראת
ותקוד ליראיך. תחלה לע^ך. :י כבוד תן ובבן
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̂ילדיבי ̂רום. ̂:ו :אש מי  אף :כם ןלנ^י טתולגלים. ומר.ע

̂ליצזו• אז אע: חרדת אחזתם, ררןיעים  באע: לנעןט בקדש. י
̂ט עזךפי עני ולימין. לעמאל ̂ט עגל מלהזכיר חתל. אטים1ל :א  :א

 ז אע דת ךןחי1ל ערע העל אליף :אע ככתי נערץ ר.1וגכ עזוז אנא
 ממדורת נןצל. מצורןה :ואש עצים עלי נעקד* מור. דה מפעל
 נחומיף.יגולו. כאש: ובערה נמשכה. הטיאה אם נא ואש: עצים

 ויושר :אש במרכבת לרוכב יפגיע. אש:}הכפא כפא על בשבתף
:אש חיות בנגדינו יליצו

 קול. משמיעים וחזק אדיר גדול רעש בקול אז חזן
יאמרו: ברוןד לעמתם שרפים לעמת מתנשאים

Diesértessék az Örökké7aló לל 5
dicsősége a helyéről.  ̂ ) ; • t : ; | t

Tartózkodásodról, oh kira- תוםיע מלכנו ממקומך
lyunk, jelenj meg és uralkodjál כי עלינו. ר1ותמל

rajtunk, mert várunk reád, mi- .4,,..«,'4sUUv1 י»4י4 k,־ ,cg.. ™1kc־aionto 1.ו׳יח ה?ייו יז9 לד* אגל״
Mihamarább, a mi napjainkban ועד לעולם כימינו כקרוב

̂ן  telepedjél oda örökre Magasz- ותןץק̂ך
״. ' I ־1:•:־ -talodjal és szentelodjel Jeruzsa

lem városod által nemzedékről לדר עירך לרושלים בתוך
ר nemzedékre és szün̂ נצחים ולנצח ל szüntelen. J 

t ••; £8: ־ szemeink látni fogják biro- * t
dalmadat, az ige szerint, mely 
mondatott dicséreteid énekeiben,

Dávid, a te igazságos felken- ̂ ־־ • •*
̂קןד: מ^יח ךלד led által: צך

:Némely községben ect nem mondják
 כםאןז. טוענות בוערות אש: אוכלה אש (־!דוש. אחד

 :אש הרעש ואחר רעשי. במחנה גאיחף :אע בגחלי כךאיהן
מת  נחת בהראותןז. הלא מתוןייידאש: חשמל ןעין ש^ף. ̂ד
̂ב! ןרועף  מיום זעו :ד,אש מפני בדוננ טשנאיןז. דטפו ויהתו בא

 :באש נשפט טדינקז. ורועדים חלע :באש דכ!וקד דדדי ןע3̂
ודם.ם• ^בם טעוט תיןוב ד«ש: ^תון״על JÍnjsip? ובון טעטם
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által: É8 
másikhoz szöhán:

iis דר־ה א׳ ליום שחרית 
שתים ת1קךש ישלשו אלים ואז להראו̂ר  

רךוש ראש3 ואחת מתפרשו̂ר ל?ם,קדוש  
1T3 >11 ̂י בכל וקדוש מקדישו̂ר קדש מי  

משלעז כאחת דקדש קדשו̂ר שתי לתן  
J תקישר שלעז מלמטה לו ויש־־ב קדשורל  

קדשותז שלש מלמעלה כמו
ÍTT* fagyon prófétáid ןקרא נכיאזז יד על ככתוב  

ואמר זה אל זה :  ^
T • V ־־  V  VSzent, szent, szent קדוש קדוש 1 קדוש  m״fjaz Örökkévaló Gzebáoth, ■Ltê 4.iLaA»1.. fsid « «íie־j. ל לא9 כבאורג יי?«íí<> ־1• ככוח} הארץ

Aztán nagy, katalmas éi eró* ^ |דו 1רעע אז חק
kang, mint a ״éivészé hauat• !משמיעים אדיר"וחזר
8»ri(.k w רפים1ק ת8לץ מוזניפאים .) 
kiáltják: ,jHesértessék.“ : יאמרו ברו^ ד^מתם

Némely községben eit nem mon(yák:
 אע כם. סובלות בןחל אש: כגחלי מןאיהן כו,ערות. וחיות

 הדבור נאם :אש לבת ברשפי גויותיהן. נס^מות אש: אוהלה
 יעיר אש: ראשיהם נ^לים.על 1םבל ןסבלו באש: הותן סשמו.ע

 :אש בנפי תחת שרפים. יד משלחים :האש נשרןעת ולא ללז. לז'
 למקום'ךשעים. נם/רות אש: להבות נחלי בכנפיהם.’משלבים
 ביתלהשמלה. האש: מפני בדונג בם. נאלחים’באש: להכניעם

 ךצוא :אש בענן כלןשת סביב. בנוגה :אש במראית מךאיה
 שהיגתו ךם. במאמצי שעונות :אש באגפי דאות דתיות. ושוב

̂■ מואחד :אש בלהב קול’בארי. זואגות8י באש:  בית בפלל כ
הילי וקןדעזעים :אש כיב1̂ לול.ט ^ךף. ט^כיעו ’:אש י£קב

R0Z Has. L
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 םלידוה ומזיקות ופורחת מרבות. ממקומו
 רבבור^ אלפי במשפט להצדיק להרבות.
 תמוגת ומראות ושחת רצות בזק במראה

 רשפי כגופת ומטיפות מתחבאות דמיון
 להבות! אש דיגור גהר להןגשות שלהמת

ת במורא. גטוי ךאשיהם ו?ל  רקיע דמו
 גורא. מה מקום מעגה ושמי הנורא. בקרח

שרא ושם  לרקש וממזניל גהורא. אתו'
 תפארה. בם ספיר אבן כמראה יקרה. כאבן

 תלמוד מפיו אורה.'חוצב עוטה' וביו'יושב
 ומימינו שועת.עתיךה. שומל ומשם תוךה.

 הלוגות לט חמין ושים !כתורה דת אש
 דרך כי כמעונות. הכרובים בצד'ראשי

 תחנות. גיקשיב תפלות יאזין אותןההלונות.
 עתים; ככן צחנות. ופןנמים פ^מים'פתוחות

 ולחענות רצוןלהפתה בעת להתענות. הם
 יגזור’ ולענות. לשעות רחום וכשיהפוץ

ם ועאו התלונות. אותן ופתחיו  אלף. ב
 לנאות. ושמנהמאות.המליציםיושרמשפט

 בראש ויתנום באור^ מלבות תפלות ויקבלו
 אלהיהצכאותככתרונזרבראשולהךאות.

חפת תרועה בלם אות. לטובה עשות^מו
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ת בצדקה. מ?ט ב1לט הזכר צךקה. ^נ ב  ו
 אויצרות למו לפתוח צרקה.' תכ^ה חןם

 להבל דחוקה. טרה וצאה ואפ הצךקד»
 ומבלקד.. וממקרה בבוקר! ארקא. יו^בי

 חקוקרה. בתבנירה׳אשרבכפא הפהכל
ת »“פקוקר ההתל יאשר ובתיברה  וגפעו

ם  יאשר ובבטרה ׳.“בתוכה;קוקד מרי
 ככנוי .ישראל ובשם בר^זשךיזקוקת

 ובץ מזגזקרה. 1 שבטיפ יבדמות מחוקה.
ח בחזקה.'ובם שכן ™יפיו ^נ  ובט א

 לשפטי.זכמרו כבפא בשבתו כי אתחזקה!
 בכל לחדמיפ'בשופר שופטי. כלם'לפני

שפטי. ?נדי5 להליץ משפטיה ח'ו  ולזבו
 לאור כי לשפטי. בלי הנוום וכמשפטי

 בחשפטי. חהוי! כאור ונגה משפטי. יוציא
 חור בתלג למשה פזימדקי. כחם ראשו
 לא כנקה 5 נקי ככמר רישה ^כר לנקי.
 והוא נקי אי ימלט באומר לנקי. יינקה
 בחדרי ויושב מבליקי. בכךבות רוכב
 לנקי? כצלצח בנומץ בגבול כבקי. חיבז
 רנד ^־בות. במישור אשר החיות ורגלי

ת למ?גלה למכלה מ לברוך י ום?םיל ק
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epednek, a kik a sófárba  ̂ בגרון ומוראי בשופר
imádkoznak; hogy érdé ־ מ?שה בצדרןם בצוא ? 
meik miatt támogatásban .ם בשרוז הנצל ב ל
luk megmeneküljünk וכשמר 5 וחרון מאף
regtől, haragtól.
az ősatya az igazság utján ..." i  megmaradt, azonképen יVV?
bánassékivadókaiyaiisjog, ̂ז t : • :rint; valamint a némán 1̂  •.״י kegyelem és igazság sze- t: vלצדדךץ חסד ט0ב̂מ כי ת1י ע ף ץ אלט נ  tűrő galamb (Izsák) igaz- ־t v •• -
Ságot vetett, úgy arassa ־ גיגיו יהצרו לצדד,ת  nak unokái igazságot es ’י‘" | t t : •jótékonyságot; és a hogy וכגתן וצרמדר. אמרתa jámbornak (Jákobnak) 1 ־ ' = Itt: v «
hűségéért jutalom jutott, . ו באמרת לתם ־ ד מ ר ־ úgy jusson utódainak is Itt: v « v tצ
igazság és jótékonyság. . אמת(יצדלןה לניניו ינתן

לפניו.י?מור בצךרך״ ןן5מת כבוד וכסא  c  
מדלי שופר וכעלות צדקה. וילמד  

עו .יחגגו צדלןה. ויאמרו הצךקה. אבות ^גי  
ך חלילה אוהביצדקד־״ לפגי מדבר ל  

צדיקלו בל>ו משפט מעשות בצךךןד־״ . 
משפט צדקה.'ובאין אץ משפט 1 ובמקום  

צדקה תעשיה במשפט וארגה צך,קה. ’וש . 
בטאך ומכון הצךקה. במעשה תבל לשפוט  
מבלי מעשים ו?ה?שך וצךקל״ משפט

*) £2 ittádaág torábbi léiz• fordításra nem alkalmai.
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ץ. פנים  והוא בי
 דקי(לדעת והעל עד

 מיץ.) סע^הו בארץ
 יחתום אךם הל וביד
 משטרו.{עעוה ולפי דין.
 I יפעל ולפעלו דין. לו
 לביתו ומעשר דין. לו

 מקיר ואבן בדין; אותו
 תזעקבדין..ולפיםמעץ
 .יעננהבדין.הכלבאמת

 במדת לדין. והכל
 הדין. ובמדת' רחמים
 בו עמים הוכן והיום

 ליום לדין.לעשותאותו
 בו נפעוורת ןכל הדין.
 חוק עשוי והוא ודין!

ברון. ם ז שון ליו א  ר
 לחוכר אהרון. וליום

 לצלם חברץ. ישני לו
 חבצלת לחחבאות

 להצדיק בהם חשרון.
תוקעי לכצרון. שבים

Ítéletben és nines is sze- 
mélyválogatás az ítéletben 
és Ö maga tanú és vádló 
az ítéletben, minden tett 
kitudatik az ítéletben és 
minden ember maga erő- 
siti az Ítéletet és a róla 
szóló jelentések szerint 
hoznak neki ítéletet, tettei szerint mondanak reá 
Ítéletet, cselekedetei tanús- kodnak róla az ítéletnél, 
és a fal köve kiált az ítéletben, a fa szilánkjai 
tanúskodnak az ítéletnél, minden igazság szerint, 
minden ítélet szerint a 
könyörület mértéke szerint és az ítélet mértéke sze- rint. És ezen nap rendel- tetett, hogy azon a népe- 
két ítélet elé állítsák, hogy 
Ítélet nappá tegyék, és 
mind a lelkeket azon meg- 
Ítélik. Tétetett pedig tör- 
vénynek emlékéül, első- 
napúi és utolsóúl; hogy azon megemlékezzenek a 
Hebronban alvókról, kik- 
aek árnyékában rejtőzik Sáron lilioma, azon igazol- 
ják, a kik szabadság után
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ק  עופחת 1 יג
 יושבי רי1חידח’.ערץ.ויפ
 כפא ך1ו.יו־ופ ה^רץ.

 פמלכותהארץ.ויאמרו
שמהאשר כל  באפו ;

 שמך אדיר מה פארץ^
 ויכונן דהארץ. בביד

הארץ, כל
 ארץ. ושני בל ויעירי
 מכנף זמירות דכלו

כל לגי שירו הארץ.■
לאח•
ה ארץ צפו ודרי  י

 ויחרדו גיחתו לדץ.
 נתל כי מאימתהדין.

 יכילנו ומי הדקי, יום
ל להצטדק כ דין.'ו ל מדץ. .עללשבי כ כ  ו

ל ודין. דת יודעי כ  ו
 אולי דין. כו שנעשה

 כי הדין. כשעת !חנן .
ולא כדין. רלופים !אץ

Reggeli im^'^ág

kor háromszorossn hang- 
zani a séfár, ét megijeszti 
a fc id lakóinak fejedelmeit 
és fölforgatja » föld biro- 
halmainak! trónjait; ekkor 
mondja mindenki a föl• 
(lön, kinek lelke van: 

dicsőséges a Te 
neved az egésg földön.“ 
Akkor öröm honol az 
é̂sz földön és iolébred- 

nek & földben alvók és 
dalok hangzanak a föld 
széleiről: ״Énekeljen az 
Örökkévalónak M egész 
földi״

A föld és népei várják 
az Ítéletet, reszketnek, és 
borzadnak az Ítélet ijedel- métől, mert nagy az ítélet napja Eitisztázhatja magát 
i t Ítéletben és mindazok, H kik az itélőszéken ülnek 
és mind, a kik tudják a 
törvényt és Ítéletet és 
niind, a kiknek ítéletet 
látnak, hátha kegyelmeznek 
nekik az ítélet órájában, 
mert nem lehet könnyen 
kegyelmet osztogatni az
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 מריןצה אלץ. לנזוכגי
 הארץ. קצה ועד הארץ

א כי'הוא  ת1'קצ בור
ל  משפט עועה הארץ ן

 בקומו בארץ. וצלקה
 הארץ. לבקיט למשפט
 ארץ׳ ?גוי כל להושי?
 שופטי בתוהו ל?שות
 בכנפות לאהוז הארץ.
 רש?י כל מער הארץ.
 'וקול'.ישמשו ארץ.

 מדה ''ובארץ. בשמים
 הארץ. שמךבכל אדיר

 הארץ: ובמלכועלכל
 ארץ. י תחתיות וליש

 ותגל השמים ישמהו
 בשמים ואשר הארץ.
ל ע  ואשר לאלץ. !^
 לאלץ. מתחת במים

 בעלץ. רגן ופצחו ואז
 הארץ. כל מלא בבורו

ל מלך : לארץ• ^

] 0 7  Baggeli i m i d a i g

és a föld népei, a föld 
ŷik szélétől a föld másik 

széléig, hogy ö teremté a 
föld széleit, ki jogot és 
igazságot szerez a földön. 
4 midőn felkel Ítéletre, hall- 
gat a föld, hogy segítsen 
a földi alázatosokon, hogy 
semmivé tegye a föld 
zsarnokait, hogy megfogja 
a föld sarkait és lerázza 
a föld minden gonoszait. 
És szózat hallatszik az 
égen és a földön: ״Mily 
dicsőséges a Te neved az 
egész földön* és midőn 
uralkodik az egész földön, 
rivalognak a föld mély- 
ségei, örUl az ég és ujjong 
a föld és a mi az égen 
van a föld fölött, és ami 
a vízben van a föld alatt, 
és örömtelten kiáltanak 
mindnyájan: ״Dicsősége 
megtölti az egész földet.“ 
Az Örökkévaló uralkodik, 
bvend a föld. így fog egy•
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Á elfojtja haragját
Í r ] ( '  ]> :o r ;

\ ki kegyelembe öltöz- 
k(í ik ítélet napján;

A ki megbocsátja bű- 
1 leinket ítéletkor;

A Id félelmes a dicsé- 
rőtben ítélet napján;

ז ־ ד א ל',ים שהדת 10 ®
t ?' ויין5 כעסו <ט3כו  

צדסות ללוכע  
דין ביום ׳ 5  
דין נ למימל.עוגות 5  

תהלתביויסדיזג לנורא
?LUI ĴLJ. J.L^AC׳t XXatJ ĴCbXJ. ) I • j T  *•

A ki elnéző oltalmazott- ♦

ה ■לקוראיו לע̂ו " 
' ביום ' י  5 דין י

 :בדין רסמיו לפועל
 נסתרות לצופה

 דין: ’' ביום ׳
 :בדין עבדיו לקונה
יוםדין:3םעמו0לל

jai iránt ítéletkor;
A ki meghallgatja a 

hozzá kiáltókat ítélet nap- 
ján;

A ki átlátja a rejtett 
dolgokat ítélet napján;

A ki irgalmaz népének 
ítélet napján;

A ki gyámolítja jámbor 
híveit ítélet napján;
-A ki könyörületét mű י
ködteti ítéletkor; , , ,

A ki szolgáinak húsé- : בדין אוהביו לעופר
Reggeli imádság. ■ תפי^יו לתופך

♦ A ki megóvja kedvelőit י
Ítéletkor 1  ̂ I • U  I ^

Láda-zárás הארון סוגרין
íg y tehát csak a szentesítés ד ובכן ז ל תעלה ו

dicsőit, mert Istenünk vagy . J
Te és királyunk. ♦ P  5

A király fentartja a ד ל ט פ פ ע פ ד ב י מ ע י
M djéti^ s^gal O leg- ^3 ■ל ע / מ י ^ ^  ' . W
!magasabb a fold fölött, IS -  , t '•י : 1 ז״ , . •
■merje meg ée tudja ar, ת י ב ו ^ ר א ו ה צ ד י ל ו ?
!egész föld, a világ lakói תבל יועכי קארץ.כל



דרה אי ̂■ום שחריה
̂ות תומכי  יתמידו תלז

בהול.

Í05 Reggeli imádéig

y יי?
A dicsőségben élők fen- haügon hitelesítik:Az Örökkévaló uralkodik.Kik nagyságodat ma*

gasztaiják, fenhangon eiis- ר[1ת פי כ0רן י מ ת י ל ז ת ר ;ן5א

Az Örökkévaló uralkodott. ♦ יי ה׳Kik törvényedet tanul- |ז t t: ^ :
b S S u : ''“■“ ”* ״״ יתני חעוךד־, תמימי

Az Örökkévaló uralkodni 4 ̂ ^^ י יי  m fog. ♦ y ' r ■  rt ^ ?קול.
ועד: לעולם לכןלוך :: מלך מלןי.;י »קי»

És Ímנכתירה לף ובכן e csak  Neked h é d s l  
m indenk i.

Az Örökkévalónak, ki ♦>̂ל •• •• ״ megállapította az ítéletet. I • Jןלר ̂ל
Ki a sziveket vizsgálja ^ דיז ם1בי  r iM ?  jllŰ ?

“ na'Zffeideriu בריף ת1■ןנמוק לגולה
מאמרים לדובר
דין! ביום
 בדין! דעות להבה
המד ועועזה לותיק

: T • : V V 1״ ן

דין! ביום
תו לדבר  בדץ! בד

סדין!  לתמלמ^יוביו
 בדץ! ' חוקיו לטהר
“ nn?>íj0 ללדע

5דץביום

Ítéletnél.
Ki csak jógosságot mond az Ítélet napján.
Ki a nézeteket meggon- dolja az Ítélésnél.
Ki nyájasságot és élné- zést gyakorol az ítélet napján.
Ki frigyére gondol az Ítéletnél.Ki megkegyelmez te- reratményeinek az Ítélet napján.Ki megbízol tjait zolja az Ítéletnél.Ki a gondolatokat tudja 

ai Ítélet napján.
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A szónokok íenhangon מללו מלל מגעימי :mondjákי  íl ׳ ’ *  v • ־  ן : • •Az Örökkévaló uralkodik. X מלך יי  'p ♦ 5 לל1ל

beszélik: . 5 n קול ji נצצו
Az Örökkévalé aralkodott. ♦ 'מלל יי ק  A Serafok körben fen* !ן זיןיי  t : 'hangon zengik: בביםיםלםלו1רפיםם ^̂Az Orökkévtió uralkodni ~ 'fog.: .? ̂יומלך קול. !?

:מלך » מלך קו»ח:י לע-ולם ןי1למל :

A kik a törvényt tanít- ^ I Vמל יי ק׳ ,Az Örökkévaló uralkodik‘ " “•־ * ják, fenhangoD felelnek Í Tמלןל יעגו עוז עורכי  V  T: ;פצחד ף לא :Ifik csodatetteit bámul—ják, fenhangon mondjákי  © m inS 
Az Örökkévalé uralkodott.  ̂ מלל יי  'P ל1מל

Wyájad seregei bangó- > ’  ̂  ̂ *san rákezdikt ̂נך צבאות •'• Az ÖrökkéVíSlé uralkodniיצלצלו ̂צ ימלך יי ? בקול. fog. t־ •' ׳י• ן ' ׳
tnjQ לעולם למלוך ״ מלך יל מלך לל קדח

A szent gyklekezet fen- ל1ל ת1ת
hangon szentel: L י '״ י'   L י • 

AzörökkévaWuralkodik. J ך יי ל ?  'p 
Ezrek és laílliók fen- I ' • t. .

hangon éneklik: ת ^̂  Az Örökkévaló ®ralkodott. 44ירננו רבבר־ו רבבו
A tűzilények fenhangon ♦ ך í T t : * ' ' p :

“ Af0״״é«4״r.״ ־ i וענגי עלהבות עבביfog.: ימלך יו ? לקול•
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haí̂ oztefák• ’ ידיזילגי דולקים דוהרי
Az Örökkévaló uralkodik. ♦ 'p . A zajongó egikarok fen-ngon zengik: ^yöM 'JlÖMל1בה
i Örökkévaló uralkodott.  ̂ m  ̂ ן ♦ A szentek serege ésי .Ch|oth fenhangon bizo- } וךןדןף רחילים
A1 Örökkévaló uralkodni ♦ ׳p ♦̂ ל1ק

ו?גד לעולם ך1ל9ל ״ טלןו ״ מלך ן: קרח :

A zsoltárénekesek han- מרו זמירות זוכרי gosan̂daloljak: Jיז י 
ק׳

T: י
Az Örökkévaló uralkodik. 
A tudósok fenhangon erósitik: ̂  .Az Örökkévaló uralkodottיחסנו חידות חכמי ha
Az ég lakói fenhangon * Jt t ■n ^

tisztelik: יטכסו טופח טפסריAz Örökkévaló uralkodni  ̂ "
fog.! ‘בקול ?״וסלך 
! ן1ל ם ^ ד5ל !«  J לןי¥ T, מלו ל ״ ?

Az isteni tan örökösei ̂זי יסדרו ̂ר ^fenhangon dicsérik: * '־ ־  t|t : ••Az Örökkévaló uralkodik. .מלסן ק׳ בקול  A hatalomra emelked- 1' • t. I •
tek fenhangon kikiáltják: רי ו כבי י רוכ תי כ ̂  .Az Örökkévaló uralkodott.י 4aj.*ו 179 ל ז כקולA lángöltözetüek hálál-
kodn«k: ךן3,(• להכות לבושיAz Örökkévaló uralkodni : '־ ' ^׳  I . ’

ל!!כקול♦ כ ״ו ?.fog
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szent népek gyülekezeté- ^ לןלל^יט קהלות  
ben magasztalják öt, tíz- w L ̂  L 1•־־r־k fohászi,״ h.1wjkt ר הי מו מ ת5רו בו  
. sofsr h.־giM. ö M ii. ל1ק ̂?מע ?נעזיםו1ר
és megbocsájta a ?étket. .ואשמה תאות שופר

T : ־  : I • ־1 ־  THáromszorosan hallatszik חק
a sofár a szent hegyen,
én meg háromszoros szén- * * ilinSlíb^
telést mondok szentséggel.

ןרךו^נן: נורא ברןרן. לךהיום קןני1ך,ךן.לת אחוז זוכר מלך
Felnyitják a frigyszekrényt — הארון פותחון

Az Örökkévaló uralkodik, לל ר1|ל53 ח״יק
ן י ^ ! t ז : | v  v ? י■ I י' ,az Örökkévaló uralkodott az Örökkévaló uralkodni וער! לעולם ימלר toff örökké 'י*״* *י • I ״ ״ Dicsőített nemzet fen- אימה.יאדירו אדירי ״!

 מלך! "?■;י פיול♦
אי יברכו ברה כרו

■Pיי

hangon dicsőíti:Az Örökkévaló uralkodik.A villámteremtések fen- hangon dicsérik:Az Örökkévaló uralkodott.A hatalmasok fenhangon mondják:Az Örökkévaló uralkodni fog.
;לם1לע ך1למל מלך מלך,;י ן; קו״ח

(Szombaton)

̂ט. הדורות מורא כל־העתידות. חופז^ לב המרי מרא
עז תורולדרו ■■ י■..............................י ל

עה .קים רא^צונים. ^רית זוכר ״ן לאחרונים: עב̂ו
האל במיתרים. ולאחים בצדק וןכל ט16י.ע ארק

 בקול. ’
רי  .יגבירו גבה גבו

ימלך! ?■ך לקול.
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röl. By énekkel tisztelik ב טו ^ ד ר מ הוז ^זו ^ ד ח
ót a chájoth. A jóságos! וןקךןךן טלל̂ח מם1ע
Ö tűri a tehert. Egységét t H T
hirdetik holdujuláskor. ó le- לבל כעסיס. כל
győzi a haragot, Visszatartja .1 ־ ־ ״•  • r : r
mérgét. A szolgák remegés- ^
ben és félelemben dicsérik a .הללו נכחם מורא

- :־  T i •  T

rettenetest. Az ót környező t
szeráfok énekelnek, hogy , * למעביר עגי פערה♦  : elhárítsák a vészt. Ángya- « t tן. ,

ל5̂ ל lók szájukat nyitják, zen• D ^/י^^ ♦ ב
gedeznek a mindenlátónak, » צופה הכל צלצלו פה.

V - : ; •י V

))Szombaton

 ואותי i להבדלו מעש הנבחר ביום צךק. עלי10ל אתן
 אדון הוא הנדו?|ה: לבי ענותו דרך נדלה. מאוד

 בתום. הולך זוכר י וישלם: אליו הקשה ומי העולם
 בעתו ןפה ונשא. מרום טהור יתום: דין לעושה חונן

 נמאס: בעינע למאם\לנבזה לא ביר5 ל'ןגשה:5ה
 סועף להבות: ואיש עדו נוגה טפוארו״רוכג;גרבות.

 אךם פועל ואלמנות: יתומים עבור שנונות. בחרבות
רם קונה'הבל אילם: ומשים צריפה ישלם.  ברהמים̂.

 אל תמים״פועל בחנינה. יצוריו שופט רמים: ומשפיל
ק שופטי א^נה:  ויתמהו יבהלו מפחדו כתוהו. א

 נדיבים זעמו: מקדמם'מפןי ותחלה’משפטעמו. עשה
 בל־ רואה פעלו: משפטו באשר לדוילו. בדקדוקם

Jכל־נולדור צופה מרוימות: בגבהי ^עב תעלומות:
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esalatkozott Oh fordulj 3 | ט י ף צ  Í0r1 חין t (1 ^ 5 ^
ezen csemetékhez, kik e — 1 ^ ״  '
naptól számítják eredetö- ו^ 7חד א ד7

P ה  ז . ב ם ו י * ״ ־ ״** ,goddal, kik benned bíznakי ד צ ת י  •
oh rettoDoies! םן ו אי ד pל T O ם ת ן • ג ד צ ב

ש1(ןד דמם לטוב י1?ק כן :  .Tjasy
כןדוען 4ה רוןגה.1ר ליודעי מרןגה. ממלט קו-חמלך  

בקרן היום לתוקעילף קרן. אחוז ז^ר מלך חדק .
;1 וקדוע נורא

Eoronáral koronázom a ה ^Sי Í̂^
rettenetest, háromszoros «- י%1י«י.> -» .*♦•Im♦-,
szentelést mondván ma, ♦ 0 1 3
erével feimagasztait baj- ב ר1נ ה ד ה ל ד נ ח כ י ו1ר ה
nokok örömüket fejezik י י
ki templomokban. Ángya- ff *רי .
lók dicsérik imában, ének- « ד ל מ ו ה ה מ ת ל ו ל ה ב
kel és szóval. 0 mindig ־.־״ • íi ״ " • 
megemlékezik az érdemek- . 0 1 ה ל . ל ב ה ה3ל? ל ל ב ז

• T ־  T •• T •

(Szombaton)

^רת וכלי מןבה ואולם. היכל מעזועו דית ק ו׳זן
ם: ל ל קהל י כ ט י ; ם ןי1י ל עו :ל

̂ימו. ןרננו וארץ מים ש חלן :להנעימו כף ןמהאו יערות ל
.עטו: את ץ פקד כיי’קהל

̂יבח יתנו תהלות צפר. וכוכבי אראלים וקף ת חין ע
הו קהל לה^פרז ר: בתךןע הללו פ פו  תבל יושבי כל י

̂נזפוט ̂״ח  ,קדדפןהאל !;טיעריס. ולאטים עדק3 תבל י
̂זיבינו. וטי באחד ח.והוא7 :וקדויט נורא רעש. אווזה ונ^שו י̂י



w Reggeli imádság. ,- ̂לם שהרית דר״ו א ל
zon.“ A Ví hallotta, csak :השקט מטאה שסחה
örült az örvendező anya- ̂ןך1̂ק אחלי ףןך_^קךןך  
val. Gyümölcsözöttfonnyâ ^tTÍ5
dia után, megnjültminta
sas az ő oreie, örültek a ״ : ״  t “  • . . t
r.i־d־־,־,»azo־y1־.. hogy קלאי עמלה ושישי^
kísérhetik. Vigadj, örvendj, 1ÍtS
magtalan, kiáltának feléje, ועול שריהן צטקו  
Örülj magtalan, már az ט קשת ;קלתו ב
emlők apadtak, és mégis ̂ךן ף
megtörtént, hogy a rósz- ^ I !.י   v ״ ־
kedvű gyermeketlen ki- I r • \
lenezvenév után felvidult, .שלחת גהבקלה ?  
csemetéket nevelt és nem א ת ו ל א פ ל ו

Szombaton.
ברי רום ;היז שיע1לה זרו;צף ף1סש אטים. ל5 בפי צור.̂י

ü W p m . עולמים כל מלכות מלכותך קהיי ״:
ורבבות .קהלות להורגה כל לעק הןלוזך ? ״ז

:ועד לעולם י?!לוך יי קהל ־ ־ ־ .להעף בפימו
לכל לכל חלד דוגוים. ועוז כבוד לאתה ף ל ת

א מי קייל [ מקוראך שבטי : ום4ד מלך י.לאך ל

תפדם. ו,־נם זרול.יןד.קב*' להכחידם. שבר ^רים וטות מ ״ז
:ךןךם ף,קנית עךך .זכור קלל

̂יהם בכפלים. ינחמו עמים דיבי נ ״ז ולה םנימו _על ̂ק
לי.ם יום את אדום לבני יי זכור קהלי ’ ♦ שולים :יר̂ו

̂^ I ובין!ךןיךף.קךםול לצעוד. מסילתנו!שד לול ס י״ז ל
םמרחק שבותנו :עוך אזכרנו זכור כנמת קהל ♦ למעוד
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kezeit róla újév napján י פרוךה>̂ הש^הו י5בר
mid{n mtgib>a ך|>^̂ך  ̂<,Ĵ Q.j!,• 2ך ך>ך2

szólt: ma mondanak reám
Ítéletet, szomorá vagyok ón ̂ני ̂גומד־ו ה ?
vége a virágzás korának. Ek- «בצדק ותדזתם ךנד ?  
kor elhatározták az égben, ! ■עגונה לבל־היות
hogj m u . egj.D־־ 1  ^ meddő. Midőn ezt hirülהושקרך בדזרעשרה
hozták neki, sietett Isten- ♦ שקריי צח ני0 חלות
hez imádkozni, de bele ם מן!ד ,קראה טר
sem kezdett, legott figye- נפר,דתיצ^ןכלעוומע 
lembe vétetett. .Nevetni . ן • -

f ״ f V, 11• - ' גלמודה מחה.כי t̂ ̂ת ̂  fog, la ezt hallja- - így , t̂ז ^
szólt örömében — hogy 3ל F17 ♦ ת א צסחה ל ?
a meddő időn túl sarjad- ם אם עפעו הבני

* T ־   •• •• •

(Szombaton)
נבודתיו: גדלו כי וידעו בריותיו. כל יעלימו דיע חזן

לנפלאותיו: זכר קהל*
^מר^עעעזעבאימתון ציבדרה ך! חזן

בריתו: י לעולם זכר קהל
t זכרוני ל^ר ו^נה ענה ככל הגיוני. דת בהוק רעם ו חזן

מצותץ שוטרי ןי: כהיכל לזכרון קהל
אילו תמורתו רגל’ בעיניו. אז כהוכער מדע זבה חק
• •• : T ־ : v| 7־ י י  T  : T

:כקךניו כפבןד נאחז אדור קהל í לפניו להקריב
יקרה אם זה יום’ חדע. בזה לתקוע”הניטיו כם' ח חזן
I . . ־ . : • I ; • T ־ ; v | t • • V  V  V

<»:1ק מקרא תתעה ןכתן קהל 1קךע בעבת
גבולכם: בכל לתקוע צוו יבואכם. בחול בעויאם ט הזן

מעשינם שפרו :לכם תתעה.יה,יה יום קהל
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& király az égben? bttsz-  ̂9 ך? ה ל הר ם י כ ך ב ל מ
kétkedik a királyi trónon: 4J4.4 ^
.0»ké־ v־g M u״״. ,,^ ^ הי  ? אין זו
én rajtam kiyül nincs ם ל ר כ  F  : א ך םי5ו ל מ
királ;.‘ Ob legmagas&bb a ל ♦ מ ל מלל כי | ה5ר[
királyok fölött, döntsd meg I kks ^  L  » ^ ét 4̂  ^ 
uralmát és vedd vissza ^ ף  ? י
uralmadat. \ מלוכה

T •
̂» מריע. כל להכרית ו^ליע. ותעיר ̂ו להרנע בי־ודעי ותוךןך  לןדי

 אמר: כא^ר שרה את פקד די ובכן
^קדוש: היום לטוב פקוד כן צאצאיה

ősanyánk (Sára), ki éré- א״ב• ע״פ מיוסד
nyékben megészttlt, mikor

ה. כזנ תי מו נ ה כ איצ תי már sorsán kéieikedeii,נ
megifjúhodott, megemlé- nHIÜ תכל3
t ״״ T  T T  \  V

))Szombaton

 ונפארנו קדשו. להר ממרחק;עלות שבותנו חיק
ש: ךברקךשו.’כיזכראת מקזישו. בדביר תמיד  קדו

 תמיד יאמרו’ ארץ. תבליושוכני יושבי כל חיק
ל  הארץ. כל על למלך יי וה;ה בארץ. להגשות ץ תיי

קדוע!♦''
והגיון: בניב אערוך שוע בצביון. אתן והוד דר א חזן

:עליון לאלהים ארןרא קהל
קדשתו לשפוט’ מישףם ערץ. משמי הנבחר יום ב חזן

:הארץ תגל מלןו יי קהל :להעריץ
יכיל:’רכהמי’לספ עזוזו עולםומהביל. נךלה דלתו ג חק

̂ורו האךץ"אלהים ל5 על נןלך 'קהי* משאריס י«מו }©ץן?יל ן
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ármányt forral, hatalmas- וידיה הערימה וסוד
״ ר * r ' “ ‘ 1“ יי ״ ‘ ^ emelkedik, királysággal״ ־ ־‘ו* מ%מה• בערה רמה!  ^
övedzkedik. Szőnyegeimet 1̂ י '
eldarabolta, sátramat eldön- תי1תאפודמלוכה!ירע ) 
tötte, felszántotta baráz- . ה. עודדה אהלי ויד

* * eltette, uralkodó díszszelהרו»הועזדדה!הצינות1 !  i : t : t  !
lövedzkedett és ezt a népet ♦H* .אפו ומלכות ר?ךה  
;(Izraelt) boszantotta. Fejét יזמה ההפידה: וזיאת
töri, elpártol, idegen bál- די לי יי*/ד !ványoknak szolgál, meg- t  - . ** t  t  t

szentségteleniti az igazi ♦HÓI/ הרדה.והללהמי
ופ?ה ?^ימלי• לחצה

az igazi királyt, mi nekem בדוק לי מי מלך. ל?ין
(Szombaton)

ם. בזה שהםקדו ̂:קרות  מיחליןז בצדקתם תצדיק יו
ם1הי ב1לט ד1ס6 מ צאצאיה איום.

l | t | > T T T T t v  t ־ I t

שךץ חבלו. ;?גדרת מפארים שמו ח׳יק  באראלי ו
 קדוש: בלו. אומר כבוד ובהיכלו חלולו. קדש

 נדברים לבצרון. ישובון עוד מצותיו שומרי ח״וק
רון.' $הכשר ןראיו  דשמעידכתביבספר .יי דקשב ו.̂י

ש: * ’ ז^רון.קדו
 נאקתכנב תופר. יד*א וברית מעשיכם שפרו חיק

 ’ לקדושי: פר. משור ותיטב^יי שפר. שחקים :אזין
 צרים נטישות והמשל.' עלי מקוראף שבטי חיק
ר־ןדושי ומושל. המלוכה ל;י ודדתה לנשל. ^התיזך
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indult, n mi nem volt . הלבה ואתריו
rendjén; rajta uralkodik, בהלכתעליההמלכת 
azért erésebb birodalom, עד ממלכה.' גברות
ך  m־gj.U. ״ ig»i
uralkodó. Puszta a najle- ־ * t : ״ ‘
kom, eltűntek jámboraim
és engedtek neki térséget, ןנתןלהארכאןרחבה 
széliében, hosszaságban. « דרבד ומעת וארכה.

ijesztett a gyengére és ta- ♦ ^ 5 ^ 3
posta, és még most is . עד ה עתה ו לכ מו

״”■*' ערה 'ערמה. יסוחת ד ״־ ״ ר t t ז. -ingatott, eldöntött és pusz.לד״“ד  :
titott egész az alapig. Ma-
gasan hordja a fejét, ♦ ̂ז עלסה♦ ה0הרי ל̂א

T  • •• T  ; T

(Szombaton) J

 לבל בצדק וול[חתם ??דנה. ככלות ̂:גומה הנני נדונה.
 הלות'םני'צח זאתכהתבשרה^ושקדה. ענונה: חיות

 שוט^’ S3 יצחק’ נפקדה! מידי קראה טרם שקדה.
I m \בל לד, צמחה. ללא.עת גלמוךה’כי שמחה 
 בלותה. אחד השקט מצאה שמיחהן ם'הבנים’א שמעו

 עלזי ללוותה: •שרות ששו בנותה. כנשי נתחדשה
 צמקו .rr1j5̂^ תי עדיה פצו .’נקרא עבוךד,'’ושישי
ם ועוד שדיהן קרת: ב  הועקרת. אשר רוח קשית י
ת  ולא’פארות שלחה כנתביקרה. תשעים לקץ ופא
״שקרה: ש עהיום חוללו אשר בנצרים תפן 1' ^ו
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t»lm»s tizezrektSl magasztalTa. ♦ 1121" ן ף ם ם ״ ר ס

 הוא^חדהי.
 לנצח. 1זכר
 מינים. ר1טה

יעועה. כתרו

Ö szólt és lón, parancsolt és ♦
T  :  • : T • :

megvoltak. Emlékezete örök, a 4 0 1̂ )|י2ל
סתר עב1י

לבומזוצדהה:
־ I T ־

נממה נאסר מנאה. מעטהו

világok élete, tiszta szemű, rej- 
tekben lakozó, koszorúja üdv, 
ruhája igazság, palástja buzgó- 
ság, öve boszú, sisakja becsület, 

tanácsa hűséges, munkája igaz, 

igazságos és becsületes, közel 
ö azokhoz, kik igazán imád-

 :אמונה 1מצת יוער. סתרו
 : ויער צדיק אמת. סמלתו

׳ באמת" לקוראיו קרוב
V  «  V  T S I t I ?

koznak Hozzá, magas és ma- ♦
gasztos egekben lakozó, a föl- 4D^j!3n^

det függesztette, va^on mire? 4H Ö  ^ 3 ל  S j? לו1ת  ל

הארון סונרץ ם1ימר1 רא1נ ולןים
I T  : T  T  T| ־  t -

Hétköznapon:
̂^ מריע♦ כל להכרית ולריע♦ עיר1זז ש: ללריע ביודעי ותורןך רו לן

.mondatik וכק Szombaton a vonal alatti *)
̂יר. ברבי אליעזר החרוזות בראשי ס״המס ק

 Oh, miért dőlt rombaa díszes birodalom és nem על ממלכה. אדרת
uralkodik mostanáig? A  ̂1 t.t : \ , v

bálványnak hódolt, utána J HD/Ö
T  : T ־ •• • : • T

))Szombaton
אמר: כא^ר ^רה את פקד וי\ עכן 0

̂:ז:1ל.י לטוב ד1פק §ן צאצאיה ם,קד־ו
גר׳׳ה. נפקדה ואיך שרד, זמם wfok ספייםן מונם

 בתב^ נתיענה קמו נתיענה. בצךק אער אם
אני ךבבהיהיום הענה: בראע' פקדה נוחה דענה. ז י \ » :Í t| t » ? - T* ־ Í ־ X•־
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 שרש גבעת 5לשןגק־ו ששן שתתו
 אבגים. מארבעה ם1הי ךבןגה בוגים. מאפת
 אם מנעי קשבה בנים. על מבבה דמשת
 צבה שלא'חלה. בבט הארמק הבנים!
 בער רבים ופללה ונתבהלה! לו לריןחתה

 זכר חללה! ולא מור פחתה התוחלה.
jiih בבטן להמיר ארחוו^,עבר ישר לה íj 

 דינה להאחורניסלוף זכרה בהלם חשבה
 העביר. לצר פגבלי טבע להנחות! ביהוסף

 בסכת ןה ולהנביר. 'להעצים חןלים נפי
 !הסביר מנם 1 שינים מטות נכיר. אנקת

 ראשית I בבכור נברה. בתחל בית בעיןרת
 ןביךד» בלם תעמור בברהמלבדיייה בתבל

ש להזכר'למו נזכרה! ב T •• T • : : ד ד : •

 Az Örökkévaló oralkodoi אל|יץיך לם1לע יי ימללןי
t  : t: | ־ ־ . ״ fog mindig, Czion, a Te I

ledekre. Haleluja. t : ־ • Istened nemzedékröl-nem t : I- הלאיה♦ ודל ר1לד ן1צי
̂ב ואתה És Te szent, Izrael di- י־̂ו

" ; ר יי Bsösége közt lakozol, Isten, ן könyörgünk! ̂אp אל תהללת
Némely községben ezt nem mondják.

 Felnyitják a frigyszekrényt — הארון סותדדן
ה ת א א נ הו ד ד ל va«y a mi Istenünk as Q'0^2 י.1א

•Igen é■ a földén, •ré• 48 ha
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(Izsák) megáldotta (jáko- מבךך רמולותעע^הזכרbot) tízszeres áldással ás 4 LVk’ ^̂V>♦forduljon szeretettel a felá, |T•: * ' v %:  ' •?
ki Árám-Náháráimból jött, . ahhoz, ki megkötöztetettMoria hegyén. Tekintsen 1n3נהרים באהוב'^^תוי
hamvára és kegyelmezzen לתן ירא 1אתרים.ד^טנivadékainak, kik Hozzá I j Llépnek reggel és délben. בורןי עדל שירים.ןשים
Ugyanez időszakban ő is חנז פרה בזה !וצהרים(Izsák) fohászkodott Hoz- ^ 4̂’*«**zád, hogy a magtalan אסוךה ־ J7;5 ♦HTní/
(Bebekka) oldassák fel í התרה ערmeddőségétől, és valamint י' * ^
akkor sikere volt a mag- אל יר0א  
»U« .6tohtek̂ á84»*
azonképen engedj anu tt!
könyörgésünknek is. הו במו ^ר נ

Legmagasabb és rétté- . ךא1וג ?ליון מלך קהל
fényre a mi igazságunkat. ^ ̂ו ̂̂ב באורה א וב ̂מ
Reményiem, hogy koronád ל^טלת ̂ובהר1א?חל  val koronázhatom, a föl- ̂ץך̂ץtámadás harmatával diszes- '̂ T - » • *v ״ : - :
kedem kegyelméből. אתפארהן

T ־  : T  : V

: ברחמם לחיים יצוריו זוכר הרחמים. אב כמוך מי
({)!? ת‘ךה!1א ן ם: גןץו ̂ה בתך ?וזי דפמיס טחיה ״ אי !

רבה תהום מצוק חוג אבן  e  
. על^זיה יסור ראעי בפנת עזאיר» צול

*) £ költeméiij toíjsdslm•• m&gyarázaUkrs izorul, azéit f#vél- 
iá ira Aim alkalmu.
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 רודם הררי
בניההר־וא

מןד1ם רבים. ברחמים מתים טחיד, חםד3 חיים מכלכל  
פר5? לישני אמונתו ומרןי.ם אמורים ומתיר חולים, ורופא נופלים . 

ומצמיח ומח;ה ממית מלןי דומה־לןי, וטי גבורות כעל כמוןז מי
;:י̂כו̂עדו

Átok alól meg akarván ת ל א כחפיו זו ת
szabaditni az emberiseget, י " - =
az ő hasznukra az imád- ♦ל  í?” ” ?
Ságok rendjére tanította; ן ̂ להועיל למדם *ן ף
hogy épüljenek, zengjen  ̂ ‘ '
az ósök dala, kiáltsanak ♦ל  lö U  
tele torokkal, hogy meg- מוסע
szüntessék a botrány; hi- ^   ̂  ̂  ̂^  ' 0

vatkozzanak ájtatos könyör-
géssel őseik erényeire, . שועה בנים להמפות
hirdessek tetteiket, miket
éltükben cselekedtek és a U ’J y  3 ר ה ?  » /y ju  

napját, mikor kuszálódtak ™'.ולם’ן1רצ לשמעה
לוז סבילת ישהנה.

sé״. A־írt mns ki1.Dc ־ שבועה!גוכבים וברית
imádságot mondunk, Isten * . : ״ ג ז  :
tulajdonságainak kiiencz- ♦ ^1ב ח1^̂י 1ת1ת 0^ ת דז2ת ע ז
szeres megnevezése száma
szerint, a mint ezek benn- | ( 0 0 0 ת ר £ ת1׳ ו ח ן *ר0ת  
foglalvák az imádságban, ^
melyet mondott vala (Ghan- סלדל ̂_|0ל
If.L'í S C ím S כהיננה שמותת^ה. 
szült. Mondunk tiz mái- ♦ ילדה עמדה
chiosis verset, melyek a  ̂ /  : י • t : t t| t ־:
tiz kisérleten alapulnak; ת עוז והמירו מלמו  
(Ábrahám jámborságának .>J ‘ . ‘
próbára tevése) tizes számú .לשם טבועורת עשרa 0ichrenósjs és Jcolós0 is *; * l
annak emlékezetére, hogy ת ו נ ו ל מ ל  p H ♦ | ה ר3מ ש ע



דר״ה א׳ לי־ום שחריית 9»
 פז־חיה פלצו השגה!

 כם פלי צגתם יום. מה
 דכובם קיול איום.

 רוגשים כהיום. ורחישו
 !פדיום למצוא להריע

 בה ^ליה ’ שיעולים
 שואגיים להפקךה.'

לשמרה. דילתות כלהק t------------: t ן |  :  T :■ T

 ״זתמוקיםכדשןשה’
בו יאשר תשר' עקירה.

V •• ז־  V  V  T I

!גפקךה
 כדין;עלות געלה קהל

 רריה ןיא'עם בתרועה.
בשופר ״י! לרועעה!

עופר מכרון אפתלו(נשב״
̂י>  'כריעה. ובכרך א

 בגגו 'רעים' במגגת
אתרועעה!
 חפץ מלןי לחדם. מך»

?ספר'החיים
גריך וטגן. 8יטיי«י ןד1ע סלך

Beggeli im idsig

ivadékainak, hogy e napon, 
újév napján Eléje járul- 
hatnak. Bettegnek bár az 
ö virágszálai, a Bettenetes 
trónja elé lépni, mégis 
bátran mondják legtitko- 
sabb érzelmeiket, megsza- 
badulásért áhitattal könyö- 
rögnek, mert reá (Sára) 
támaszkodnak, hogy ügye- 
lemben részesülnek. Gyű- 
lekezetben rimáukodnak, 
kopogtatnak az ajtókon, 
hivatkozva a megkötözött 
bárány hamujára, (Izsák) 
kivel e mai napon lón 
megajándékozva.

Eürtharsogás közt száll 
az Ítélethez, hogy meg- 
rengesse a földet és lakóit. 
A sofárral (szombaton: a 
sofár megemlitésével) akar- 
juk édesgetni, és térdet 
hajtva barátok körében az 
Ö kertjében harsonát fú- 
vünk.

 וכתבנו בחיים.
ם: אליחים חיי

אברהם: מגן יי אתה
T T : ־ I •• T T: T ־



8s Reggeu im&diág ףך״ך א' לייום שחרית
tód a gondolatokat és aa
Ítélet félelmétől reszket a . LL^Ll^lelkem. ♦ אוזחיל ?ת3 ברךבי

Frigyízekrény bezáráia — חארון סונרין
Ha érdem szerint akarnál א״ב ע״פ מיוסד

fizetni, akkor szemeink kB«kLktak־óByekben lábadnának, jó- ♦n“ s  U V ל “א קי־י י "  
téteményt remélek Tőled 
és azért könyörgök, Őseim f *
érdemeire emlékezzél és ברד 1ב לשהדדו.ג<נזים
bocsáss meg; forr a szí- >1 ••• ••• , L  ' ''l ' 7 L
vem és félelem szállja meg |ל1לל 3?ל4ל ל 1 ^ ?^ל3 לי  
bensőmet, keblem viharzik, kLk”k1!k^  ̂ ""
amidőnelkezdek.Megjöttas 13 חל «(ל1ח* לולח♦ י  
itéletlátás rettenetes napja I Ltok kkkWk kA»kaaZa ^Lto Eeszketve várta minden te- 733 שו.ע ללל ו  
remtmény. Térdhajtva lép- u L nekelő, hogy mint kohóban '.JT Üריתלויס  1 7 SJ
üsztuijon gondolkodásuk 1כ ל ע  pH .3 3 ^ 3 ה  ^ ע t : • v •!•.״: Ki szivet alkotott es beleי
érzdmeket, azokat megítéli, ם טל  t ל כ ט יו פ ש מ ב
gazdagnak, szegénynek egy ; ־•־ י
mértéken mér; oh emlé- 37י f33n Vj/BO 3ל

חצב צור במחשבת
föld bírája ne tenne igaz- 
Ságot?“ Ekönyörgés bicse l l W  T n ?S 3

ű־Í־1;כל ?גליו ליהב נחצב. SrM eg t?r 
 בהיום מנתו המחצב!

ש חך ב :jצ ^ טhה חני  ה
&ei ממה שנה. לחשעים

felesége ereje, kilenczveu
̂יו ;!כור ראש ?ןה ?ב
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 ואמצני אילני להנחיל.

 לחשי י לחיל. מרפיון
 !ךצה?מנטיףומשחיל.

 כצלף למחק 'במולי
 ולא ביושר ך»י נחיל!

חי’ במכחיל. של  מ
 ומחיל! כופר להמציא
'ולא ין?רב שאני

ח^ירזר ?®שחיל.
 ונחשבים לננשים

כוחיל!חנוןכהבטיחך
 זלנקי לבנרןרת״ימחיל.

 אתחיל! ב?נח קשוב
 בחקרך מלומרו קרבי

 הדין ומאימת חלוחיל.
 אם הבחיל! נבשי

 לחיל. הלב בנמול
 אזיל’ ?פעפי מקורי

אקוה צךקה !כמזחל
רי1יואוחיל.'ישרה3ממ

זכרהלהאחיל.חםלבי

im&dfág
rém tóm! taníts meg *ha-* 
gyományodra, hogy örö- 
köljem, erősíts és szilár- 
dits, nehogy gyengeségbe 
és csüggedésbi 38sem. 
Vajha tetszenék rebegésem, 
mint tömjén és füstölószer, 
kiejtésem édes volna mint 
szinméz, hogy fogadnád, 
mint őszinteséget és nem 
mint hamisságot, hogy 
küldőim számára eszközöl• 
jek kiengesztelést és bo- 
esánatot. Fohászom legyen 
kellemetes, nem pedig 
kiabálás, irgalmazz az el■ 
nyomottaknak, kik hason- 
litanak a férgekhez, ke- 
gyelmezz a mint megígérted 
annak (Mózesnek) kinek 
a sziklában megjelentél. 
Bimánkodásomra hallgass, 
a mint megkezdem. Ben- 
löm forr» mert Te kíkuta-
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 יעשד־ו הוא במרומיו. שלום עשה וגואלי: צורי ין

״ יצץ. יהי אמף ואמרו .ישראל נל ו.על ̂:ליגו שלום

בקול צבור לשליח תפלה
Felnyitják a frigyszekrényt — הארון פותחין

 אלהי אבותינו. ואלהי אלהינו ין אתה ברוך
 הגבור הגדול האל י.עקב. ואלהי יצחק אלדד אברהם
 הב^ וקונדה טובים חסדים גומל עליון" אל והנורא

 למען בניהם לבני גוא^ ומביא אבות חסדי וזוכר
באהבה: שמו

T -X “  :

Á bölcsek és tudósok tanácsa 
és a szakértők tamtasa szeiint/ . • . • v v - ־ : • • nyitom meg számat imádságok- t : : vנ ̂ . אפתחה מבינים. דעת ומלמד
kai és könyörgésekkel, hogy . ח פי תפל ובתחנונים ב
könyörögjek és fohászkodjam a | ^ ל ח נ ל ח ל ו
királyok királya előtt és az *'* " •* ג I *• ־ 5 . ־  •
urak ura előtt. . האדונים ואדוני המלכים

בניגון כלנו אומו יאומל לש״ץ רשות .
יחי וחמץ חזק משה בר יקותיאל החרוזות גלאשי המחבר סס .

Félek, a midóu imád- שיח בפצותי יראתי
Ságom előadásához fogok, ] ̂י5 להשחילו ̂ףיןקי־ןף י.ן  
midőn ide. állok, hogy ^ ̂י ןך]-ןול ׳ /ןיףא ‘פ  
imádkozzam a rettenetes 4^ 44-4 4 ^ 4

m־m azé״  reUegek. ér- ' T O  , O T אזחיל• 
telem hiányában, hogy- חיל! ואיך יוצרי או  
mikép bizhatom. Oh te- ני נ בי מורשר־ו ה
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 $י חפןרחם רתמיף. לא־כלו בי הטוב תחרים. וב.רןר

ןי:’ל קוינו מעולם בי חסךיך. תמו לא
ן ו?נד לע׳לם תמיד מלכנו <ממןז מם1;[ר1ד ותכרןז כלם ועל

כריתך! כל־בני טובים ללווים ובתוב
 באמת. שמף את ויהללו פלה. יורוך החיים ובל

̂נתנו האלי  הטוב י יי אתה ברוך’ ו^יזרתנויסלה. ישו
י להודות: נאה ולך שמך

 ןנלינו ורחמים. וחסד חן וברכה טובה שלום שים
 באור באחד בללו אבינו ברכנו עמך. בל־ישראל ועל

 חיים תרת אלהינו י; לנוי נתת פניך באור כי פניך.'
ם: וחיים ורחמים קה'וברכיה5ו^ חסד♦ ויאהבת שלו  ו

 בכל־עתיובכל־ ישראל את־עמך לברך בעיניך וטוב
בשלומך.' שעה

 ופרנמד־. ושלום ברכה חיים בספר
 וכל־בפך לפניך'אשנו ונכתב ניכר טובה

 ולשלום! ולחייס׳טובים בית,ישראל
השלום! עשה י,י אתה ברוך

 מרמרה מדבר ושפתי מרע לשוני נצור אלהי
 פיתח ’ תדדה. 'לכל כעפר' ונפשי תדום נפשי ולמקללי

 החושבים’ וכל נפשי. תןדוף' ובמצותיך בתורתך ילבי
 ̂עשה מחשבתם. ו.קלקל עצתים הפר מהרה ךעה'. עלי

 קךשתך. למען’ עשה ’למען''ימ;נך. יעשה למען״שמך.
הושיעה’ ידידיך. יחלצון למען .’תורתך למען עשה
w i !ל?י ומייז ?י אמר ללצין שיי ש»י
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ת א  נאון בהדר להופע רך.1בי? ה

 כלי־פעול ארצ:ךז.וידע ותבל מל־ו;ל־יושבי
 י5 ;צור (;?ץ .$1מלח ארגה ?י

 י; 1צאפ ríifpi א^ר ל3 ףאמר ערתוו
מעלהו כפל ומלכותו מלך. יעראל אלתי n :•*״j vv ••t :־ ־־ TTT רןךשנו 0בם»וןתנ רצה אבותינו ואלהי אלהינו (לפ«

 עכ?נו תוךסך.5 חלרןני ותן יpבמציס
״ והנחילנו כיעו,עתך.(ל«מ ועטחנו' מ^בך.

̂וראל '1ו;נוח שבת באהבה'וברצון אלהינו בו.
 לכטלןנבדךכאטתכי ומיהר טקדשישמןי.)

 והים אמתי ורברך אמת 1 אלהים אתה
 טל-דואךץ. ?גל טלך ״ אתה כרוך לער.

הןכרוןז ולם דטו־אל ő (יושבתמקרעי
 והשב ובתפלתם. ישראל בעטף אל־הינו יי רצה

̂גבוךה  ותפלתם ואשי.ישראר ביתך לדביר את־־ה
מיד‘לרצון ותהי ברצון.’ תקבל באהבה  לגבורת’ '?[

ז ישראל.עטף
 אתה ברוך ברחמים. לציון בשו?ך עינינו ותחזינה

לציון: שכינתו המחזיר ;י
 ואלהי אלהינו ץ הוא שאתה לך אנחנו מודים

 הוא אתה ישענו. מגן חיינו צור לעולם'ועד. אבותינו
 המסורים חיינו על תהלתך. ונספר נודה־לך. ודור לדור

 שבבל־ נסיך ועל הפקודותילך. נשמותינו ועל בידך.
ער: ^ב^ל־עת ןטוכותיך' נפלאוסיף ועל עמנו. יום
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 עיד וביריעללם דך1פב מעכן ציון כהר
 ין ומלוך קדעך. כדברי כבמיב קדעך.
הללוןה! ולר ללר צק אלהוך ?עולם

 אלוה ואין עמך ומרא אר;ה קחע
^ ״ ויגבה בכתוב מבל^ליך. א  צב
 5 בצילרןה נקלע הפןלוע !קאל כטעפט.

הקלוע• המלך מר^־יאתה/י
 ורצית אותנו. אהבת מכל־העםים. בחלתנו א^ה

תי י וקדשתנו ורוממתנו"מכל"הלשונות. בנו.  במצו
 והלןדוש’ הנ״דול ושמך לעבודתך מ״לכנו ו״רןרבתנו

לקראתי: ןגלינו
^[ן־לנו ת2דלו (לשנס את־יום באהבה אלהינו יי ו

:T 1 ״ -  T I  V*. •• : ־ ־ : T -  -  V  T

(באהבה) תרועה ן)1(זכר יום הוה. הזכרוז ם1י לאת הזה
.................• מצרים: ליציאת קדש־זכר ^קרא

 ויראה רגיע .יעלה.;יבא אבותינו. ו״אלהי אלהינו
 וז״כרון‘ זלרוננוי״ופקדוננו ויזכר ויפקד ו.ישמע !;רצה

 הברוןירושלום בן־ךודעבדך. ו״זכרוןמשיח א״^תינו.
ת כל־־עמך הברון קדשך.' עיר  לפניך. Í ישראל בי

 ולשלום לחיים ולרחמים. לחן"ולחסד לפליטה"לטובה
 ופקדנו לטובה. בו אלהינו זכרנו/י הזה.' ביום"הזברון

 ורחמים ישועה ובךבר לחיים. בו והו״שיע״נו לברכה. בו
 בי עינינו. אליך" בי 'והושיענו עלינו. ורחם דןן"נו. חוס
אתה: ורחום חנון מלך אל

 כל־ על מלוך אבותינו. ואלהי' 'אלהינו
ל" על ודגעא מקכוךך. ?לו סעולם כ
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 זוכר הרחמים. אב כמון?י מי
בדחמיבמן לחיים יצוריו

 .Tnp ין אתה ברוך להחיות'מתים. ונאמן"אתה
״ * הממיים.

ם וקדושים קדוש ושמך קדוש אתה  בכל־יו
פלהן’'הללוף

 כל״ _על אלוזינו ״ פחדך תן וכבן
 ?ל־^ל־־מה־שבךא!^ ואימתך מעיפיך.
̂ים ודיאוך ̂־ <?זתחת’וי כל־המ?ג  כל לפ^

 ל?עות אחת אגדה בלם הבתאים.וחמוו
 אלהיגו ;י שןד?גוי' כמו עלם כלבב רצונך

ביטיניך. ויגמרה עוז עהעזלטןלפנע■
■ נורא ועמך ס־ א ^ ה מ ^ ל  י ע

מד תן ובכן  תתלה ל?מך• ״ כ
 זפתחין־־פה לחרעיך^ ותקוה' ליראיך.

 לעי^ד. ועעון לארצך. עמחה לך. לטוחלים
 לחד'עברך.'ועריכת'נר קרן וצמידות
 !בימ» במרדה מעיחך! לבן־ועי

 ויערים רעמחו. יראו ובכן'צדיקים 'י
 ועלתה יגילו. כרנד■׳' וחםירים ועלוזו.

 כעען כלה וכל־הרעעה' תקפץ־־פיה.
זדון'מןהארץ: ממעלת תעביר כי תכלה.

כל־מעעיך. כל לבהזזי ״' אתה ותמלוך
♦6
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 הסדי כר1ןז ה^ל וקונה טובים חסדים נומל ̂נליון אל

J באהבה שמו למען בניהם לבני גואל ומביא’̂ובות
 וכהבגוי חיים3 חפץ מלך לחיים ערגו

’חיים! אלהים למע^ך החוים ?ספר
 מגן יי א?[ד־. ברוך ומגן. ומושיע עוזר מלך

ז’אבךהם
רב אתה מתים מחיה אלגי לעולם נבור אתה

T“ ן T  T X T:“״ • • • • T

 רבים ברחמים מתים מחיה בחסד חיים מבלבל
 ומקים אסוריים ומתיר חולים ורופאי נופלים’סומך

 דומה’ומי גיבורות בעל כמוך מי ̂נפר.’ ליישני אמונתו
ך נה: ומצמילו ממית"ומחיה מלך | ןש̂ו

 כמלקט נפזרים. ותלקט הנשארים. Sע תרים. כן
 בברית עמך. הבאים גאולים: שבחו חרשה שירה שבלים.
 שבהו חדשה שירה . גמולים המה לשמך. ומבטן חותמך.

 כנפי ועל אותם. רואי לכל תותם.’הראה'או גאולים:
 זאת למי :גאולים שבחו חדשה שירה גךילים. יעשו כסותם.
 ולמי החותמת. למי אמת. דבר הכר'נא נךשמת.

לקדשה שנית ושוב גאולים♦ שבחו חדשה שירה tהפתילים
 הצללים ונסו שמשה. אור והעלה לג^ה. תותיף ל’ןא

 קדמוך בשירה רוממוך. ורידים גאולים: שבחו חדשה שירה
גאוילים: שבחו חדשה שירה באלים: יי כמוכה. מי

•X T *  • • • T T :  T T* ד ד ;

 לבני גאולה ותביא בנים. תושיע אבות בגלל
:גאל"ישראל יי אתה בניהם:בר^

T -  I T - » » T• י I"



ki olyaa mint Te, dicsiitett 
szentség által, rettenetes 
dicséretekben esadatevö I

 ̂ BeggaU imidaig • דך-ך א׳  DVS m iTÜ

Ki olyan mint Te ai יי mDÖD 'Ö
istenek kbiött örfikkévaló,

 עשה תהלורת נורא
ז פלא

ה ר י ה ש ש ד ו ח ח ב Uj énekkel dicsérték a ש
a tenger partján, hódoltak ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ megváltottak a Te nevedet ת0ש על לשמה אולים3

F\ '0. “ *̂U“ י ' -és hálát mondtak egy
szerre mindnyájan, szólván׳ ןאסרו: ןהמליכו

Az Örökkévaló mind- ♦ ן»ך ר1ימל יי n • : | : ̂ 1 ״י ̂ ן örökké uralkodik
ל צוי א ™ I™1 ken fel ^ר íp 

Jzrael segítségére és szabaditsd meg Ígéretedhez- ויפדה ןעראל ?זרת3 képest judát és Izraelt:בנאמךיהודהןלשיאל.
^ ישיאל! קילש Megváltónk az ÖrökkévalóCzebaoth, az Ö neve Izrael 1שמ צבאות יי נאמו ?* )él Örök- l־־írte־־Dl 
kévalé, ki megváltja Izraelt. { ישראל נאל יי א^ה

“ T  T: T ־ • : T ״•

אדני תהלתזז: יגיד ופי תפתח ש׳פתי (* l־T *  T־ : •V T * J  T|

 אברחס הי̂’ אבותינו ואלהי ארזינו יל אתה בחך
ר|ב ואלהי יצחק אלהי וד^הא הגבו־ר ל1הןד האל ̂י

ס ל א ס מ פ ש ש ב י ו ו ס ב ל ם מי י ר מ ו ה א ל או ליבשה. עם ג
 1עבח הדעה. ^;רה מצולים. נהפכו ל^^ה. יום •)

ופיכם׳ נמית.5̂ בת מלי בתרמית. ^ גאולים:
 רואי וכל גאולים: שבחו חדשה שירה בנבלים. לפו שלמית.

ךגלי גאולים: שבש חדשה שירה פלילים. ואויבנו רון.1̂
t  R0S Has. L
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 הרגי; ןל־־פמריהם

 סוף דם גאלת. ובכורך
וודע’
 ויכסו למןברח רדידים

 מהם אחד צריהם מים'
 m 93? נותר־ לא
 ורוממו אהובים חו3ע

 ירידיםזמירות ונתלו אל
ע' לזירוירז' ת  חות3ו

 למלך והודאות כך־כות
 וניבא ךם ויןום! לוי אל

חל  מלזפיל ’ונורית. ן
 עפלים. ומלכיה לאים

 'ופוידה אסירים. מוציא
עוזר ם"ו ם. ענוי  דלי

 יטו,עם כעת לעמו ועונה
הל^ 'אליו־  לאל ת

ך עליון. א פרו  הו
ה3ומ ש מ בני וךך. ו

 עיךה ענו לך ו^ראל
ואמרו רפה פיבמחה

: * ; T ־ T : T ;

כלם־

B.CS.U bnUii(
Minden elsőszülöttjeiket 

megölted, de a Te első- 
szülöttedet megváltád, a 
sás tengert ketté hasítottad 
és a gonosztevőket bele 
sülyesztetted, de a ked- 
veltjeidet átvezetted, és 
vizek boríték elleneiket, 
egy sem maradt meg kö- 
*ülök. Ezért dicsérik a 
szeretettek és magasztalják 
Istent és dalokkal, énekek- 
kel és zsolozsmákkal, áldá- 
sokkal és hálákkal adóznak 
a királynak, az élő és fen- 
maradó Istennek, a ki 
magas és rettenetes, meg- 
alázza a kevélyeket, fel- 
magasztalja az alázatosokat, kivezeti a foglyokat, meg- 
szabadítja az elnyomottakat, megsegíti a szegényeket, és 
meghallgatja a népét, mi- 
dón hozzá esedezik. Dicsé- rét ezért a legmagasabb 
Istennek, dicsértessék és ildassék. Mózes és Izrael 
gyermekei nagy örömben kezdtek meg Neked éneket 
46 mindnyájan mondúk I
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 ©ע^ם ומצלנו ד»18

זים5ל’א אין עזמך.
י!1

 אתה אבותינו ?זרת
א  מגן מעולם. הו

עזי? מו ם ו ה  לבני
 בכל־־דור אחריהנש

טו’ 'ברום ודור! ל  עו
מעזפטיך מו^ןזכך  ו

תןי.עד' אפסי וצדרןי
ץ!' ר ש אשרי א  אי

.........■־' שישמע
 ןשים ודברך ותורתך

אתה לבו!'אימת’על
 ומלך לעטך אדון הוא
 אמת רעם! לריב גבור
 ואתה ראשון הוא אתה
 ומבלעדיך אחרון. הוא
 נואל מלך לנו אץ

ע! שי מו ם ו  ממצרי
תנו אל הינו ין נ  אל

עפדלנו! ומבית עבד

70 Beggali imidaig
szabaditónk és megmentónk 
volt mindig a neved, nincs 
Isten, csak Te.

Atyáink segitóje voltál 
Te öröktől fogva; paizs és 
segítség gyermekeiknek 
ntánok nemzedékről nem- 
sedékre. A világ magas- 
latán van a lakóhelyed és 
Ítéleteid és igazságod a 
föld széléig. Boldog az em- 
bér, ki parancsolataidnak 
engedelmeskedik és tórá- 
dat és szavaidat szivére 
veszi. Igaz, Te vagy néped 
ura és hatalmas király, 
hogy érettük küzdj, igaz. 
Te vagy az első és az 
utolsó és rajtad kívül nincs 
nekünk királyunk, meg- 
váltónk és segítőnk. Egyp- 
tómból kiváltottál minket 
örökkévaló Istenünk és a 
szolgák házából megsza- 
baditottáL

T • I  • T ־•
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 צור מלכגו עולם אלהי
̂ן מגלב  לדור ישעגו מ
 וישמו רן;ם הוא ודור

ט <ו רןי  ^כון וכם̂'
 ואמו^חוילעד ומלכותו

 לויים וךבךיו 5לן?מת
ם ולן^מימ' מגי א  ג
 ולעולמי” לעד ונחמדים
 אבותינו על עולמים

 ועל בנינו על ועלנו
על דורורעינו ל ו  כ

יעוראיל זרע דורוהז
•• T  : •

!?בדיך!
 ועל הראשוניט על

 טוב ךבר האחרונים
b p אמת ועד! לעולם 

 ולאועבר: חוק ואמונה
 יי הוא שאתה אמת

 אבותינו אלהינויואלהי
 אבותינו מלך' מלכנו
 אבותינו נואל גואלנו
.ישוזגתנו ר0 יוצרט

Hegg«Íi imádsig

ara a mi királyuok, Jákob 
színje, üdvünk paizsa; 
nemzedékről nemzedékre 
marad fenn, és neve is 
fenmarad, és trónja szi- 
lárd, és birodalma és hű- 
sége örökre fenmaradnak; 
és Ígéretei élnek, fenma- 
radnak, hitelesek és ked- 
vesek mindörökké, mig a 
világ tart, atyáinkra nézve, 
reánk nézve, gyermekeinkre 
nézve és utódainkra nézve, 
és Izrael szolgáid, ivadékai• 
nak minden utódaira nézve.

Az elődökre nézve és az 
utódokra nézve üdvös szó 
az és örökké fenmaradó. 
Igaz és hiteles törvény, 
a mi nem évülhet. Igaz, 
hogy Te vagy az örök- 
kévaló Istenünk és atyáink 
istene, királyunk és atyáink 
királya, megváltónk és 
atyáink megváltója, alko- 
tónk, üdvünk szírtje, meg-
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É« mondi az Örökkévaló ה1אל"י״ג^)  

Mózesnek követkeiéképen: Szólj 
Izrael fiaihoz és mondd meg ” ^ ' .̂ '’ ״י* ״ t ,k « להם ו.עשו ללום8 ואמר® .s«k־״k<־.M1.־
nak szemlélő szálakat ruháik בגדיהם על־־כנפי ציציות ן “ ־  • :•• ■f\ *
széleire minden nemzedéküknél על־־ציצית ונתנו לדרתם
és tegyenek * ssemlélí szélek- «- ןךץך תכלף[♦ &תיל ד!כנףי
hoz kék fonalú zsinórt, és ez ‘ ויאיתס לציצית לכם
legyen néktek szemlélő szálul: * ̂  י “ •??
látván azokat, emlékezzetek ai
Örökkévaló minden parancso- רוí̂ f̂ ""̂ DIl̂ לל}

״ ״ .k lilí.íS .1 1  T™ . o i'3 ואחרי אחרי״לגמנם ?'
meitek után, melyeket szerettek J On̂ n̂í( 
rosszra követni; hogy megemlé-kezzetek és megteSétek mind ̂זיתם תז^רו למ?גן את־ וע
a parancsolataimat, és szentek ם והייתם ןל־מ^ותי ^י הד  
legyetek Istenieknek. Én vagyok ר?י!̂az Örökkévaló, a ti Istenetek, 80 אלהיכ״ יהרה אני ♦0̂ לה
a ki kihoztalak benneteket מארץ אתכם התנאתי אשר  
Egyptom országából, hogy le- L«Íb .̂L ̂ירץ ̂ז-ל  r־V»nV»̂gyeknékteklstenetok, én vagyok “  ! /א״ל “5? לחות 0מצרי
zz Örökkévaló, z ti Istenetek ♦ 0 ד V י vt VT י •• Vאלהיכ ה1יה אני

האלף יבולע סלא מעט יירה יתן אכן נאמס אלהיכם לצלף ים .
Igaz, áll, szilárd és ma- ן1ונכ ויציב אמרת

radó, egyenes és hiteles, ^ ;̂.̂ ן^ףןן ן
kedvelt, és szeretett, kivá- ביב1"1ו
natos és kellemes, rétté- W..J.AL ...1/.,*!
̂־.  * .e.־é*«, r.־a«s ג!קז9י ואדיר• ונויא?
és elfogadott, já és szép ב1לב
ezen dolog reánk nézve ̂ל ̂לי  ^
miadörökkre. Igaz, a világ 1^ ם1ע ? אב ̂♦2ו?  ?
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 את־־יהוה לאהבה היום אתכם

̂%$כל־־לבבכם ^̂ ^ 
י’ו ובכל־נפשכם:  מטר־ ^

 ומלר,וש‘ידה ו1אחנכם^^
̂ןד1^ס£;  ז:pויצה תצ]דות

 לבהמתך בשד^ גנףתן^שב
לכם השמח ושבעת: ואכלת

V T J  : 1T • T \  :1T T ; VT ; “  IT  I
 ם1לסךף לבבכם ן־־יפתדה1̂

 אחרים אלהים ^בדתם
את והשתחויתם'להם:וחר^

T • י T I I  1 V T  V.V , , I־

̂:צך בכם ןהוה  את־השמים ו
לא מטר'והאדמה יהיה ולא

̂זאבךת^ ■את־־על
הפזבדה הא^ מעל מהרה

: ••T ־ I •.*JT T ־ T

ושמתם לכם: צתז יהוה אשר
1- : VT .״• I* י י ־ : י V : ן

 על־לבבכם אלה את־זיברי
 אתם וכו5"וךןשר לעל־נפשכם

 לטוטפת’ על־ידכםיוהיו לאוח[
 אתם עעיכם:'ולמד^[ם בין

 לדברבס״יבשבתזד את־בניכם
 בזיחי ובל־כתןז בבירתןז

 וכתסעש ובקוו%: ובשכבי
 ובשעריך: על־מזוזות'בי^ף

 וימי ימילם יךבו" ילמען
 נשבע אשר האךמה על בניכם
להם לתת לאברניכם יהוה

י • AV T ■י***• I ** י י

האדץ: על השמים ?ימי

Reggeli imideág

nektek parenesî ok, kogj amv

ressétek az örökkéTalét; litcw 
neteket, és hegy szolgáljátok 
ót egész sziyetekkel és (̂ ész 
lelketekkel: akkor adni fogok 
esót földeteknek idejében, korai 
és késői esót és begy ajtód 
gabonádat, meg édes boré- 
dat és olajodat; és adok füvet 
meződön barmodnak, és oszd 
és jóllakol. Vigyázzatok maga- 
tokra, hogy szivetek el ne eei- 
bittaesék, hogy elpártolnátok és 
szolgálnátok idegen isteneknek 
és lebomlnátok előttök; mert 
akkor az Örökkévaló haragja 
fellobbanna ellenetek és bezárná 
ai eget, hogy ne legyen eső, 
és a föld nem adná gyümölcsét 
és ti csakhamar elvesznétek a 
fó földről, melyet az Örökké- 
való ád tinektek. És vegyé- 
tok e szavaimat szivetekre 
és lelketekre. és kössétek azo- 
kát jelül kezetekre és legyenek 
homlokdíszül szemeitek között. 
És tanítsátok azokra a ti gyér- 
mekeiteket, hogy szóljanak 
azokról, mikor ülsz a te házad- 
ean és mikor az úton mégy és 
midőn lefekszel és mikor föl- 
telsz. És Írd azokat házad 
4'tófeleire és kapuidra.

Hogy napjaid sokasodjanak 
sieg és gyermekeitek napjai a 
Rldön, mely felől az Ölökké- 
raló esküdött ősatyáitoknak, 
legy nekik adja, mint az ég 
s^|ai a föld fölött



דדה א׳ ליום שהרית
 אד־ כי לאחננו: קוממיות

̂נזועורת פו?גל  ובנו אתדה י
 ולרצון. ם5?—מכה בחךת

סמך וקרבתנו  הנמל"סלה ̂ל
 וליחדך לף להודות באמת.

 הבוחר יי אתה ברוך באהבה.
באהבה.♦ יעזראל ב.עמו

נאמז: מלזי אל אי«י י״יי
V זי I * מ I T

 ו“ך1יה רניךאיל שמע
יהוהואחד/’וזיגו9א

:V  V : דT  V  J

 לעולם מלמתו כבוד עם פתןד
י ועדג י

אלהיך יהוה את ואהבו[
: T- ־ : .I AV VI J T  : V  T

 ובכיל־־נפ^ך בכל־־לבבך
%ו ובכל־מאךך'.♦  הדבריס ו

 היום מצוך א^ראנכי הא״לה
 לבניך 'ועננתם על־לבבך.
ל ב^בבתך ודברת'בם תז % 
שכבך בדרך ובלכתך"  י'וב
 על־ לאות וקערחם ובקומך:

עיניך: ביז לטטפת והיו ידך
V T I ; VT :  I a v t ץ I IV •• ן -.

 ביתך על־־מזזות וכתבתם
ובלעדיך:

 תעזמעו אם־־^מע וה;ה
̂טר אל־מצותי מצוד. אצכי א » • I -ן r I f  •T »vיá

7 S imádság

ás T6zes8 minket egészségben 
országunkba, mert Te segély- 
hozó Isten vagy, és minket 
választottál meg minden nép 
és nyelv közül és közelítettél 
nagy nevedhez, szelá, igazság- 
bán, hogy hálát mondjunk 
Neked és szeretettel hirdessük 
egységedet. Diesértessél Örökké- 
való, a ki Izrael népét szere- 
tétből választotta.

I1t«n hűséges Virllj
Halljad, Izrael, az Örök- 

kévaló a mi Istenünk, az 
Örökkévaló Egy.

Dicsértessék birodalma di- 
«s5ségének neve mindörökké.

És szeressed az Örökkévalót, 
Istenedet, egész sziveddel és 
agész lelkeddel és minden erőd- 
dél. És legyenek ezen igék, 
melyeket én ma neked párán- 
csolok, a te sziveden, és vésd 
be azokat gyermekeidnek, és 
beszélj azokról, mikor ülsz a 
te házadban és mikor jársz 
úton és mikor lefekszel és mikor 
fölkelsz. És kösd azokat jelöl 
kezedre és legyenek homlok- 
diszül szemeid között és ird 
azokat házad ajtófeleire és 
kapuidra.

És lészen, ha engedelmes- 
kedve engedelmeskedtek párán- 
esolataironak, melyeket én ma
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 תמיד בכל־־יום בטובו

 כאמור בראשית: מעשרח
מ1א לעשה  כי .ןדולים רי
 אורחדשעל־ הסרו: לעולם

 מהרה כלנו ̂תזכה תאיר ציון
 יוצר י ,יי אתה י ברול לאורו.

המאורות:
ה אהבה  י( אהבתנו רב
 גדולה'ויתרה חמלה אלהיגו
 מלכנו אבינו ןןלינו. הטלת
 אבותינו'שבטחו'בף בעבור

 תחננו כן חיןים ןי5ח ותלמדם
םלמדנו:  האב אבינו י

 עליינו רחם המרחם' הרחמן
 ולהשכיל להבין בלבנו' ותן'

 מר0 וללמד, ללמד' לשמיוע
 דיברי כל את ולק.ים ולעשות
 באהבה: תורתך תלמוד

 ודבק י בתורתך עינינו' והאר
 לבבנו ויחד במצותייך לבנו

 וליראה'שמך״ולא לאהבה
 בישם כי וער.' י לעולם נבוש

 בטחנו. והנורה הנדיול קךשך
 בישועתך: ונשמחה נגילה

 מארבע 1 לשלובש ^!ביאנו
ת ®ו ןתוליכינו הארץ. ^
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dséretekben, a csudák ura, a ki 
jóságában megújítja mindennap 
a teremtés művét. A mint Írva 
vagyon: ״A nagy világitó tes- 
tek teremtöjének, mert örökké 
tart az ö kegyelme. Oh, vilá- 
gits uj világossággal Ozion 
fölött, hogy mihamarább mind- 
nyáján részesüljünk világossá- 
gában. Dicsértessél Örökkévaló, 
a világítók alkotója.

Nagy szeretettel szerettél 
minket, Örökkévaló Istenünk, 
nagy és különös könyörülettel 
könyörültél rajtunk. Atyánk, 
királyunk I atyáink miatt, kik 
benned biztak és kiket az élet 
törvényeire tanítottál, azonképen 
kegyelmezz nekünk is, és taníts 
minket is. Atyánk a könyörü- 
letes atya, a ki megkönyörül, 
könyörülj rajtunk, és indítsd 
szivünket, hogy értsük, megfog- 
juk, hogy halljuk, tanuljuk, és 
tanítsuk, hogy őrizzük és meg- 
tartsuk, és végrehajtsuk szere- 
tettel tóra tanaidnak minden 
szavait. És világosítsd meg sze- 
meinket tórádban és hadd ra- 
gaszkodjék szivünk׳ parancsa- 
lataidhoz, fűzd egybe érzelműn- 
két, hogy nevedet szeressük 
és tiszteljük, és soha szégyenbe 
ne essünk, mert bízunk szent, 
nagy és rettenetes nevedben, 
örvendünk és örülünk segitsé- 
gedcn. És hozz össze bennünket 
békében a föld négy széléről



דדה א׳ ליום שחדת
 מלך. לטובה ו^קדם
ה’קול ,קעוב תקי?;

ת י1מ ע ת ק » נ ו ( ! ׳ | מרון ב1ן
 היום לך טזוכר* ®;׳,עה
העורר רחמים מלך.

‘ מלך: למהכהי
עם 'עעה'עועת «״׳

♦ ף ̂ W ו־ר
 וגברכך ברוך בתומבי

אלהים־ח״םומלךן■'
וכרובים והחיות

 ואךאלם וגרפים/ירנו יפארו
 בל־חידח'ואופן פני יברכו
 I ל<;גטתם לעטת^רפים. וכרוב

ואומרים: מזבחים
̂י ברוך ממקומו: כבוד
 יתנו נעימות ברוןי לאל
 זמירות וקים חי אל למלך
 י^מיעי. ותשבחות יאמרו

 נבורות פועל לבדו הוא כי
 מלחמות בעל הדעות עעה
 ועועות מ:ימיח צדקות זורע

 תהלות. נורה רפואות בורא
̂ודון המחדע הנפלאות ן
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irgalommal és emlékezzél meg róluk javukra, oh király! Halld a sofárfuvás haugját 
{S0ombaton: halldd a sofár- farás megemlítését), a mit 
farnak ma tiszteletedre, oh király; áraszsz irgalmat azokra, kik benned remény- kednek, oh király!

Hallgasd meg a Téged keresó nép fohászát, oh király! Fordulj a dicséret 
íentartóihoz, kik Téged 
dicsérnek élé Isten és király!

És a Chájot énekelnek és a 
Kerubim dicsőítik és sserafiin 
lengedeznek és az angyalok 
áldanak. Minden Chájá, Ofán 
és Kerub arcza a szeraíim felé 
van fordítva és így szemközt 
dicsőitnek és mondják:

D icsér tes s ik  az Örökkévaló 
4 icsB té g e  az ö h ely é rő l .

A dicsőített Istennek kelle־ 
metességet ajánInak az élő és 
fenmaradó istennek, a király- 
nak dalokat hangoztatnak és 
zsolozsmákat hallatnak, mert 
egyedül ö működik hatalom- 
mai, teremt újságokat, a há- 
boruk ma, az igazság vétőié, 
az üdv termesztője, a győgyité 
szerek teremtője, rettenetes di-



דר־ה אי ליום שחרית «י
 ורב תצ?ניר1נ1?נשת

התאזר ו1וע גאות מלך.
ריון ד׳ ק״לדו -דו ?לו

מלך: מאימת |v V ־ י• ••
 ;חון לבם יחד היוצר קייל
̂נשייהם בל אל ומבין מלך.  מ
 יום הוא זכרון’ מלך. ^דיק

 לושראל חוק חזן מלך. תרו.עת
 נתן טרף מלך. 1 לזכותם הוא

 מלך.’כידי ממליך' ליראיו
 לכרון בריתו לעולם ;זכור
’מלך; טוב

 לשארית תעש אל כלה קייל
 לך אתאנו לכן מלך. בני

מל’ מלך. מלכנו' ת א  מ
 חזן מלך. לחלותך קדימנוך.

 לו שליחו ליני חסד נצור נא
 סכורת 'מלך." אילי שלשת

 אראלי בכו למרי באייבתחן
בזי :?ןנותם’מלך. תי  ללן בל

מלאכי בו ןירדו עלו במקום

p•מדין היום פרם ״ 
 מלך. מלחיבם ןמור

ם צדקם ״! ^י ר ?
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megvizsgálja aprajának és 
nagyjának gondolatait, 
fényt és hatalmat övedz a 
király, menny és föld rész- 
ketnek a királytól való 
félelemtóL

A  k irá ly , k i szivüket alkotta, 
kíméletes, k i figyel minden 
tetteikre, igazságos. Megemlé• 
kezés ez a nap, k irá ly i harso- 
gás. Rendelet ez Izraelnek, hogy 
ártatlanoknak Ítélje a k irá ly ; 
tisztelóinek táplálékot ad a 
királyok k irá lya , m indenkorra 
megemlékezik frigyéről, jó em- 
!ékezettel a k irá ly .

N e kozz végpusztulást a 
fejedelmi nép (Iz ra e l) maradé- 
kára. Azért jöttünk hozzád fel- 
séges királyunk, m ár tegnap 
óta készülünk, hogy hozzád fo• 
hászkodjunk k irá ly i K érü n k I 
oh k irá ly , kegyelm et takaríts 
Abrahám ivadékainak, a kihez 
három angyalt küldött el, hall- 
gasd meg könyörgéseiket, a kik 
jönnek annak érdemében, (Izsák ) 
a kiért az égbeliek keservesen 
sírtak; ne vesd meg azok áhi- 
tatát, kik annak utódai (Jákob- 
nak), a k i hál vala oly helyen, 
hol az angyalok föl és alá jár- 
tak, oh k irá ly !

Szabadítsd meg ókét, oh 
király, ma a teljes elitélés- 
tói, hogy bűnösöknek ne 
mondassanak. Igazold ókét



דר״ה א' ליום שחרית
 שמף תבח1̂ו קדושים בורא
 משרתים יוצר מלכנו לעד

 עומדים כלם משרתיו ואשר
 כיראה ומשמיעים עולם כרום
 חיים אלחים דברי כקול יחד

 אהובים’ כלם עולם: ומלך'
 נכורים כלם כרורים כילם

 וביראה כאימה עשים וכלם
 את פותחים' וכלם קונם רצון

 ויבטהרד־ו 1כקך'שד־ פיהם
 ומברכים ובזמרה כשירד־!

 ומעריצים ומפארים ומשבחים
’וממליכים: ומקדישים

 הנדול המלך האל שם את
 הוא: קדוש והנורא הגכור
 עול "עליהם מקכלים וכלם

 ונותנים’מזה. זה שמים מלכות
n ךשות f ט "לזרה  להקד̂י
 כישפה רוחי כנהת" ליוצרם
 כלם קךשה ובנעימה. ברורה
:כיראה ואומרים עונים כאהד

T ; • : • : Í  • t v :

 ץ קדוש קדוש 1 קדוש
כבודו: הארץ מלא״כל צבאות

א״ב, ע*פ מיוסד אופן

V'כהיום אהל כבודו■׳
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iSje; diMóitteisék mindig neved, 
eh királyunk, ki teremtél szol- 
gákat és a kik Neki szolgálnak, 
mindnyájan a világ magaslatán 
állanak és egyhangú félelemmel 
hallatják as élő Isten és a világ 
királyának szavait. Mindnyájan 
szeretvék, mindnyájan kiválasz• 
tottak, mindnyájan hatalmasak, 
és mindnyájan félelemmel és 
borzadálylyal teljesítik uruk 
akaratát és mindnyájan tiszta• 
Sággal, szentséggel, énekkel és 
dalokkal nyitják meg szájukat 
és áldják, dicsérik, dicsőítik 
tisztelik, szentelik és elismerik: 

a nagy, hatalmas és rettene- 
les király, az Iste i nevét, szent 
6, és mindnyájan elvállalják 
egyik a másiktól, az égi biro• 
dalom igáját, és megengedi 
egyik a másikának, hogy di- 
csérje alkotójukat; derült han־ 
gulattal, tiszta és kellemes kiej- 
léssel kezdik mindnyájan egy- 
szerre a megszentelést és íéle- 
lemmel igy szólnak•

Szent, szent, szent az Örökké- 
való Czebáoth, tele az egész 
föld az ö dicsőségével.

Mint sátort úgy leijeszti 
1:1 király az ö dicsösé-
4^1 irgalt)1mnal, a király בוחן p ״ מלך. ברחמים
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Tilágitókat tett hatalma פנות .1עז סביבות נתז
רונגמי קרועיס בבאיו

talják hatalmát, mindig מספרים תמיד זןזדי
Isten dicsőségéről és szent-
ségéról beszélnek. Áldás- t t ^
sál örökkévaló Istenünk רזי ב ה ל ״י ת ע היגו. ל א
kezeid műve dicsósége által ^ . m. h.. ^ U  *ki
é. . vMgitó 1 4 • k»<־te״ ד יד מ?שה שבח
által, melyeket szereztél, שע^ית אור מאורי ועל
tisztelnek Téged, szela!  ̂ ^

Áldassál 8zirtűnk, királyunk * . L ^
ét megváltónk, a szentek terem- 1 ̂ל3ל10 צורנו תהברך

(Szombaton)
Mett ás »1t dictáságs trikjáis. Dissi* 3 ̂יןבן תפארת :1ד1כב םא
*.rkozídsott. njugsiom nspjárs, gvn■ . ם"ל,שבת1לי כ]ךא נג1ע המנוחד״ ■
n1í#r<Uá1nwtnsTestess1a111lst11spot;a ̂טביעי ̂«ן ל .̂  Dl’ ־

▲ kttedik napot igj it dicBŐitik mond- ‘ ” ׳ ־  “ * •
s , ...s V w ״ ליי: ת1ד1לד, טוב ד,שבת ליוםt íb : »ZsolŰrének a Bzombat napra : Jo, t * > t - - !

hogy káüt adjunk as örőkkéTalénak“ . “ " ך ל &י ^ ל ל רי ב ל וי א ל ל כ

Axért iisztelik ét dicsérik Istent .לאל יתנו וגדלה יקר ̂:זבח יצוריו
•• T » * ▼ •ג It » • T •minden alkotásai, dicsérettel,kódolattal •י ~ és magasxtalassal adóznak Istennek, ▼ ’ ‘ . t. ̂ ̂ מנוחד? המנחיל כל. יוצר מלך

a királynak, a mindenség alkotójának, ׳טבת ביום בקךשתו ועוראל לעמו
S ti SS Ö sientségében njrngalmat ,, ^̂ 1̂  í ̂צו ־ ־ ־ adott Izrael népének, a szent szombatקד  * • t i  .

aspji8 .־z.»wte־sék . T. ״ered D'.)?̂ ־3 יתפאי. מלכנו תברןז  
írákiéTsiá Istenünk és dicsértessék s • Te emlékezeted királyunk, az égen tן;ף[בףן מתחת; ד!ארץ לעל ממעל
fent, a földön lent. Áldassál segítőnk, . ענו1מ ^ ל3? ^זי ך  י ך י
kezeid műre dicsősége által ée a Tilágitó 0 [ י1א ^ףן!ןן ר1א ר ^ןן י  testek áitsi, melyeket slkottál. iéfp 1 י־ r • ־ . «י

׳ (תתניו פלה:
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tünk, győzelmünk ara, ן עלינו ת צור עזגו. א ,
menedékvárunkszirtje, ad- ן .í|í21íltetÖ 
Tünk pajzsa, ki kör ülőt- • ! •י״ " ־ = ־
tünk őrködik. Isten, a di-
csért, nagy értelmű ren- ופעל הכין גדלתעה
dezé . és ftlkotá ft Dftp
fényét, ajóságos dicsőséget 0 1 - ל7 ל ^  
szerzett az Ö neyének, ד ט מ ן ? > ת .1ל ת ו א כ

(Szombaton)
oyeslcedikRizent Chajotftlött éidiciZ- ♦̂ בלמד ל״ל̂ך  HW

בד?ן5ר ^taság és becsületesség trónja tlóté, ' t v * י
kegyelem és irgalma dicsósége •lótt. ♦ * 9 לביילם ני6ל וךחטים חסד סאו»
Alkalmasak a rilágítók, melyeket Iste• אלדדנו «פדא‘ מאוירות מומים
B«nk twentett, tadisud, drtelemmd fjj ♦ ל5ןבך̂, גנינן?3 מד^ת יצרם
d.̂ .ik. ־.d,.kodi.1־ ״ ״. ,k... Er*. נהן’־רד.1מב
és hatalmat adott beléjAV. hogy arai- ‘ * ; * * 1  ̂  ̂ *
kopjanak a rilág kózepetta. Fénynyel מלאים ♦ בל ^
tóltenek ha mindéi• t éa sugarakat ' 21 ^מחיס לס♦12סל*̂ח  DVf •אל  ̂
árasztanak, fényük w agévr világba 0 2 ̂יס צאתם ^! ^י1ע 
árad; •̂̂ êinak ^  :DJip ! t j ■ t ד '̂  és vigadnak, mikor lenyngosznaktיצו באימה
fdiaKmm•! ttyeaitik üruk לןכף צהלה ל*מטו. נותנים  
“ U U r . ״ »e .d r ׳ ‘אוי ר!רא טלמתו:
birodidiu •mUkénak. Híri a naaoe H3  ̂• ל,לבנה צולת ולותהי( לאה  
és lóvalll sngarait,iátta Ó8meghatáxozta
% hold alakját. Dicséiettol adóznak Ü lllt í צ^א 1ל נותנים
naki a magasság ésszes sei egei, tisztelet- והיות ואו&נים עורמים וגדלה
tál éa magasstalássalf: a aaareáfak י t \>
afának éa asant Chajotoh. ^

Iatannek« a  k i nyagodett m inden 5 ל ת ^ , מ מ ם2ה י ^ ^

aiBhiUátélI n hetedik napon felemel- 7 ^ ל י{{י9̂ו צ  D l^
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̂יך רכו  כלם ,יי. מ?נ
מלאה כחכמה

 קניניך! הארץ
 מאו. 1כד‘?” המרומם

 והמ&אר המשבח
רז והמתנשא מו  מי

 עולם אלהי עולם;
רחם הרכים ברחמיזי

. . .  • -  T  I V  ;

Reggeli im\d3íig

MeDnyi a Te műved eh 
Örökkévaló, mindnyáját 
bölcscséggcl csináltad, tele 
aíöld birtokoddal; régidök- 
tói egyedül magasztalt 
király, a ki dicsóittetett, 
tiszteltetett és magaszta- 
lódott, mióta a világ kéz- 
dödött. Örök Isten! Nagy 
irgalmadban könyörülj raj-

(Szombaton^
®nrét; !•ég id«kt61 egyedül magasztalt ♦ך|מלןי תמיל
»..ÖT,״  . ̂  -Is magasztalédott, miót.i a rilág kézלבדוימאז ד״טדומם״ - t •• “ « t ! -
ÍM5«.ör.״ ..«:K.KT־,gö«.db ״ ע^סי ״ D'Ö 
kOnydrtn rajtnnk, gyözelmüak ura, OHT
«.«<dik,in.nk.«,«)«. *drtnk pjj . משגבנו צור עזנו. אדון ןגלינו
«k״־.״־k־k ־,kMik. Ninc. k בעדג״ משנב’ישעגו, ,.־־־ 
fogható és nincs más mint Te, senki 1 : • ־ 1 ** ־־  ~  ̂ ~ *
ainscs rigUi kirül és ki hasonlítható
Hoiíidf Honád fogható örtkkóTáií אלפינו ̂ ??ןך?]? אין  j לןו מה1ה
I.to״tok ..i־o.e«».,n ig .o í.aj.-,v5  -^ ^ף ף^,ן ןן.
d1־th ,».i״ ־ ־. .á...hki.áiT־«k..ooy
rajtad kirül, oh megráltóiik a Messiás l* *״ י״י  t- t t
ódeiéhon ó. .״ki .em h«o״״t Ho.- מד׳1ד ואין המשיח. לימות נאלנו
«ád, óh Segítőnk a holtak feltámadásakor ♦D̂ rjÖH

Isten! minden ■<nek ura, dicséit JÎ ÍS אל
•és áldott minden lélek eẑ*a által, כל כפי ומבורזי כרוזי

T T : T * ן I T ; I וו

nagjeága és jósága hetőltik a rilágot, ♦01ל^
(tudás és értilsm kómyékszik, a ki fé- 1♦ ל ו1̂א1ר01ל>̂ JTÍt



t)7 Reggeli imádság דו״ה א' 0ליו שחלית
meg a világ, megingatja מ!־?יד מהביטו. חלד  
pillantásával az alapot, ל3ב’ בהביטו. יסור  
mindenütt uralkodik az ♦ מבטו משוטט  
ö tekintete. A király במל פו?נל. בכל תר
kikutat minden tettet, . במטה יפעל. מה
minden művet alant és fent. ♦

A király a világ Istene, neki 4C3 תי מלך ל ל1ע א
י?־לוך ״ עולם• ם2הםלי»הו

A szent. t ^ ר p̂  . לם1לע
(Ha az ünnepnap szombatra esik, akkor a fonál alatt lév5 imát mondjuk.) *)
Világosságot áraszt a לארץולדרים המאיר

Kidre de . rejt״ lekókr. . ה ם3 עלי מי ח ̂  . ־ könyörülettel és jóságábanר ^
megújítja mindennap és
mindig a teremtés müvét. מה בראשית! מעשה

(Szombaton)
1fm 1«11u u u t  m <»4 ■ e k .d בחוןז, דוןז1י ל3י)ד. .»  ןך,כל והפ!ל.י̂י  

t לכל .örméraií ״ ל א*ן יאמת
mindenki magiuntal Téged, nel., 53̂ nnÓH 0 ־ האל הכל. יוצל לה
mindeaség alkotója! Áz Isten, a ki  ̂  ̂*
mindennep megnyitj.. kelet kapuinak ת1דלת ם1י
ajtait, é. K égboltozat aWakaitkitiija. ,nOlpöD מה1ד ציא1ט  
kiTezeti a napot keljéről ée a holdat ~ ^  ̂  ̂ 1

tartöakodá.. hajiéttbé. é. eiiágit az לם1לע ומאיל !יטבף/ה  jűöö 
egész Tilágnak é■ lakosainak, kiket : □ ל י 1ג ל ביו1ו ^ א ^ בר &ז ת ^ ד מ מי ? ח ר
irgalmasságáTal teremtett. ▲ ki ▼ilá- ; " ~ t t ! i X
gosságot áraszt a földre és a rajta ! ^ ץ המאיל ל א ל ל ד ל ו לי  ^
lakókra könjörfllettel és jóságában '   ̂ ̂  ’ י ‘ ^
megújítja mindennap mindig s tsremtét C l’'* 7 IT S  1̂ ם.* טי ח ר נ ד  ת מ

5•



דרה אי ליום שחרת 66

 כח: לרגף נותן
 הדין, ביום לדין, ןנמדו
 מלך בדין! נאים עפוט
 המעמיקים. םוד 1 פלע!

 במעמקים. עצה למתיר
 עמוקים! ויגלה ןחש'ף
 תה, מכל צוה מלך

ה. עריצי הרו פי'  ג
 רוח! בעזטף' לאפפם

 מלךקהלמלכיאךמה,
 דומה. .מעוא בסעת

רומה! צבא על יפקר
 משפט. אהב מלך ושי במשפט. וגבוה מלךרם

או ס כ ן' כו  צדק מ
 שופט מלך ומשפט.

 צדק. יהלך לפניו צדק
 רודפי בעד י להליץ'
 תקיף ^מלך צדק!

 וכסאותלה מממשלה.
 כבל ומלכותו למעלת
-תחרת מלך משלד,!  • I V V J  J  J

Beggeli ioiádaig

?el a mindenséget, a lan- 
kadónak Ö ad erőt. A király! íol áll, hogy Ítéljen az Ítélet napján, elitéli a gö- göseket az ítéletben. A király I ó felfedi a titkolod- zók titkait, kik elrejtik a 
szándékot a mélységbe, de Ó mindent napfényre hoz. A 
király! parancsol minden szélnek, hogy a dölyfösö- 
két szélvésESzel hordja el. 
A király! összegyűjti a 
föld királyait, midőn tel- 
jesiti jóslatát és az ég se- 
regét i8 kérdőre vonja. 
Király! magas és magasz- 
tos az Ítéletben, és hatalmas 
király, ki szereti a jogos- 
Ságot, trónusa alapja igaz- 
ság és jogosság. A király 
igazságos bíró, igazság 
jár előtte, hogy szószólója 
legyen azoknak, kik igaz- 
ság után törekednek. A 
király hatalmas az ural- 
kodás által és trónusát 
magasba függesztette, és 
uralma mindenre kiterjed. 
A király tekintetétől re-



דדה א׳ ליום שחרית
 צח מצחצח. ^ל,ג5

 ובצהצחותוצחצח
 פ?נלם,’ מצחצחים

 מצרז:מלךו?טר,גאח.
 גאד» גאח לןכא קנא
 ו?ניר’ מלחמות כאיש

 כל־אפםי מלך !אה:5ק
 למלןד ישתחוו ארץ.

 בא כי הארץ. כל ?ל
 הארץ; יארח לשפוט,

 ל?ד קומו ליום מלך
 לפניו,ירעד. יצור כל
 ;עד 'שוכן 'ונשא רם

ס ע מושל מלך ל  ו
 הרים ירעשו כגבוךתו.

 ירקדו מנאותו.וכאלים
 נורא מלך מנערתו.

 תחול חול ארץ. למלכי
 הכר־כים מיושב הארץ.
 'מלך הארץ; תנוט

 צח. געצר מי שאתו
?צח. וצל נושא ןהוא

(5 Beggeli imádság
Mtdcködött király, a Lég- 
tisztább és tisztaságával 

\ tisztítja a tisztulni hajlan- 
dókat. A király I boszut 
ölt, boszut liheg, buzog 
bnzgóságtól, mint bajnok, 
kitboszu lelkesít. A király! 
a föld minden szélei le- 
borulnak a föld királya 
elolt, midőn jön Ítélni a 
földön. A király! egykoron 
felkel fenségben és min- 
den teremtmény reszket 
Előtte, a magas és magasz- 
tos örökké trónol. A király! 
erejével kormányozza a 
világot, hegyek rengenek 
fensége miatt, és mint 
kosok ugrándoznak fényé- 
getésétÖl. A király! rétté- 
netes a föld királyainak; 
remeg és reszket a föld, 
a kerubi m között lakozó tói 

 -reng a föld. A király! föl ן
tevését nem akaszthatja 
meg erő, Ó hordja erejé-
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די מלך  לבע נקם. «

ב נקמ ם1י3 עי  מדיו;
 נאות ?ך9 חקסג אל
ם’ע*3? מי ע.9’! ב : 

מכבש} ^ותאביקים
 לב^ים. בעעזרה מלך קו־ח

̂רץ אל ̂'ים.1בקד’ל<ואזר  ̂ג
’̂ם:1̂קד עים1סוד'קד̂’

 בנהוךא. דר מלך
אורה. כשלמה' עומה

טנו מ כאורה} יוציא ^
^  ומינו שי• התאור מ

יעוו} אל
ש מלך  צדקה״ וילכ

 יו ל'ך’ כצך־קה'. ונקדש'
 הדור וה מלך הצרקה}
 ישוןגה ושכע בלבושו.
 ושב אלהים' בראשו.
 I מלך קדשו• ?:ל־כפא

^ן  כדרכו כנךים. לו
ם.'  רוח 1 יבצור' בונדי

מלירצ מלך ^ידים}

Stgf «li taiidtág
tAtkOdik, fe megloriás nap- 
ján, ellenségeinek fizet 
tfizbelyttkön. E[irálj! fön- 
Bégbe CltözkOdre, tenge- 
reket kiszáraszt és a ha• 
talmasak büszkeségét meg- 
töri.

Király I tízszeres öltözéket öTez 

szentjeiért. A szentek karában 
dicsőített Isten szent

A király vi 
lakozik, a világosságba mint 
öltönj be burkolódzik, ité- 
leiünket napfényre hozza. 
Király! hatalommal öved- 
zik, jobbja hatalmaskodik 
és az ember el nem ha- 
talmasodik. Király I igaz- 
Ságot ölt, és igazság 
által szenteltetik. Tied oh 
Örökkévaló, az igazság. 
Király! ime díszbe öltöz- 
ködve és az üdv sisakja 
fején, ül Isten szent tró- 
nusán. A király! vér- 
pirosló ruhában, midón 
letiporja a hűtleneket és 
a fejedelmek kevélységét 
megtöri. Hófehér ruhába
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MiUibeB « Ckizán ט‘י ר נ t mond, addig a Község יתברך mondja. ^

“  : ד ד בו מ ה תיי א כו ר ב *)Örökkévalót, a dicséretest I t : • ti » : t

2 ל ■ ז ועד לעולם המברך יי רוך ״ י י .kévaló, a dicsérete■ mindörökké״ י  « I t : - t« 1 t

Díesértessél örökkévaló חי נו1̂ יי אתה בר זי  
Istenünk, « yilág királya, ״ ״
ki alkotta a TÜágosságot " IN ר □7  צ Wיו n ^7Ü

ם לו ^ ^ז ע ך ע ח א ר עו
teremté a mindenséget. ! א ר בו הכל ו ת־ V -א

Az örök TÍlágosság ai ר ם או ר עול ? או ב
iiet kiontiribu (tm), ,ת חיים ת או
a rilágitókat sűrű homály• * "* ~
ból kiszóiitá és meglón. * '̂v i "ö N

מיושד ?m א*ב.
ír6־־égg־l .J־d«U ki-

rály nagy a neved erősséged י *•  ̂ !*.* v
által. Tied as erő. Király! ♦ ל1ד דד3  בו ^ ^
a megtorlás ruhájába öl- ♦n*Í13| ^̂לדל

Dief<1ten<k «• dicíitieMék, iiirdei- '̂זתבח יתברןל ליתפאר'יחרומס לי  *)
tessék és msnsztaltsssék és emeltessék 7  ̂ ]
í . , ״ «»t. רחנ^אעמלעלמלןיטלכיהמלכים 
4ie<1«rtMs«k«; >ut < «.!.««.•> 4̂! ̂}זןן הלא ברלך ימ1המד ןד,ן ̂\הלאךא
otolsé és rajtad kÍTftl aincs Isten. > * > ^
Esj«1gsssstek as ég terftletén ronnlé- 11( מ»ל?דו n?
ד.." ג .‘ * r  J7 .r .í:r . -בית ב ל״יי ועליי ׳?־!י ה3 ̂? ^ ?  
S2 נרקהיסהיה:1םרונ!ניעל־?ל־1י«פ ־ 
ségénsk nsTS mindörökké. Áldva legyen ♦1133 ןןיך 0ל1לע סלמתו  Dtí̂  3113 u örtkkéTftId M?. ׳wfT. . . T i  1 - , - I *V
•ta*rtk14 • עולם לעד  nr®D פבןךף י; }י7י



Eeggeli imשחרית ג» ád tig

dicséljen, dicsőítsen, lisz- * ר ל1ל ל אן  ס ך ף teljen, magasztaljon, ki-tűntessen, áldjon, emeljenל  ' J.U 7 “ öli/ 
és ünnepeljen. Dávid a Te ל־3 ?גל ולסלס לעלה ~ olgád és télkenled. Isii־־  - »ן,ףן ך^ף,
fiának minden mondásá- * ־"•'?זדי ״;*  j ^  ^
val, énekével és zsolozs-
májával. ♦ 0 יחןד^

Dicaértessék • Te neved !??ל
mindörökké, királyunk, az Isten ^  ןך»ף»ךן
a nagy és szent király az égen י'*
í״ BM«־,m.rtTígrta״>tté. .נאה לו נ' יבארץ  d'p ׳99
Taló Istenünk és atyáink Istene אבותינו ואלתי אלתינו יי

** * 2~~f ***illet ének és zsolozsma, dicsé- עוז וזמרה הלל ושבחה שיר
™ ־ ™ מנירה ?דלה י

dicsőítés és tisztelet, szentség rinKfiJlT n?ní^
és birodalom, áiJások és hála-ádáeok mostantól fogva mind- ומלבות ™ ר ת ב הויאו ו  
örökké. Dicsérteasél Örökké- : עולם ועד מ^[ד־ו

איי אתד־י גרויי מלך ‘"" ‘a dicsőségekben, Isten, kit a t |v - x: t ־
hálaadás illet, a csudák ura, אדון ההוךאות אל בתשבחות
a ki választotta az énekeket ך,ן^ןףך2 ̂,ךןף2ה הנפלאות,.^és dalokat, oh király, orokon t * • • ; ־ ־ • : x . ״ 
élő Isten. : אל העולמים חי מקי

̂ט יחגיל כרעותדו די־ברא ב^לטא לבא ̂זמדז 1 ויחקד  
לשראל ד^ל־בית ובחלל ן1מכ1ובי בחייכון מלכותה ן!לטליןד

אמן ואמת ובזמ^קריב. בעגלה !
ןנלמיא ולןגלמי לןגלם מברך רבא שמה יהא :  

א ויתרומם וותפאר מת?ח1ו'. לתברןי ^ ולחע?ה ויתהדר יי  
כל־בדכק;א ל.עלא«ל״עלא)מן הוא בריןד דקוד^א שמה דתהיןל  

̂ירתא ׳ ^מן: ואמרו בןגלמא דאמיךן וגחמתא בבתל[א1:5 י  ’



דר־ד. א■ דיום שהדת

רם כפא על . n w  
ן וג^א

T • •

 םוך,דוש1כןעדמר1עז
ב שמו.  ר^גו וכתו

 ל^ןרים ביי צדיקים'
־̂י■ נאוהיתהלה־

T • :  T T

תתרומם: ישריבם בפי
T : • * T ;  • :

 תתברך: צ;דיקים ובדברי
 תתקזיש: הוסידים ובלשון
חתה^ל: קדושים ובקרב

 רבבות ובמקהלות
 ברנה ‘ביתושך> עטך

 מלכ;ו שמך יתפאר
 שכן דור'ורור. בכל

nriin כל־־היצוריט 
 ואלהי אלהינו יי לפניך

ת אכוהינו. דו ^  ל
 לפאר לשבח להלל

̂זדר לרומם לברך 'ל

61 iieggeli imádság

A király

naga$ és magasztos 

trónján ül.

Örökké trónol. ״Magasz- 
tos és Szent“ az ö neve. 
És iiTa vagyon: örvendez- 
zetek igazságosak az 

̂)־ ökkév̂ óban, a becsülő- 
teshez illó a dicséret.

A bec8ületM«k szája által 
■agasztalódol.

A1 igazságosak szavai által 
dicsértetel.

A jámborok njelve által meg- 
ueoteládöl,

és a ■zentek közepotto di- 
oséitéddl.

Izrael néped tízezreinek 
gyülekezetében, öröm- 
riadva tisztelik nevedet, 
királyunk, minden nemze- 
dékben. Mert ez köteles- 
fióge minden teremtmény- 
nek Előtted Örökkévaló 
Istenünk és atyáink Istene, 
bogy hálát mondjon, hogy 

i dicsérjen, dicsőítsen, tisz- 
! tê en, magasztaljon, ki tűn-



שחרית 60
 עכתוב כדבר לעמך. ׳׳

 תאמרנה ־?צמותי כיד
 ^גי מכיל כט^. מי וי

 ואבק וע:ני ממנו מחזק
 מי'ודמה־לך. מנוילוז

 ומייעוה־לךיומימגרך־
 הנרולהנבור האל לך.

 קונה ?לק אל והנורא
ט מי  נהללך וארץ! ע

הך עפ ך ונ ר א פ נ  ו
 קדעך. עם את ולבקי

 ברכי קךןדו ^למור.
 נפעיאת־״יוכל־קךבי

את־עםקדעו!
 עזך. בת?צמות האל
 עמך בכבוד הנחל
 והנורא לנכה הנבור

בנוראוהק:
 ני המסזור# בתסלת הדפשמי מחזירים נהלבה כאן הנדפסת לש״ץ תפלה

דבר: בשום כאן להפסיק אסור

Beggeli imádság

bens6 és ?ese nevednek 
zengedez, az ige szerint, 
mely írva van: Mind a 
csontjaim mondják: Örök- 
•kévaló, ki Hozzád hasonló! 
Megmenti a nyomorgót a 
szorongatójától a szegényt 
és ügyefogyottat nálánál 
erősebbtől. Ki képzel- 
hető olyannak, mint Te 
vagy ? ki hasonlitható 
Hozzád? és ki ér föl Ve- 
led? nagy, erős és rétté- 
netes Isten, legmagasabb 
Isten, mennynek és föld- 
nek szerzője I Téged aka- 
ránk dicsérni és hirdetni, 
és dicsőiteni, és áldani 
szent nevedet, a mint 
mondva van: D á v id tó l: 
 -Dicsérd lelkem az Örök״
kévalót és minden bensőm 
az ó szent nevét.״

Az Isten — győzelmed 
hatalmasságában — a nagy 
neved dicsőségében, az 
erős, hogy győzzön, és 
rettenetes rettenetességeid־ 
ben.



שחרית
ע ^ב ב תנו ו  כלכל

 מח.רבהצלתנו.ומדבר
 רעים ומחלים ■מלטתנו.
 ךליתנו:'עד־ ונאמנים

 רחמיןד עזרונו' הנה
 ךוםדיןד. קבונו ולא

 אלהינו ״ ואל־תטעונו
 אברים ?ל־כן לנצח!

ת נ ל  ורוח בנו. #
 ונטמהעזנכחתביאפט.
 ולטוןאטרשימ^פינו

 ויברכו לדו הם דזן
 וירוממו לפארו ו^כבחו

 וורןדישו '’ו,י.ע,ריצו
 את־־־^מך למליכו
 לך כיכל־פה מלכנו!

 לך וכל־־לעוון לדד־,
 לך וכל־ברך ח^בע.'
 וכל-־רןומד־,’ רזכירע.
̂יך  וכל־ ת!?תחוה. לפ

 וכל־ ייךאוך. לבבורח
יומרו ^1וכלי סרב

V : ז י ד

69 Beggeli imádiig

tápláltál minket, bőségben 
pedig eltartottál, kard ellen 
megmentettél, ragályoktól 
pedig megóvtál, gonosz 
és súlyos betegségekből 
kiragadtál. Mostanáig se- 
gitett rajtunk a Te kegyel- 
med és nem hagyott el 
minket a Te szereteted, 
és nem is fogsz minket 
örökkévaló Istenünk elta- 
szitani örökre. Azért a ta- 
gok, melyekre bennünkét 
osztottál, és a szellem meg 
a lélek, melyeket orrunkba 
fújtál, valamint a nyelv, 
melyet szánkba tettél, mind, 
mind áldják, dicsérjék, hir- 
dessék, dicsőítsék és ma- 
gasztalják, tiszteljék és 
uralkodtassák a Te neve- 
det királyunk; mert min- 
den száj Neked köszön, 
és minden nyelv Beád es- 
küszik, és minden térd 
Előtted hajlik meg, és 
minden álló Előtted lebo- 
rul és mind a szikek Tő- 
led félnek, és minden
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 קף1לים,והו5מךנו1והפ

לך ם.' פי פו  לבדך כ
 פינו אל מודים. אנחנו
ם. שירד־. מליא  כי

כהמון וילשוננו,רנד-.
 שבח ושפתותינו נליוי

 ובינינו ךקי?. כמרחבי'
 ולרת. לכמש מאירות

 כנשרי פרושות גירינו
 רןלויר־ז שמים.'ורגלינו

 אנחנו אין כאןלות!
 לך להודות מספיקים

נו הי אל הי יי' אל  ו
 את־ ולם־ך אבותיט.

 מאלף בל־אחת שמך.
 אלפים אלפי אלף
 פעמים רבבוות ורבי

 עם ש?שית הטובות
ו נ תי בו ועמנו. א

 ך גאלתנו ממצרים
 ?בדים ומבית אלהינו
כרעביזנתט פדיתט.

Beggeli inidtif
é8 a ki megtámasztja az 
eldülőket, és fölegyenesiti 
a görnyedóketv Neked, 
egyedül Neked adunk hálát. 
Hogyha szánk megtel- 
nék énekkel, mint a tenger, 
nyelvünk pedig rianással, 
mint annak tomboló hűl- 
lámái, ajkaink meg dicsé- 
rettel, mint az égbolt tér- 
jedelme, szemeink pedig 
világitanának mint a nap 
és a hold, és kezeink ki- 
terjeszkednének, mint az 
ég sasai, lábaink pedig gyor- 
sak mint a szarvasünőé: 
nem volnánk elégségesek, 
hogy megköszönjük Neked, 
örökkévaló Istenünk és 
apáink Istene csak egyet 
is a sok ezer meg ezer, 
tizezerszer tízezer jóság 
közül, melyeket tettél 
apáinkkal és velünk. Egyp- 
tómból megváltottál min- 
két örökkévaló Istenünk 
és a szolgaság házából 
megszabaditottál, éhségben
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 קברך כל־סי ת8נש

 אלהיגו. ך ארת־שמך'
 תפאר כל־ב^ר' ורוח

 מלכנו וכרך ותרומם
 ו?ר־ העולם מן תמיד.

 איל. אתה העולם
 ומבלכךיךאץלנומלך

 פודד־,’ומושיע!’^איל
 ומרחם ימפרנם ומציל

 וצוקה. צרה ככיל־עת
 אלא מלך ילנו אין

 הראשונים אתהוי^הי
 כל־ אלוה והאחרונים.

 כיל אדון בריורת
 כרוב המהלל תולדות

 המנהג התשכהורת.
 ובריותיו עולמו'כהסד

 לא־ןנום רי ברחמים;
 המעורר י ולא־־יישן

 נרדמים והמקיץ ישנים
ם ןהמשיח מי ל  א
ם. והמתיר רי סו א

Reggeli imidsig

MiDdeaéló lelke dicsérje 
oevedet, örökkévaló Iste- 
Dünk és minden halandó 
szelleme dicsőítse és ma- 
gasztalja emlékezetedet ki- 
rályunk, folj tón-folyvást. 
Örökkévalóság! ól örökké- 
valóságig vagy Te Isten, 
és rajtad kívül nincs ne- 
künk királyunk, megvál- 
tónk és segítőnk, megsza- 
baditó és megmentő, gon- 
doskodó és könyörülő az 
Ínség és szorultság min- 
den idejében, nincs nekünk 
királyunk, csak Te! Az 
ősök és utódok Istene, 
minden teremtmény Istene, 
minden szülöttnek ura! 
a ki dicsértetik a dicséré- 
sek sokaságával, a ki ve- 
lérli világát szeretettel és 
teremtményeit könyörüle- 
tességgel. Aztán az Örökke- 
raló nem szendereg és 
aem alszik, a ki felébreszti 
ÍZ alvókat, felrezzenti a 
izunyadozókat, megszólal- 
tatja a némákat és (a ki) 
megszabadítja a foglyokat,
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 1ףאחזמ בt^1מ איל,י
̂ד  י¥בי ל'5 ט5נ ך?

^ ת ק!'  ?ליהם ל1כנ
 בגלל 'ופחד איי^ה

 ער־ כאבן ידמו רועןד1
n יעבר írr -ד? 

 רןניתו עם־זו’ !,עמר
 בהר ותת^מ'ו חבאמו
 לשבתך מכון גחלתך

 מרןדיש יהוה עלת’פ
 !יהוהו ך־יך כוננו אדני
 ועדו''יין לעולם ימלך
 כי לעולם,^ד! ומלך

 המלוכדת'ומושיל ליי
 מוששים וןגלו כגוים:

 את־ ציון'לשפוט בהר
 וי‘? והיתה עשו דהר

 יו י'להוה המלוכד־.!
 על־כל־הארין למלך'
 ״ והל: ההוא כלם
אהל! ושמו אחד
 לאסרשמע כתויב ךתך1ובת
^ל ^ אחד: יין אלחינו ̂י .

Reggeli imidfeig
Edom fejedelmei, Moab 
hatalmasait elfogja vala 
rettegés, elcsüggedtek 
Kánaán minden lakói. 
Megszállja őket félelem és 
ijedelem, karod nagysága 
miatt megmerevednek mint 
a kő, míg átmegy a Te 
néped Örökkévaló! míg 
átmegy a nép, melyet 
szereztél. Beviszed őket és 
beülteted őket örökséged 
hegyén a kijelölt helyre, 
melyet lakóhelyednek al- 
kottái. Örökkévaló ! a szén- 
tély Örökkévaló 1 melyet 
megerősítettek a te kezeid. 
Az Örökkévaló fog ural- 
kodni örökkön és örökké; 
az Örökkévaló fog ural- 
kodni mindörökké! Mert 
az Örökkévalóé az aralom 
és uralkodik a népeken. 
És felmennek segitők Ozion 
hegyére, hogy elitéljék 
Ezsau hegyét és akkor az 
Örökkévalóé lesz az uralom. 
És az Örökkévaló királya 
lesz az egész földnek, az 
napon leszen az Örökké- 
valő egy és neve egy.

Tórádban pedig írva vagyon, 
mondván: Halljad Izrael! az 
Örökkévaló a mi Istenünk, ai 
Örökkévaló egy.



שחרית
̂■ I תעלח רןמיך  חר;

וברוח כפע: t י '

Reggeli imi<i8;ig56

 נצבו נערמד&ים אפך
 ^וליס,קפאו כמו־נד
אמר בלב־ים! תד!סת

־<  T IT

 אשיג ארדף ארב
תמלאמו שלל אחלה

AT T I J••

ק נפשי  חרבי ארי
 נשפת ;די: תורישמו

ים"צללו כפמו כרוחד
: I ־: . * IT A T  JT ־:

ם בעופררת מ;  ב
ס:  מי־־כמכד־. אדירי

 כםכה מי יחוז־ו באלים
אדר  נורא ןךש5ב נ

 בשה־־פלא: תהלות
 תבלבמו ימינל■ נטית
 דןם^1ב ינחית ארץ:

ס־־זו'  נחלת 'נאלת ?
 קדשך: אל־נוה כע;זןד
 חיל עמים שמעו

 פלשת: אחז;שבי
'̂ אדום 'אלוופי נכהל

D agy ságá val m egron tód
elleneidet; kibocsátód fel- 
lobbant haragodat, ez meg- 
emészti őket, mint a tar- 
lót. És orrod lehellete által 
feltorlódtak a vizek, meg- 
álltak mint fal, folyóvizek, 
hullámok megsürösödtek a 
tenger szivében. Mondta az 
ellenség: Üldözöm, utói- 
érem, zsákmányt osztok, 
teljék rajtok boszúvágyam, 
kardomat kirántom, kezem 
semmisitse meg őketl — 
Pútál lehelleteddel, tenger 
borította el őket, alásülyed- 
tek. mint az ólom hatal- 
más vizekben. Ki olyan 
mint Te — a hatalmasok 
között ? Örökkévaló I Ki 
olyan, mint Te felmagasz- 
talt szentség által rettene- 
tes dicséretekben csoda- 
tevő ! Kinyújtottad jobbo- 
dat, a föld elnyeli vala 
5ket. Vezéreld kegyelmed- 
ben a népet, melyet meg- 
váltottál, elvezeted hatal- 
inadban szentséged lakó- 
tielyére. Népek hallják, 
felháborodnak, remegés 
fogja el Plaseth lakóit. 
Akkor mégháborodtak



י שחרית י
r0p !אל !רא5 הים ^  את- י
 T!^ ־ו5?:ק הגהלה ה;ך

̂ו1 ןמצידם -fiH הן!ם ה
 ינמקך, יוןה3’ניאסיני ןה.וה

??די!
 ובגי יעיר־מי§ד־, אז

!̂  את־העיריד־ז 41יעך
̂<מךו ליהלה א8הו>  וי

 ליהוד? א?ןיךדה לא^ר
 בי־גאהג^זםוסורככו
רמהבים!עזיוזמלת'יה

- T ♦ IT ד  J T < % T T : ־ : •

 ויהי־ליליעהנהזהאלי
 ואגווהו'אלהי״אבי

 איע יהוה וארממנהו!
 עמו: מלחמדה.יהודה

 וחילו פר?נה מרכמת
ירהבימוטבהרעליעיו

JTT ־ V.T • T J -  : • AT

̂ובים־םוף;תד?מת  טב
̂ו  במצולות ירדו יכסי

 יהוה כמו־אבן':'ימיג^
 "ומינף; בבה נאדרי'
 אויב; ץ5תר'? יהילה'
תהלם גאוגןד ובלב

Jieggeli Imidság
halni. Látván Izrael a nagy 
hatalmat, melylyel az Örökké- 
való Egyptomon sújtott: ekkor 
félt a nép az Örökkévalótól és 
hittek az Örökkévalóban és az 
ö szolgájában Mózesben.

Akkor énekli vala Mózes 
és Izrael gyermekei, ezen 
éneket az Örökkévalónak 
és szóidnak, mint követ- 
kezik: Énekelni akarok az 
Örökkévalónak, mert ma- 
gasztalódva magasztalódott, 
lovat és a rajta ülőt a 
tengerbe vetette! Erőssé- 
gém és diadalénekem az 
Isten, és Ő vala nekem 
segítségemre. Ez az én 
Istenem, ót akarom di- 
csőiteni, atyám Istene, Öt 
magasztalni akarom! Az 
Örökkévaló a harcz ura — 
Örökkévaló az Ó neve. 
Paraó szekereit és hadse- 
regét vetette a tengerbe, 
és hadnagyainak válogá- 
tottjai — a nádas tenger- 
ben stilyedtek el. Hulld- 
mok borítják vala el őket, 
alászálltak a mélységekbe, 
mint kő. A Te jobbod 
Örökkévaló! — felmagasz- 
talt erő által — a Te job- 
bőd Örökkévaló! ellenséget zúz össze. És fenséged



שחרית
 הבדיות עפו וברות

;^ ̂י את־ארץ ל  הבנע
 והפרוי האמדי הלותי

 ^תת דוגרןשי1 והומסי
 וי^קסאתדבריך לזרעו

 ותרא אתה: צדק' כיי
תינו’ ’ את״כני  אבו
 זערןתם ואת כפצדם.

 על־־זט־סוף: עמעת
 ופפתים ותתן'אתות

בכל בפרעה  עבךיו ו
ככל  כי”ארצו: י עם ו
ת ^ לו כי י  עליהם ת

 כהלם <כם ותעעו־לןי
ם’ הול.: הי  בקעת ו

 בת(ץ יוגברו לפניהם
על. ב מכו  ואת־־ הי

 ת.עלבת י לדפיהם
 כמו־־אבן בפצולות

כסיםעוים:
ע * ^  ההוא ביום יהודה וי

 וירא מצרים את־י^ךאל״מיך
־‘עד מת ׳ את־מצרים

63 Imidtlf
Ekkor frigyet kötöttél 

vele, hogy a Eanaáni, a 
Chitti-Emori, Prizi, Jebu- 
8zi és Girgasi országát 
ivadékainak adod, meg is 
tartottad szavadat, mert 
igazságos vagy. Mikor lát- 
tad atyáink nyomorúságát 
Egyptomban és kiáltásu- 
kát hallottad a nádas ten- 
gernél, akkor tüneménye- 
két és csudákat tettél 
Fáraón és minden szol- 
gáján és országa minden 
népén, mert tudtad, hogy 
roszszul bántak velük és 
hirt szereztél magadnak a 
hogy ma, a tengert pedig 
meghasitottad előttük és 
átkeltek szárazon a tenger 
közepén, üldözőiket pedig 
a mélységbe vetetted mint 
követ hatalmas vizekbe.

Azon a napon kisegíté az 
Örökkévaló Izraelt £gyptom 
kezéből, Izrael pedig a tenger 
partján látta Egyptomot meg-



שהחת »
 ״ לך ובארץ ב^סים

 והמתנבא י ספסלכה
 והעער לבלוילראע!

 מלפנץואתה תזכבוד
בלי ב ל  בדו ומ^■ ^ז

Sלגד ובידך' וגבוךד־,
.^:ד־, לבל} ולחזק

^ינו ם א  אנחנו מודי
 ללזם ומחללים ך7

 ץ הוא אתה חפארתך}
 לבדךאתה^יביחאת־

 מים1חץ שמי ’השמום
 וכל הארץ וכל־צבאם
 וכל הימים אישר^ליה.

 מחיה ואתה בהם. אשר
 את־פלם.וצבאהשמים
 לךמשתחרם}אתההוא
 ץהאלהים.אשרבהרת

 מאור והוצאתו באבךם
ם  שמו ושימג בץזדי
את ומצאת אברהם}

פי ל^••’ יו

BtggeU imádéig
mi az égen és a földön 
fan, Tied Örökkévaló az 
aralom és mindenki fel- 
magasztalásának felsősége. 
Gazdagság és dicsőség 
tőled való és Te uralkodói 
mindenen és kezedben 
ran, hogy mindent nagy- 
5yá és erőssé tégy. És 
most oh Istenünk, hálát 
mondunk neked és dicsér- 
jtik nevednek dicsőségét. 
Te, oh Örökkévaló, egye- 
dűl vagy! Te szerezted az 
3get, az egek egeit és 
minden seregüket, a föl* 
det és mindazt, a mi rajta 
fan, a tengereket és a mi 
bennök vagyon, és Te 
Gidsz életet mindezeknek 
és az egek seregei lebo- 
rulnak Előtted. Te vagy 
iz Örökkévaló, az Isten, 
a ki megválasztottad Ábra- 
mot és kivezetted őt 
(Jr-Kaszdimból, elnevezvén 
6t Ábrahámnak, mert úgy 
találtad, hogy szive hű Te 
hozzád.



שחרית

 וןנןב! מגים3 הללוהו
 בצלצלי־עמע הללוהו

 כצלצי^י הללוד־י׳ו
 משמה כל !תרוןגמ!

י הללויה! יה ההלל
• ־ ; ־ ־ T י : T

̂צמה כל :הללויה יה תהלל הנ
! 'T T - ־ ; T • : T ־

 אמןו לעולם יי ברוך
 מציון יי ברוך ואמן!
הללרה! ירושלים שכן

 ברוךויןאלהיםאלהי
 נפלאות עשה ישראל
ם וברוך' לבדו!  ש
 וימלא לעולם כבודו
 את־כל־הארץ כבודו

ואמן! I אמן
 את־דן דויד ויברך ’

 מר8ד> לדנייכל־הךיןהל
 י לה יי ה1אר ברוך דויד

 מעולם אבינו ישראל
 הנדלה ועד־עולם!לךון

 והתפארת והנבוךה
כי־־כל וההוד ודגצח

Keggeli imádfláfdl
dobszÓTal és tánczczal, di- 
csérjétek czimbalommal és
csengőkkel. Dicsérjétek 
zengő hangokkal, dicsérjé- 
tek harsogó hangszerrel.

Minden élő lélek dicséri 
az Istent! Haleluja!

M inden élő lélek dicsélje az 
Istent I H alelu ja I

Dicsértessék az Örökké- 
Taló mindörökkén. Ámen! 
Ámen! Dicsértessék Ozion 
Istene, ki Jeruzsálemben 
trónol 1 Haleluja I

Dicsértessék az örökké- 
raló Isten, Izrael Istene, 
ki csudákat mivel, egye- 
iül, dicsértessék dicsőségé- 
nek neve mindörökké, di- 
csőségével teljék meg a 
föld. — Ámen I Ámen!

És Dávid dicséré az 
Örökkévalót az egész gyű- 
lekezel előtt, mondá pedig 
Dávid: Dicsértessél Örökké- 
való, Izrael Istene, atyánk, 
öröktől fogva mindörökké. 
Tiéd, oh Örökkévaló, a 
nagyság, az erő, a dicső- 
ĝ1 a győzelem és a fen- 4égj mert mindenen, a



m שחרית
אל לכגי דוםיףו  ^ך

!מ'הללויה1רןר ?ם !
ח"לץ I הללויה קמט  ^יר עי
̂ם  חסידים: בקהל ההלתו־ חך
̂יו י^רא^ יעןמח  בני ב^נ

^ו ציון  יהללו במלכם: עי
 וכינור’ בתף ’ במחול־ ״ עמו

 בעמו. י; רוצה כי יזימרו־לו:
 נעלזו ביעועה: ענוים יפאר

 ־‘על יריננו בכבוד י חסידים
 Sא רומ׳מות מעכבותם:

 ב;דם: פיפיות וחרב בגרונם
 תוכהוות בנוים נקמה לעעות

 מלכיהם בלאמים:"לאםר
 בכבילי ונכבדיהם בזקים
 מעפט 1 בהם לעעות בתל:
לכל־חסידיו הוא הדר כתוב

T I  T T j ^ T • ־ :T

הללדה:
v הללו,יה I הללו־אל 

 ברקי? הללוזזו בקרעו
ר;יו ,הללוהו עזו! מי  מ

ב יזו גךליו! בר
 בהקעעופר ־!ו
 ן ובנור בנבל ׳ו
^ז דזללוהו זמחול ב

B eggeli im ádság

Izrael fiainak. Ez a nép 
áll hozzá legközelebb! 
Haleluja!

Haleluja! Oj dalt énekeljetek 
Istennek a jámborok községében. 
Örüljön teremtöjének, Izrael 
Czion gyermekei örvendjenek 
királyuknak. Tánczközben di- 
csöitik nevét. Ozitera és hárfa 
hangja mellett dalolnak neki 1 
Mert öröme telik Istennek né- 
pében, magához emeli a meg- 
alázottat és kegyes hozzá. Hogy 
örülnek a jámborok a dicsőség- 
nek, hogy ujjongnak nyugvó 
helyükön. Isten magasztalása 
korkukon, kétélű kardja kezeik- 
ben. Megboszulják magukat 
nemzeteken, megfenyitik a 
népeket, lánczra bilincselik a 
a királyokat, és az ünnepelte- 
két vasra verik. Áz Írott Ítéletet 
véghez viszik rajtuk. Ennek 
örvend a jámbor, ez a büszke- 
3ége Haleluja l

Haleluja! Dicsérjétek 
Istent, az Uratl Dicsérjé- 
tek Istent szentélyében, 
dicsérjétek hatalma bolto• 
zatán. Dicsérjétek csuda- 
tetteiben, dicsérjétek tel- 
jes nagyságában. Dicsér- 
jétek Istent kürtharsogás- 
sál, czitera és hárfa hangja 
mellett, dicsérjétek Istent



שחרית
n ער והמים ^מים  א

 .יהללו השמים! מ?ל
 צוה הוא כי ל את־שם
 לכד ווכמידם ונבראו!
 ולא חק־נתן לעולם
 וכל־ תנינים הארץ מן את־־יי הללו' ועבור!

ש תהמו^!  וברד א
 סעדה רוח וקיטור, שלג
 ההרים דברו! עשה'

 פרי עץ וכל־־נבעות
ם!  ההידד וכל־־אחי

 וכל־כהמהרמשוצפור
 וכל־ מלכי־ארץ' כנף

 וכל־ שרים ^!מים'
 בהורים ארץ! שפטי

^iכח ונם  זקנים לו
 יהללו! עם־־נערים!

 כי־נשנב ,י.י. את־שם
 על־ הודו לבדו. שמו
|I vקח וירם ושמים! ארץ  V  •.*T- * -  T  : I V  V

לכל־־ תהלה לעמו.

49 Reggeli imádéig
egei és a vizek az ég 
felett! Dicsérjétek Isten 
nevét, mert Ó parancsolt 
és lett, mindörökre álli- 
tóttá helyükre és törvényt 
szabott és az megmásít- 
hatlan. Dicsérjétek Istent 
I földön. Ti sárkányok és 
vizárak, villám és jégeső, 
116, köd, zivatar, szélvész! 
Hegy és völgy, gyümölcsfa 
és czédrus. Szelíd és vad- 
illat, bogár és madár! 
Királyok és nemzetek, her- 
czegek és hadvezérek! 
IQu és leány, aggastyán 
68 gyermek, dicsérjétek 
Isten nevét, mert magasz- 
tos az ö neve. Az Ö fen- 
Bégé égen és földön egy- 
aránt. Magasra emeli népe 
ddvét. ־Éz büszkesége a 
 ̂jámbornak és dicsősége



ת48 י ר ה ש

 י?נךן5י̂* חט־מ הלב
 אמרתוארץ.עד העלה
 ידברו! ירוץ מהרה
 בצמר. שלג הגותן
 יפזר! כאפר בפור

 כפתיבם קרחו משלין־
 ועמוד! מי קרתו לפני

 ישלחדברווומסב.ישב
 I מגיד מים! מלו רוחו

 הקיו לגעקב. ' דבריו
לא ומשפטיו'לישךאל!

לכל־־גוי ק'ו' ה' ש ^ 
ט ומשפטים כלידעו

♦ r
 הללו I הללוןה ?=״

ם את־־ין של ה  מך־
הו לל  !כמרומיט ה
 כל־־מלאכל הללוהו

הו  !כל־צבאיו לזללו
הו  שמשמרה! לללו

הו  בל־כוכבי לזללו
שמי ודזללור־׳ו t ר1א

Reggeli imádság

8̂ jóltart búzával. A földre 
küldi igéjét, hogy terjed 
szava! Most pelyhekben 
hull a hó, a dér mint 
hamu lep el, a jég elborít 
és ki nem dideregne? ]És 
ismét szót szól és olvad. 
Szelet támaszt és a víz 
folyik! így adta szavát 
Jákobnak, törvényét és aka- 
rátát Izraelnek. Még egy 
nemzettel sem tett így. 
És más nem ismeri tör- 
vényét. Haleluja.

Haleluja! Dicsérjétek 
sz egek Istenét, dicsér- 
jétek fönt a magasban! 
Dicsérjétek angyalai, Di- 
esérjétek csillagseregei! 
Dicsérjétek nap és hold! 
dicsérje minden világi tó 
.c8שag. Dicsérje az egek



ת י ר . ד ש

̂ה0  לכוכבים מספר ו
 יקרא: ni3p לכלם

ד  כדו. ורב אחגינו ל1ן
 מספר: אין לתבונתו

 משפיל ין. ?גוים מעודד
 ענו עדי־אדץ:' רשעים

 זמרו כרזוךה. ילין
 ר:הטכפה1ל^היטבכנ

f כעבים שמים ié n 
 המצמיח מטר. לארץ

ם' רי תן חציר: ת  נו
 לבני לחמה. לבחמה

 יק[ראו:'לא־ אשר לרב
ת מר  וחפץ. הפיוס בנ

 ל^י־כשוקיהאישירצה:
 'את־־יראיו ין רוצה

 לחפדו. את־המיחלים
את I !דושלם 'שבחי

 ציון: אלהיך הללי ון•
שעך.יך• כריחי חוק כי

ם ש שלום ןבולך ה

4 7  R eggeli im ád iág

bőket. Megiszámitja a csil- 
lagokat megnevezi Őket. 
Nagy a mi Istenünk, vég- 
télén az ereje és értelme 
megmérhetetlen. Az aláza- 
tosakat támogatja az Örök- 
kévaló. Földig sújtja a bü- 
nőst. Zengjetek az Örökké- 
valónak, a czitera mellett 
daloljatok neki, ki befödi 
az eget felhővel és esőt 
ad a főidnek, füvet nő- 
veszt a hegyen. Ki élei- 
met ád a marhának és a 
holló fiainak kívánságát 
teljesiti. Nem telik öröme 
a ló erejében és a férfi 
izmaiban, az Istenfélőt sze- 
réti, ki bizik kegyelmében. 
Jeruzsálem I dicsőítsd Is- 
tent! Czion Istenét, mert 
megerősiti kapuid zárát és 
megáldja gyermekeidet kö- 
lOdben. Megőrzi a békét



שחרית46
 עשהנתיו: אכדו ההוא

 דוfy^?.רי#אלי.עלןבב
 אליהיו: מל־■״ ̂כרו
 אח־ וארץ עסים ע#ה
 ו»ת־כל־א<?ר־כם ה;ם

 :לעולס אמת המטר
 ל?לזורוים ט6ם<ז ^ה
 יי לך?בים ?חם' ^

 npte יי אסיריס: ממיר
 כפופים. ;י«ר!ף’?נורים.

 ין צדיקיט. אהב' ןן'
 יתום את־גרימ עמר

̂ד־,  ולח־ ;שדד ואל
 ין ןמלד ן?ות•. רלן?ים

 ÍTOS אלהןןד י
:הללויה ולר להרי

T  I ־ : T

 טוב כי זד׳ללוןה
 כי;כים אלהינו. זמרה
ה! נאה ^  בונד־. "

̂מלןם  4ישך ̂דהי ל ירו
 לשבורי הרופא יכגם:

ל?נצבותם! ומחבש ?ב

R eggeli im ádság.

fiapiól togTa minden tér- 
vének. Odv annak, kinek 
Jákob Istene segítője, ki 
bizalmát helyezi az Örök- 
kévaló Istenébe. Ö esi- 
aálta az eget, a főidet, a 
tengert és mindent, mi 
benne van. Megőrzi hű• 
ségét mindörökké. Igaz- 
ságet szolgáltat az el- 
nyomottaknak és az éhezőt 
etoti. Az Örökkévaló meg- 
szabadítja a foglyot és a 
vak szemevilágát vissza- 
adja. A meggórnyedtet 
felegyenesiti és szereti az 
igazat. Az idegent meg- 
védi, özvegyet és árvát 
oltalmaz, de a gonoszok 
Htját megrontja.lsíen nnil- 
kodik mindörökké! Gzion 
istene 1 nemzedékről nem- 
zedékre* Halelnja!

Halelujal Csak s7ép 
Isteninknek ének élni,mert 
kellemesen hangzikmehette 
dicsérete I Felépíti Isién 
Jeruzsálemet és Izrael 
számözötteit összegyűli. 
Meggyógyítja a tört szi- 
vünket, és bchegeszli se-



שחרית
 מלכות מלכותך מלכותו: הדר

 בכל־ וממשלתך כל־עולמים
 ־4לכ יי’ סומך ודור: דור

 :לכל־הכפופים וזוקף ח^^ליס
 ואתד־ו ל^ברו’כל'אליך זניני

 בעתו: את־אכלם נתן־להם
 לכל־ ומשביע אתץךך פותח

 בכל-דרכיו י,י צדיק רצון: הי
 מעשיו:/קרוב/י בכל ןחסיד

 אשר"יקראהו ללל לכל־קדאיו
:™ א  יעשה יראיו רצון’ב

 ושמעויושיעם: ואת־שן,עתם
 ואת את־כל־אהביו יי שומר

 תהלת ’.ישמיד: כל־ה^עים
 כל־־בשר וערך ידבר־פי ־י

עד: העולם ̂קךשו ^נם  ו
 ועד מ^ה יד. נברך’־אנך.נו

הללויה: ולם5
T : -  T

הללמההללינפעי קמו
 אהללהייבחיי’אתיי;
 1די1ע3 לאלהי אזמרה

ם. אל־גתבטחו  מדיבי
 ידיו שאץ פבך־אדט

̂ד־,  רוחו תצ» !’תשו
T I •מיוט ידיאדמתו •שוב  - I T

15 Kêrgeli imádság
erejét és birodalma fenségének 
dicséségét. Birodalmad mind• 
örökéiig birodalom és uralko• 
dásod nemzedékről nemzedékre. 
Tiimasza az Örökkévalé minden 
eldül(״nek és felegjenesíli mind- 
a görnyedezöket. Mindnyájának 
szemei Benned bizakodnak, Te 
pedig megadod nekik eledelii- 
két annak idején. Megyitod 
kezeidet, és jóltartója minden 
élőnek — jóakarattal. Igazsá- 
gos az Örökkévaló minden 
tetteiben; közel az Örökkévaló 
minden Hozzá imádkozóboz, 
mindazokhoz kik Hozzá igazán 
imádkoznak. Tisztelői kiván- 
ságát teljesíti és rebegésüket 
meghallja és segít rajtuk. 
Vigyáz az Örökkévaló minden- 
kire, a ki öt szereti; de mind 
a gonosztevőket kipusztitja. Az 
Örökkévaló dicséretét hirdesse 
szám és minden halandó áldja 
szent nevét örökkétig. Mi pedig 
áldani akarjuk Istent mostantól 
mindörőkkig. HalelujakI

Haleluja I Lelkem di- 
csérje az Örökkévalót! Él- 
temen át dicsérem az 
Örökkévalót, *dalolok az 
Istenoek. a míg vagyok. 
Ne bízzatok a hatalmasok- 
bán, mert ók is emberek, 
kik nem segíthetnek. Ha 
elhagyja a lélek, visszatér 
a Ibidbe, és vége van azon



itשהרית
w יי n נ?ננו המלך עה 
 ’ ןךאנו:5 ם1י5
 כירזך יושבי אשרי '

הו יהללוך עור פל
 שפכה ה?נם אשרי'

אשרי'ז־זעם'שיי לו.
:T ־  V  T  T

אלדויו:
 ארוממך לדןד תהלה קסי■

 ^מך 'ואבךכה אלוהי'המלך
 אברכך בכל־לם :ועד לעולם

 Í ועד לעולם עימך ו״אהללה
 ולגדלתו מאד ומהלל יי גדולי
 י^בח לתר דור הקרן אין

 הדר ן יגידו וגבורותך מעשיך
 נפלאותך ודברי הרדך כבוד

 ^ךאותך ועזוז‘ אשיחד־.:
 זכרו וגךלתךאספךגד!ן יאמרו

ך רב קרז מד עו' בי בך'י  טו
 אדך יי'‘ ןדחום הגון ןרגנוז
 לכל ;י טוב וגדל־חיסדן אפום

 ן״יודוך ותומיו״על־כל־מע^יו
̂יך"5‘^^ יהור״׳ ̂ג  וחסידיך ^
 מלכותך כבוד דז.י5יבךכו
ודברוזלהודיע וגבוךתך סזימרו

Reggeli imádság
való segíts! A király hall- 
gassoa meg beDaünket, 
a midőn hozzá imádkozunk.

Üdv házad lakóinak, még 
dicsérnek Téged! Szelá!

Üdv a népnek melynek 
ilyeténképen jut ki, üdv a 
népnek, melynek Istene az 
Örökkévaló!

Dicsérő ének Dávidtól. Fel- 
magasztallak, Istenem, király, 
és áldom nevedet örökkétig. 
Minden nap áldalak és dicsé- 
rém nevedet örökkétig. Nagy 
az Örökkévaló és felette dicsőített 
rét, de nagysága kikutathatlan. 
Nemzedék nemzedéknek dicséri 
tetteidet és erődet elbeszélik. 
Felséged dicsőségének szépsé- 
géről és csuda dolgaidról én 
énekelni akarok; beszélnek 
rettentőségeid hatalmáról, de 
nagyságodról én szólok. Jóságod 
bőségének emlékét rebesgetik 
és igazságosságodat zengedezik. 
Kfgyelmes és irgalmas az 
Örökkévaló, hosszátürő és nagy 
kegyelmű. Jó az Örökkévaló 
mindenkihez és könyörül ete 
mindn müvein. Hálát adnak 
neked óh Örökkévaló mind a 
müveid és jámboraid áldanak. 
Birodalmád dicsőségét hirdetik, 
48 erődet elbeszélik. Uoirv



שהרית
̂מרו הארץ  בנ־וום ו̂י

מלך יי מלך יי יי
i t t  t ; ♦ I V  V  t : I t  t  t*

 הנד! לעולם ימלחי וי
 אכדו ועד עולם מלך יי

 הפיר יי t מארצו Í נוים
ם עצת  והגייה נוו

 רבות עמים! מחשבות
 בלב־־איש מחשבורת

 והיא׳ירזקום! ך ועצת
 תעמוד לעולם יל עצת

 לדר’ליבו מחשבוהז
 ויהי אמר הוא כי ודר!

 בי־־ הואצוהויעמד!
 י^וה בביון וי’ להר

שב  וערוב בי לו! למו
 ישךאלו ל ליו’מהר

̂א־יטש בי למלתו!  ל
 ונחלתו'ליא עטו י וי

̂עווב! ס ודהוא ■ ח  ר
 ושחית 8ול> וכפר

ב וחרבה  יאפו לל]?י
תו! ,יעיר1ן̂ל מן ל־ ?

43 Reggeli imádság
ujjoDgj oh föld 1 és mond- 
ják a népeknek: Az Örökké- 
való király. Az Örökkévaló 
uralkodik, az Örökkévaló 
uralkodott, az Örökkévaló 
fog uralkodni mindörökké. 
Az Örökkévaló örökös ki- 
rály, pusztulnak a pogány• 
népek az ó országából. 
*Az Örökkévaló megváltoz- 
tatja a népek tanácsát, 
meghiusitja a nemzetek 
gondolatját. Sok a gondo- 
lat a férfi elméjében, de 
csak az Örökkévaló tanácsa 
az, mely valósul. Az Örökké- 
való tanácsa örökre áll, 
szive gondolatjai nemző• 
fékről nemzedékre. Mert 
Ö mondta: és meglőn, Ö 
parancsolta és támadt. 
Oziont meg kiválasztotta 
az Örökkévaló, lakóhelyül 
akarta magának; mert 
Jákobot választotta magá- 
nak Isten, Izraelt, hogy 
tulajdona legyen. Mert 
népét el nem taszítja az 
Örökkévaló, ős örökségét 
nem hagyja el. Könyörü- 
letes ö, kiengesztelődik a 
vétek iránt és nem ront 
meg, sőt nagyon is vissza- 
tertja haragját, hogy ki 
no töljön heve. Örökké•



שחרית«4
 !בל־תטוט תבל ן1תכ
̂ם מאז כסאך נפוץ  מע־

^ נ ה!' ת m א m i״ 
̂לם״מאו ̂אוגהרותר  ל

מלןלות’דמם!’להרות
 I דיירים ’רבים מים

 בטרום י,םאדיר מעברי
 מאד’ לאמנו ^תיןי

 J נאוה־קדע לביתך
ז’למים לארץ
 לעולם ל כבוד להי

 להי’במעעיו! nbi״?
 מעתרו’ מברך’לן' עם

 ^:ורח 5 ^ד־־עול^ם
 עמעעד־מבואומהלל

 ־‘על־כיד ך;ם לן: עם
 זלזעמים על ̂יםו'לי
 לעולם עמך לל פבוחז

 יל’ודר! לדר זכרך ל
 כסאו דהכין בעמים

 מעלה! בכל ומלכותו
̂מלם ^בתו וולכל’ ודו

B a g g d U  i m á d í i g

zelmet övedzett, meg is 
alapitá a világot, nem in- 
gadozik. Eégtól fogva erős 
a trónod, öröktől fogva 
vagy Te. Fölemelik hang- 
jnkat, folyók emelik fel 
hangjukat, folyók eröseb- 
ben zúgnak, nagy vizek 
zúgásánál, a tenger hatal- 
más csapkodásainál hatal- 
masabb a magasban az 
Örökkévaló. Tanubizonysá- 
gaid nagyon hitelesek, há- 
zadat szentség disziti, 
Örökkévaló, örök éltig.

Legyen az Örökkévaló 
dicsősége örökre, örüljön 
az Örökkévaló az ó müvei- 
ben. Legyen áldott az 
Örökkévaló neve mostantól 
mindörökké. Napkelettől 
napnyugatig dicsőített az 
Örökkévaló neve. Magas 
a népek fölött az Örökké- 
való, az égen az ö dicső- 
iége. Örökkévaló a Te ne- 
?ed mind éltig. Örökké- 
való a Te emlékezeted 
nemzedékről nemzedékre. 
Az Örökkévaló az égen 
rendezte trónusát és kor- 
mányával mindenen ural- 
kodik. Örvendjetek egek|



שהמת
 אתז><ת:בפרחריטע־ם

 כל־ ע^ב'געיצו 1פמ
 לה^צמרט אק &?לי
 מרום ואתה עד!' עדי

 כי־־תנד־, יי! לעולם
 כי־־ד־גדה יל 1 איביןזי
 ותפרדו יאבדו איבקי

 ותרם און! בל־פעלי
 ב#רזי רןרגי כראים

^ט בייצמן  עיני רענן!ו
 עירי בקמיט בעורי
 אזני! ועעמענה מרעים
 יפרח בתמר צדיק
ה! בלבנון כאת  יענ

ה שתולים  ייהודה בכי
 בחצרות^יהינוזפריחו:

 בשיבה ינובון עודי
 זהיו! ורבנניט דשנים
 צורי זן בייןשר להניד

עולתה'בו!' ולא
T  T  : -  I

לבש נאות מלך ך ״  
אף־ התאור יייעו לבש ,
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TÍrülnat a gonoszok íű- 
szálanként és sarjadzanak 
a gonosztevők, hogy kiír- 
tassanak örökre. De Te 
magasztos vagy örökre, 
Örökkévaló. Mert ime el- 
lenségeid, Örökkévaló, mert 
ime ellenségeid elvesznek, 
elzüllödnek mind a gonosz- 
tevők. Pedig fölemeled mind 
a rémét az én szarvamat, 
friss olajjal kensz fel 
engem. Szemem leske- 
lődőimre tekint, az ellenem 
támadó gonoszokról hali 
fülem. Az igazságos mint 
pálma ngy virágzik, mint 
a Libánon czédrusa nö״ 
vekszik, az Örökkévaló há- 
zaba ültetve. Istenünk ud- 
varaiban fel virágoznak. Még 
agg korban is sarjadzanak, 
levelesek és zöldek, hogy 
hirdessék, hogy egyenes 
az Örökkévaló, az én szir- 
tem 8 nincs rajta hiba.

Az Örökkévaló király 
pompába öltözködött, öltöz- 
ködött ax Örökkévaló, győ



4aשחרית
 יסלטו 1חיל ובלב
 אל־־יראיו !?ץ!;י הנה

ם'לחםדו! חל'י  דמ.י
 נפעט מטורז להציל

ם  ברעב!נפשנו ולחל̂ו
 ומגננו עזרנו לל הבתה
 לבנו ישטח כיבו הוא!

 !בטחנו רןדשו בשם כי
 ויי^ליינו חסדך ןוהי

ך!9ידולנו כאשר
השבת: ם1לי שיר ר1מזמ צב

 ולזמר ליי להודות טוב
 להניד !עליון לשמך

 בבקרחםדך״ואמונתך
ת!  עלי־־עשוד בלילו

 תניון עלי־־נבל.'עלי5
 יי שמחתני בי בכניד;

ל במעשי בפעליך  ל
 מעשיך ארוףטה־נדלו

 עמקו מאד ית.ות
 בעד איש מחשבתל!

לאקיבין וכסיל יךע לא
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nagy er6 nem szabadit. 
Lám I Isten szemei a jám- 
borokon, kik biznak ke- 
gyeimében, hogy megmenti 
lelkűket a haláltól és nem 
engedi ókét éhen halni. 
Azért bizik lelkünk az Is- 
tenben, Isten a mi segi- 
tónk, a mi támaszunk, 
paizsunk. Bajta örül lel־ 
künk, az Ó szent nevében 
bízunk, ügy legyen raj tank 
kegyelmed, Örökkévaló, 
mint a mi bizalmunk ben- 
ned.

Zsoltárének szombat napra.
Szép dolog hálát adni 

az Örökkévalónak és éne־ 
kelni a Te nevednek. Lég• 
magasabb, hogy hirdessük 
kegyelmedet reggelen és 
hűségedet estelenkínt. A 
tizhúron, a hárfán és a 
czitera hangjain. Mert 
megörvendeztettél, Örökké- 
való, tetteiddel, kezed mű- 
vein örvendek. Mily nagyok 
a Te műveid. Örökkévaló, 
igen mél}ségesek a Te 
gondolataid I üres elméjű ember azt nem érti, a 
balga észre sem veszi. Ha
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 מי כגד מנם :צבאם
ם תן הי  באוצרור־ז ג

 כל־ מ{י ייראו תהומות
 כל־ בורו ממנו דואךץ
בי ישבי ל!' ב  הוא ת
ה הוא ההי. אמר  צו
n הפיר /י !ר?מד fe 

 מחשמרת גוים.הניא
 |עולם ״ ?צת .עמיסו

 לבו מהשבות תעמוד-
 ודר'ו'אשרי.זד,נוי להר

 I העבם אלהיו אשר/י
 בחרלנחלהלו!משמים

 את־בל־ ראה < הביט'
 ממכון ה«ךכם בני

 כל־ אל שבתויהשניה
היצר הארץ!  לזר י#י

 הטבין»ר{ל־כל־ לבם.
 המלך אין !מעשיהם

 גמר ברב־־חול נושע
 ברב־בח: לא־ינצל

לתשועה הפום שרר
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lagokat. Mint a falat tor- 
nyositja a tengerek vizét 
é s  ágyat ad az áradatnak. 
Az egész világ féli az Is- 
tent és minden lakója a 
földnek szent félelmet érez 
iránta. Mert Ö mondta, 
hogy legyen és lön, párán- 
4̂ solt és meglett. Megvál- 
toztatja a népek tervét és 
meghiúsítja a nemzetek 
gondolatát. De Isten terve 
állandó és szivének akarata 
minden időkön át tart. 
Üdv a népnek, kinek ó 
az Istene, a népnek, kit 
kiválasztott magának. Látja 
Isten az égből az ember 
minden fiát, erős várából le- 
tekint az emberekre. E i 
a sziveket alkotá, meg- 
figyeli cselekedeteiket. Nem 
eegit a királyon a nagy 
sereg és a hőst nem menti 
meg az ereje. Nem elég 

j a lé a segítségre, sem a



שחרית
לךהבשן9ילעונ

חסדו: לעולם בי
לנהלה" אךצם \נתן

חסדו: כי'לעולם
עבדו ליבראל ןדןלה

כי  הסדו: לעולם "
זכר־לנו" ^בע^לנו

הסדו: לעולם כי
מצרינו' נ?םךרןנו

חסדו: לעולם "כי
לכל־כשר לחם צסן
ן י • T T T I »  V ן

 חסדו: לעולם כי
m ״ דוממים לאל

חסדו: "לעולם כי"
 ■ביי צדיקיבם רננו *

 !ההלה גאוה לושרים
 בלבל ככנור' ליי תדו
 שיח !זמרו־־לו זגשור

 היטיבו חדש שיר ילו
שי :כהרו^ה גגן  כי;

 וכל־־מכשיהו דבר־־יי
 צךרןה אהב !'באמונה
 מלאה יי חסד ימשפט
 שמים בדבר'יי הארץ!

כלל־ פיו וברוה לילשו
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É8 Ogot, Basán királyát, 
m. ö. t. k.

És földjüket birtokul 
adta, m. ö. t. k.

Örökül Izrael fiainak 1 
m. ö. t. k.

Ki elnjomottságun kban 
megemlékezett rólunk! m. 
ö. t. k.

És megszabadított ellen' 
ségeinktöl, m. ö. t. k.

Ki kenyeret ad minden 
élő lénynek, m. ö. t. k.

Adjatok hálát az ég Is- 
tenének, mert örökké tart 
kegyelme!

Ujjongjatok, ti igazak, 
Istenben, mert a becsüle- 
teshez illik a dicséret. 
Adjatok hálát Istennek czi- 
terával. a tizhúros hárfán 
zengjetek neki. Uj dalt 
daloljatok neki és legszebb 
örömrivalgással énekeljetek 
neki. Mert egyenes Isten 
szava, minden cselekedete 
hűséges. Szereti az igaz- 
Ságot és az illendőséget, 
Isten szeretetével telve van 
a r0!(l. I>ten szava teremié 

vgei es ltbell1;ie a csil-



שחרית
ה ^ ^ללים אורים ל

חסדו; לעולם ביי
 ביום לממשלת את־השמש

חסדו; לעולם כי
 לממשלות וכוכבים ה;ךה את

חסדו; לעולם כי בלילה
- T : T : T ־ ;

בבכוריהם מצרים למכה
חסדו; לעולם כי

מתוכם ושראל ויוצא
חסדו; לעולם כי

̂קה ביד נטויה ובזרו.ע ח
לעולם'חסדו; ל

לגזרים נם־סוף לגזר
חסדו; לעולם כי

בתוכו ישראל והעביר
כי חסדו; לעולם ''

 בים־סוף וחילו פרעה ונער
חסדו; לעולם כי

במךבר עטו למוליך
חסדו; לעולם כי

גדולים מלכים למכה
חסדו; לעולם כי

אדירים מלכים ניהרג
חםדו; לעולם כי י ‘

» -  T  :  •

האמרי מלך לסיחון
חסדו; בי'לעולם

S7 imUsif

Ki a nagy ?ilágitókat 
alkotá, m. ö. t. k.

A napot, hogy nappal 
uralkodjék, m. ö. t. k.

A holdat és a csillago- 
kát, hogy uralkodjanak 
éjjel, m. ö, t. k.

Ki Egyptomot megverő 
elsószülötteiben, m. ö. t. k.

És Izraelt kivezette kö- 
rükból, m. ö. t. k.

Erős kézzel és kinyújtott 
karral, m. ö. t. k.

Ki a tengert darabokra 
basitá, m. ö. t. k.

És Izraelt keresztül ve- 
zette rajta, m. ö. t. k.

És Pharaót és seregét 
bele fullasztá, m. ö. t. k.

És népét vezérlé a pusz- 
iában, m. ö. t. k.

Ki nagy királyokat vert 
meg m. ö. t. k.

Hatalmas királyokat suj- 
tott, m. ö. t. k.

Sziehont, Emori királyát, 
&. ö. t k.
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 ול̂< להם פה אדם! יךי
 ול̂< להם ?נינים רו3יד

 ולא להם אזגים יר>!ו:
 ־רוח6י? אץ' אף יאזיגו

 יהיו כמוהבם בפיהם!
 בטח אשר בל עשיהם

 בהם!ביתישךאלבדכו
 ברכו אהלן בית את־ץ

 ברכו את־״!ביתהלוי
 ברכו יי יראי

 מציון 1 יי ברוך את־ץ!
הללוןה! ירושלים שכן
בי־טוב ליי ת1ה קלי

:1חסד לם1לע כי
האלהים לאלתי הות

 חסדון לעולם מ
האדנים לאדני הודו

חסדו: לעולם’כי
 לבדו ^דלות נפלאות לעשה

חסדו: לעולם כי ’
י כתכונה העזמים לעשה

חסדו: לעולם כי
י ?לי־דטים לייקע

חסדו: לעולם בי
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á̂nyok bálványai, kezük 
műve. Van szájuk, de nem 
beszélnek, szemük van, de 
nem látnak, fülük van, de 
nem hallanak. Még lélek- 
zeni sem tudnak szájukkal. 
Ilyenek azok is, liik készi- 
tik és beunök bíznak. 
Izrael háza I dicsérd Is- 
tent! Áron házal dicsérd 
Istent I Levi háza! dicsérd 
Istent! Istenfélők! dícsér- 
jétek Istent!

DicsértessékOzíon Istene, 
ki Jeruzsálemben trónol, 
Hah lujah I

186. Zsolt.
Adjatok bálát az Isten- 

nek, mert ö jóságos, örökké 
tart kegyelme!

Adjatok hálát az istenek 
Istenének! mert örökké tart 
kegyelme.

Adjatok hálát az urak 
Urának, m. ö. t. k.

Ki nagy csudákat mivelt, 
m. ö. t. k.

Ki bölcseséggel teremté 
az eget, m. ö. t. k.

Ki a földet terjesztő a
fizek fölé, m. ö. t. k.



שחרית
 מכל־־אלדזיסן

 גי אשר־־חפץ
 ב!טים וכארץ כשמים

 מעלה !תהמוח ןכל־
 הארץ מקצה 1 נשאים

 ?:שד-, למטר ברקים
 מאוצחרניון רוח מוצא

 מצרים בכורי שהכח
 שלח בהמה: ער מאדם
 בתוככי ומפתים אתות

כפרעהוכקל־ מצךים
 גוים שהכד־׳ 5 עבדיו
ם  מלכים ודך׳רג רכי

 }לסיחוןמדך עצומים
 מידך ודעוג יד׳אשרי

 ממלכות ולכל הבשן
 גדולה. כלק!ונתןארצם

 עטו! ל^האיר לחלה
 וכרך י,י לעולם שמך ך

 עטו ידיןי,י להר־ולהכי
 ועלעבךיוותנחם!עצכי
חגווםמםףוזהב.ט?גשה
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den Istenségnél. Mit Isten 
akar, azt megteszi az égen, 
a földön, a tengerekben 
és a méljségekben. A fel- 
békét a föld régéról viszi 
föl, villámokat ad ac esó- 
nek és a vihart kibocsátja 
hajlékából. Egjptom elsó- 
szülött gyermekeit és bar- 
mát megölé. Tüneménye- 
két és csudáit küldé Egyp- 
tómra, Pharaora és szol- 
gáira. Ki legyőzött sok 
népet és hatalmas királya- 
kát halállal sújtott. Szichon 
Emori királyát, Og, Básán 
királyát és Kanaán tartó- 
mányait. Országukat bir- 
tokul adta népének, Izra- 
élnék.

Isten, neved örökkévaló, 
emlékezeted minden idén 
át tart; mert igazságot 
szerez népeinek és kegyel- 
mez szolgáinak. Ezüstből 
ás aranyból vannak a po-
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אכיו  יצוד־.־־לך מל
 כל־ךךכ^־:3 לצמרך

 ?לכפים'^^או^ךיפך
 על רגלך! פאבן תגל
 ופתן״תדולתרסם שחל

 פירוחגין<פיביחשק5
 אשגכלו ואפלטהו!

 I יקראני !'שמי כי־;ד?נ
 ןאןגנהועמואנלכצךה

 ואכפדהו! ירגחלצה׳ו
 אשפיעהו ^רך/ימים
איו ?ישועתי! !אראהו

נישועתי: ואראוע אשניעחו ייזים

 ל״הללוךזוהללואת־
 ר! עפרי הללו ל שם

 פכירת שעומדים
 אלחינו! פית פחצחת
 זמרו פי־טוכוו הללומה
 'פי נעים! כי ירשמו

 געקכפחרלוךזושראל
 ידעתי אני כי למלתו!

ו נ י נ ר ל לו ל' דו נ %
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•átradat^ mert aDgyalait 
küldte ki, hogy órizzenek 
miüden utadon, kezeiken 
hordanak téged, hogy kébe 
ne botoljék lábad. Sakálra 
és Tiperára lépsz, oroszlánt 
és sárkányt lábbal tiporsz. 
 ,Öröme telik bennem מ
és megmentem, magam- 
hoz emelem, mert ismeri 
nevemet. Imádkozik és én 
meghallgatom, minden ba- 
jában vele vagyok, sza- 
baddá teszem és kitüntetem. 
Hosszú életet adok neki, 
hogy lássa üdvömet és 
segítségemet.״

185. ziolt.
Ea'elujah! Dieséijétek 

az Örökkévaló nevét 1 Di- 
esérjétek Istent, szolgái I 
T i, kik Isten házában 
vagytok, kik Istenünk háza 
udvarában vagytok, dicsér- 
jétek az Istent. Dicsérjétek 
Istent, mert ö jóságos. 
Zengjétek nevét, mert ked- 
vés, Jákobot választotta 
magáénak, és Izraelt bír- 
tokául. Tudom, hogy Isten 
nagy és hatalmasabb min-
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 יסעשד־ו ?נליגו

כונלהו: דינו
•T

 ?:ליון בסתר יושב »«
 »למר שדי.יהלוגן: בצל
 ומצודרתי מחסי ל־יןי

 אלהיאבטדבוןמהוא
 מדבר מ^חיקוש יצילך

 לך הוות:באברתויםך
 ותחתכנפלתחסהצנה
 וכוחרהאמרצללאתירא

 יעוף מחץ לןלה מפחד
 מאפיר מדבר’ יומם;
הירך  מלקטבייש׳וד ו
 מצדך! יפל :צהרים

 מימינך ורבבה אילף
 רק ינש; דאי אליך

 תביט'ושלמה בעשיך
 בי־אתה תראה; רשעים

 שמה ?גליון יי'מהשי
ל מעונך; אנ ת א־  ל

 לא־ וננע' ךעד־. אלץ
קרב הלך; י א כי כ
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tünk, kezViük munkája 
gyümölcsözzék és sikerül- 
jön.

91, Zsolt.Ei Isten oltalmában ül, 
fiz Isten árnyékában nyug- 
Hzik. Szólok, az Örökké- 
valóhoz: Erós támaszom 68 menedékem az Isten, a 
Iliben bízom. Mert meg- 
ment a cselvetö hálótól és n döghaláltól. Védő karja 
töd és szárnyai alatt bíz-
lODságban vagy. Paizs és 

pánczél az 6 hü.sége. Nem 
lélsz az éj fortéiméitól és a 
nyiliól, mely nappal rop- 
köd, som a dögvésztól, 
mely alattombau jár, a 
ragálytól, mely fényes nap- 
pal pusztít. Ezren esnek 
oldalad mellett és tízezren 
jobbodnál, de téged nem 
ér a baj. Látod szemeid- 
dél, hogy bűnhődik a bű- 
Dös, mert Te, Örökkévaló, 
vagy védelmem; a legma- 
gasabbat tetted menődé- 
keddé. Nem ér szerencsét- 
lenség és baj nem lepi
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 ד.ביכלץמינוpלמארפנ
 כלינו בעכךהזך כנו

 ימי כמו'הנה! שנינו'
 כהם'שבעים שנותיט

 I כנכרות ואם שנה•
 וךהכם ̂כנה שמונים

 חיש כי־נז ואח•" ?מל
 ונעפהמי־יודעעזאפך

 עברתןד: וכיראהך
 תדע כן' למנות',ימינו

 'חכמד־־ו! לבב ונביא
 שובהייעד־מתיוהנחם

 שבענו על־־עבדיך!
 ונרננה חסךך בברך'

 ככל־־;מינו! ונשמחה
 עניתנו כימות שמחנו

 שנותךאינוךעה!וךאה
 פעלך עבךיך איל

על־כניהם! והדרך
 ילהינו אדני נעם ויחיו
ומעשת,'ידינו עלינו

Reggeli imádság

szemeid elé. Mert napjaink 
elvonulnak előtted és el״ 
tűnnek, mint az álom. 
Hetven évünk, és ha sok 
nyolezvan minden bajával 
és gondjával elmúlik, [s 
nekünk mennünk kell. Ki 
ismeri haragod hatalmát? 
6 ki fél eléggé boszudtól? 
Tauits megbecsülni nap- 
iáinkat, hogy szivünk oko- 
sodjék. Térj vissza, oh! 
Örökkévaló—meddig még? 
könyörülj szolgádon! Táp- 
lálj jóságoddal reggel, hogy 
egész nap örvendjünk. 
Annyi örömtelt napot adj, 
a hány búteli jutott, annyi 
boldog évet, a hány sze- 
rencsétlen volt. Hadd lás- 
sák szolgáid műveidet és 
fenségedet gyermekeid. És 
Isten irgalma legyen raj-
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nnion ר?ד־, ךשע 

 !אעמו! צדיק ויצנאי
 ולא בךץ5נפש? י,י פדה

̂זמו כל־ההסיםיבו! ,יא
 איש למשה תפלה »

 מעון אדני האלהיס.
 לר3 היית'לנו אתה
 הרימ ו’טרכם3 ודר!
 אךץ י ותחוליד ילדו

 nV ומעולם ותננל
 3תש אל! אתה עולם
 ותאמר עד־דפא אנוש
ט! פני שופו  פי אד
ט' אלף  בעיניך שני
 יעמר כי אתמול פלם

 פלילד־,! ואשמורדה
 זרמתםשנהיהיגפפקר

 כפקר !חלוף! פחציר
 ןצקוחלף.ל!נרפישלל

 פאפך פלינו פי דבלי!
 וכחמתרנכהלנהשתה

עלמנו לננדד עונתינו

81 Reggeli imádság.

öli a gonoszt az ő rosszá- 
ságaés az igazság gyűlölői 
lakóinak. Az Örökkévaló 
megváltja szolgái lelkét és 
nem bűnhődnek azok, kik 
oltalma alá mennek.

90. Zsolt.
Mózes, az isteni férfi imája.
Istenünk, oltalmunk 

voltál, minden ivadékon. 
Mielóttja hegyek szülét- 
tek, a föld, a világegyetem 
vajúdott. Örök időktől 
örök időkig. Te vagy az 
Isten a legvégsőbb határig 
eDgeded a halandót menni 
és szólsz : Vissza ember- 
fia! Mert ezer év szemed- 
ben annyi, mint a tegnap, 
miként az éj egyik szaka 
eltűnik. Elmosod őket, 
mintha eső ázta volna el 
őket, mint az álom eltűn- 
nek, reggelre sarjad mint 
a fő♦ Reggel fakad, virul, 
este lankad, elszárad. Mert 
elpusztulunk haragodban, 
elpusztulunk boszuságod 
miatt való félelemben. Ma- 
gad elé állítod bűneinket, 
titkos bűneinket átható
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 וך?בו. רשו פפירים
 ל><־יהםרו יי' וחרשי

 כנים לכו כל־־טובן
 יי יראר; שמעו־־ילי
 האיש מי אלפךכם:

 ימים אהבי חיים החפץ
 :}יור טוב; ^1לרא

 ושפהיך מרע לשונןי
 םורימרע מרמה; מדבר
 שליום ברןש טובי ועשה

̂י ורדפהו!  יויאל■ ?י
 איד ואזניו צדיקיט
 בעשי ״’פני שוןגותם!

 מארץ רעי'להכריות"
 שפע מי ??לוי זכרפי

 הצילם! ומבל^ותם
לב יי חב’רן שברי'  מ

 יושיע! רוה ’ואת־דכאי
i־n 1 i שר י  צדיק 1ך

 שמר :ל וצילנו ומבלם
 אחת י כלי״עצמותיו

נשברה; לא מהנר־׳

Beggeli imádság.

kik öt félik. Fiatal orosz- 
lánok koplalnak és éhez* 
nek, de kik az Örökkévalót 
keresik, nem nélkülöznek 
a jóból. Jertek gyermekek, 
rám ügyeljetek. Istenféle־ 
lemre tanitlak benneteket. 
Hol van az ember, ki éle- 
tét óhajt, napokat kiván, 
a jót lásson ? Óvd nyelve- 
det a gonosztól és ajkadat 
a hamis beszédtől. Kerüld 
a gonoszt és tedd a jót, 
keresd a békét és járj 
utána. Az Örökkévaló sze- 
mei a jámboron nyugsza- 
nak és fülei hallják kiál< 
tásait. Az Örökkévaló ha- 
ragja a gonoszt sújtja és 
emlékét kiirtja a földről. 
Kiáltanak és azörökkévaló 
hallja őket és megszaba- 
ditja őket minden bajtól. 
Közel van az Isten azok- 
hoz, kik törődött szivüek 
és a sújtott lelkúeknek 
segit. Sokan vannak, kik 
szenvednek az igazságért̂  
és Isten megmenti őket. 
Minden csontját megőrzi 
és ci:y sem törik el. Meg-
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 והגיון אפרי־פי 1 לרצון

צורי ידפגיך י3ל  יי'
■ ״ י ' ־ וגאלי־'

J ד־ •

 את־טעמו 1ת1בשנ לדוד
וילך^ ויגרשהו אבימלך לפני

 בכל־ את־ין אברכה
 ?ת.המידתהלתובפמ
 בןיתתהללנפשייעומעו

 גדלו וישימהו! ענויבש
 לומו וגרוממה אתי ליי

 ךד?תי'ארת־־י; הךו!
 ומכיל־מגורוםי ולנכי

 אליו הביטו’הצילני!
 ופניהם ונהרו
 וי; קרא ?גי זה יהפרו!

 צרוהל ומכל־ שמ?ג
 מלאךי; הונה הושיעו!

 ויחלצם! ליראיו סביב
i יי טוב כי' וראו טעמו 
 אשריהנבריחםה־בו'! י

 כי־ קדושיו את־י; מ־או
ליראיו! מחסור אק

29 Beggeli imádság

szavaim tetszetösek Élőt- 
ted és szivem gondolatai 
is, oh! Örökkévaló, Szír- 
tem és Megváltóm!

84. Zsolt.
PÍT Ídröl, ki elferdité eszét 
Ábimelech előtt, ki elkergette 

őt és 6 ment.
Mindig akarom az Örök- 

kévalót dicsérni, szám min- 
dig telve van dicséretével. 
Az Örökkévalóval dicse- 
kedjék lelkem, hallják az 
elnyomottak és örüljenek 
rajta. Dicsöitsétek az Örök- 
kévalót velem és zengjétek 
nevét! Kerestem az Örökké- 
valót és ő meghallgatott 
engem, minden bajomtól 
megszabadított. Fultekin- 
lenek Hozzá és ragyogtak, 
de arczuk el nem pirult. 
Esedezett ez a szegény és 
ballá az Örökkévaló, és 
minden bajtól megszaba- 
ditotta. Isten angyala kör- 
nyezi azt, ki ót féli és 
megmenti. Nézzétek és 
lássátok, hogy jóságos az 
Örökkévaló, üdv annak, ki 
benne bízik. Féljétek az 

j Örökkévalót, ti szentéi, mert 
j mi sem hiányzik azoknak,



2 ת 8 י ר ה ש

חץ ר1בגכ ,יעיש  I ל
 השמים מקצה !><רח

 על־ ’ותקופתו מוצאו.
אץ 'קצותם  נסתר ו

 ץ י תוררז' ’מחמרזו!
 נפשי משיבת המיטה
רז  נאמ^ד־ו יו עדו

 פקודי מסכימת'פתי!
 לב משטחי ץ',ישרים

 מאירת בךה י,י מצות
 טהורה 1 וי יראת ?נשים!

 עומדת'לעדימשפטי־ץ
 יחדו'! 'צדקו ’ אמרת

 ומפו מזהב 1 הנחמדים
 מדבעז וטתוקיםיו רב

 עבדןד נם צופים! ונפת
 בשמרם בהם. נזהר
 מי שנייאול ךב! עקב
 נקני! טנמתרורת עץ
 עבדך חשך מזרים 1 נם
 איתם אז בי ימשלו אל

יהיו רב! ונקיתימפשע

Reggeli imádság

mint bajDok, \1gy orveDd, 
hogy a pályát megfuthatja. 
Az ég szélén van a fól- 
kelése és körfuíása határai 
fölött és semmi sem rej- 
tózhetik hevétől. Tökéletes 
az Örökkévaló törvénye, a 
lelket örvendezteti. Tanú- 
bizonysága hiteles, a butát 
okossá teszi. Az Örökké- 
való rendeletéi egyenesek, 
felvidámitják a szivet. Az 
Örökkévaló parancsai vilá- 
gosak, felvilágosítják a 
szemeket. Az Isten félelme 
tiszta, örökkön tartó, Is>ten 
mondásai igazságosak és 
igazak mindig. Az Örökké- 
való Ítéletei igazak, egy- 
mást igazolják. Kivánato- 
sál ׳bak az aranynál és 
szí óaranynál, édesebbek, 
mint a méz és szinméz. 
Cseléded is felvilágosodik 
áb ala és megtartásával nagy 
jiiialmat njer. Ki vesz 
észre tévedést? Rejtett bű- 
nrktől tarts tisztán. De 
tartsd vissza a szándékos 
bŰM elkövetésétől is szol- 
g.uiat, hogy ne essem 
hatalmába. Akkor kifogás- 
tnlan és tiszta vagyok a 
súlyos vétkektől. Legyenek
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 לכו קזךתה קומה לנו!

ק ופדנו מ  חסדך ל
 אנכיייאלהיךהמעלך

 הרחב מננרים. מארץ'
 אקרי ואמלאהו: פיך

 אקרי לו. קככה ה^ם
 ואני אלהיו: קיי ה^ם

ל בטהתי’כחסדך  ל
 אקלה ביקועתך לבי
נמל'עלי: כי ליי

- • ד : T ־ T  T

 מזמור למנצח .־«
 מספדים הקמים : לדור

 ומעקה'ודיו בבוד־אל!
 ליום ם1הךקיע!'י מניד

 יביעאמרולילהלללה
 אמר 'אץ' יהוה־דעל!

 נקמע בלי דברים ואץ
 יצא בכל־הארץ קולם!
 תבל ובקצרה קיט

ט לקמק מליהם.  I ק
 ויהווה בהבם! אהל

מחפ^ו ייצא בהתז 2 T T » - \ ד

27 Beggeli imádság

Kelj fel! Segíts rajtiiDk 
és szabadíts raeg kegyel- 
med miatt. Én vagyok az 
Örökkévaló Istened, a ki 
felhozott Egyptom földéről, 
tárd fel szájadat, én majd 
megtöltöm. Üdv a népnek, 
kinek Istene az Örökké- 
való. Én pedig kegyelmed- 
ben bízom, lelkem örvend 
segélyednek; énekelni aka- 
rok az Örökkévalónak, mert 
jót tett velem.

19. Zsolt.
Dávid, az énekmester, zsoltára.

Az egek hirdetik Isten 
dicsőségét és az égboltozat 
hirdeti kezeinek művét. 
Nap nappal közli a mon- 
dást és éj éjjellel tudatja 
a szót. Nem be.széd, nem 
szavak, nem hallható a 
hangúk. Á1  egész földet 
átfutja az 6 zsinóruk, sza- 
vük a világ végéig. A 
napnak sátort tett rajtuk. 
És az, mint vőlegény, ki 
előlép mennyezete alól,



שהרית26
 Ti? תן1נ הוא יעוראל אל

ברוך לעם והעצמורז
ם! הי ת אל מו י; אל־נרן

 הופיע: ’ ntbpi איה
 דהארץ מעאיעזופט

 על־/אים גמול השב
 על־עמך היעזועדר ל;י

 סלההיצבאות ברכתך
 אלהי לנו עמנוימיפגב

 צבאות ך סלה: .יעלןב
 בך: בוטח אדם אעזרי

̂:ה יי  המלך,יעננו הועז
 הועזיעה ךןראנו: ביום

 את ■וברך את־עמך
 ורעםונ?טאםעד נחלתך
 הבתה 'נפעזנו העולם:

 הוא: ומנננו עזרנו (י7
 כי לבנו יעוימח כי־בו'
ט ש בטחנו: לןךוטו ?

לינו זו יד־יד־־חטדך ? 
כאשריחלנולךתךאנו

יי
V  : I V  ; -  T

Beggeli imádság

az Ó szentségéből, Izrael 
istene, ö ad a népnek 
hatalmat és erőt, dicsér- 
tessék Isten. Boszuálló 
Isten, Örökkévaló! Boszu- 
/dió Isten, jelenj meg! 
Emelkedjél fel föld bírája, 
lizess a kevélyekuek! Az 
Örökkévalóé a segítség, 
népedre szálljon áldásod 
szelá! az Örökkévaló Cze- 
baoth velünk van, Jákob 
Isten-e menedékvárunk, 
szelá! Örökkévaló Czebaotk! 
Üdv az embernek, ki ben- 
ned bízik. Örökkévaló, se- 
gits! a király hallgasson 
meg minket, á mikor hozzá 
imádkozunk. Segíts né- 

 ̂ pednek, áldd meg öröksé- 
gedet! legeld és vidd őket 
örökké. Lelkünk az Örökké- 
valóban bízik, Ó segítőnk 
és pajzsunk. Csak ö benne 
örvend szivünk, csak szent 
nevében bízunk. Vajha
kegyelmed ránk szállna, 
a mint mi benned remény- 
lünk. Mutasd nekünk. 
Örökkévaló, kegyelmedet, 
és üdvödet add nekünk.



ת י ר ח ש

 לעם לתחרת הגויים
ח ב ת ע ה ל ך' ע ד  רן
 פתהלתך'!בחךיואהי

 ו?נד מןלעוילם יעךאל
 העולםויאמו־וכל־הע:ם

 חממוי לי! והלל אמן
 אלהיגויוהעתחוו יהוה

 להדםרגליויייןחעהוא!
ממו' ה;יגו’ין רו  אל

 והעתחוולהרקדעוכי
 והוא אלהילו! יי לןחע

 ולא־ לן רהום״יכפר
 להעיב והרבה ועחית

 אפוולאעירכל־חמת!
n m לא־תכל^ג /י 

 הימידך "ממגי ז'pרח'מ
 יצרויגי: תמיר ואמתך

 וחסדיך רחמיך;י זבר
 תגו המה!' מעלם כי
 ?ל-יעראל לאלהים ל

 בעחקים! ו־עזו גאותו
ממרחצזר' עראאלהים

25
badits meg a nóp̂ k közül, 
hogy hálál nioiidhassuiík 
szent nevednek és dicse- 
kedhessüiik dicsőségeddel. 
Dicsén essék az Örökkévaló, 
Izrael Istene ötöktől örökké, 
és mondja az egész nép: 
Ámen; és dicsérje az 
Örökkévalót. Magasztal iátok 
az örükkéxaló Istenünket, 
és boruljatok le 1;1גוזן zsá- 
molyához, szem ó ; ma- 
gaszíaljátok az Örökkévaló 
Istenünket és boruljatok le 
szent hegye előtt, mert 
szent az Örökkévaló Iste- 
Dünk, Ö pedig az irgalmas, 
mogengesztelődik a hiba 
miatt és nem pusztít el; 
sokszor vonja vissza ha- 
ríiejár, hogy ki ne törjön 
eg»*sz heve. Te, oh Örökké- 
való. lóltMTi nem vonod meg 
könyöi ületedet, kegyelmed 
és irgalmad mindig oltal- 
maznak. Emlékezzél, oh 
Örökkévaló, irgalmadra és 
könyörületedre, mert örök- 
tői fogva valók. Adjátok 
Istennek a hatalmat! íz- 
raelre fenségét és hatalmát 
az egekbe. Eettenetcslaen
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 ויי אליליס. העמיס
 ד1ד־, עשיר־■, שמים
 וחדוה עז לפגיו והדר

 ליהוד־, הבו’במקומו!
 עטים'דך,בו’ משפחורת

 ליו הבו ועז! כבוד לל
 מנחה שאו w כבוד
 ליו הלזתהוו לפניו וכאו

 חילו קדש: בהדרם
 אף־ הארץ כל מלפניו

 בלתמוט! תבל’תכון
 ותגל השמים ישמחו
 בגוים ויאמרו הארץ

 הים ירעם מלך: יי
 השרד־, ועלוץ ו’ומלא

 ירננו אז וכל־אשר־בו:
 כי־ ל מלפני הוער עצי
 את־הארץ: לשפט בא

 כי טוב כי ליו הורו
 ואמרו הטרו! לעולם
 ושענו אלהי הושיענו
מן והצילנו ורןבצני

Reggeli luiAdsag

bármely istenei: bál־ 
jyok, de az Örökkévaló 

L eget teremté. Dísz és 
fenség előtte, hatalom és 
vigasság tartózkodásán. 
Hozzatok az Örökkévalónak, 
népek családjai, hozzatok 
az Örökkévalónak dicsosé- 
get és hatalmat. Hozzátok 
az Örökkévalónak neve di- 
csőségét. Tegyetek aján- 
dékot és jöjjetek elébe, 
boruljatok le az Örökkévaló 
előtt szent diszben; rét- 
tegjen előtte az egész föld: 
Ö alapitá a világot, nem 
is ingadozik, örülnek az 
egek, vigad a föld és 
mondják a népek közt: 
Az Örökkévaló király; tóm- 
bol a tenger és a mi benne 
van, örvend a mező és 
a mi rajta van; még az 
erdő iái is suhognak az 
Örökkévaló előtt, mert jön, 
hogy Ítéljen a földön. 
M ondjatok hálát az Örökké- 
valónak, mert ö jóságos, 
örökké tart az Ó kegyelme. 
Mondjátok: Üdvünk Istene! 
gyüjts össze minket s sza-
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 אשרכרתאת־אברדום

חק! ושכועתו'  ליצ
 לי?קב'לחוק ויעמידה
 עולם! ברית ל״^ראל

 ארץ־ אתן לך לאבר
 חבל'נחלתכם! כנען

 מספר מתי בהיותכם
ם כמעט רי ג  בה! ו

 אל־גוי ויתהלכו'מגוי
 ומממלכהאל־עסאהר!
̂גלזניחלאיעזלעןעוקם  ל

ם לכה  מלטם! עלל
 במשיחי תגעו אל

אי בי בנ תרעו! ו אל'
ל לין שירו p וי N ií

 מלם־אל־יום בשרו
 ספרו'בגרם ישועתו!

 כל־־’ב ארת־־בבודו
 בי נפלאתיו! העטים'

 טאוד “וטהליד ין גדול
 על־בל־ יהוא ונוךא

כל־אלהי כי אלהים. m • • ד n •*

Keggeli imádság

nek — a mit kötött Áb- 
 tÉThámmal, és esküjére, az״
Izsákhoz szólóra, a mit 
Jákobnak törvényül sza- 
bott, Izraelnek örök frigyül, 
mondván: ״Neked adom 
Kanaán földét, a sors által 
nektek esett birtokul״ Mi- 
kor még csekély számúak 
voltatok, alig hogy benne 
tartózkodtak; midőn még 
vándoroltak néptől néphez 
és birodalomból más nép- 
hez: nem engedte, hogy 
valaki őket elnyomja, ki- 
rályokat fenyitett meg mi- 
attuk. ,Ne nyúljatok fel- 
kentjeimhez, és ne bánt- 
sátok prófétáimat!״ Éne- 
keljen az Örökkévalónak 
az egész föld; üzenjétek 
napról napra az Ó segit- 
ségét; beszéljétek el a né- 
pék között az 0 dicsőségét, 
minden nemzetnél az Ö 
csudáit; mért nagy az 
Örökkévaló és felette dicső 
és rettenetes ö minden 
istenek felett; mert a né-
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 עןילךונשבדוךונפארך

 ונמליכך ןד’שמ ואזכיר
 יחי TIT אלהינו מלכגו

 מלךימשבח העולמים.
 עמו ?ד' '?די ומפאר

 ד אתה ברקי הןךויד.
5מלךמהללבתעבחות

 בעמו קראו לי; הודו
ו ע י ד ו ם ה מי ? : ? 

 זמרו לו עירו עלילותיו:
 לועיחובכל־נפלאתיו:

 יקרעו בעם התהללו
 לבימבקעי;י: יעמח'

 פניו בקעו ררעדיועזו
 נפלאתיו זכרו תמיד•
ער  מיפתיו ?עה. א

הו;זרע  ומעפטי־פי
 בני.יעקב עבדו ^ראל
 אלהינו י; הוא בחיריו:

 מעפטיו: בכל־הארץ
הו לשלם וכרו  ברי
דור לאלף מוה ד?ר

ficggeli imiidság

akarunk Téged, örökkévaló 
Istenünk, dicsérni; ma־ 
gaszialunk, dicsőítünk és 
tisztelünk Téged és neve- 
det emlékezetbe hozzuk és 
uralkodóvá teszünk Téged, 
királyunk, Istenünk, egyet- 
len, örökkön élő; oh ki- 
rály, kinek nagy neve 
szünes-szüritélén dicsőitte- 
ük és tisztelletik. Dicsér- 
tessék Örökkévaló, király, a 
kit zsolozsmákkal dicsérünk.

Mondjatok hálát az 
Örökkévalónak; imádkoz- 
zatok nevéhez; ismertes- 
séfek a népek közt az 0 
tetteit, énekeljetek neki, 
d.doijatok neki; beszélges- 
?etek minden csudáiról; 
dicsekedjetek szent névé- 
vei, örvendjen a szive azok- 
aak, kik az Örökkévalót 
• keresik. Kutassatok az 
Örökkévaló és az Öhalalma 
után; keressétek az Ö ar- 
czát szüntelen. Emlékez- 
zetek csodáira, melyeket 
mívelt, csodajeleire és szája 
Ítéleteire. Szolgájának, íz- 
raelnek ivadékai! Jákob- 
nak, az Ö megválasztott- 
jáiiak gyermekei! Ö a mi 
örökkévaló Istenünk, ité- 
létéi az egész íóldöu. Em- 
lékezzetek mindig az ö 

\ frigyére — az igére, párán • 
-«solva ezredik nemzedék-
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^ י מ ז : א ה ח מ ן ש ע מ ב לזמו־ך ל א ד1כ ל ל ״ לדם ן >י1א

? ס י ו ך, ע ד יתום קדיש ♦ או  

שאסר ברוך ) imát בתשבחות állva mondják.)

Dicsértefisék, aki mondá והיד־ו עא^ר ברוך
te  meglett a vilíg, di- ״ J—’ —
cséitessék Ő; dicsértessék, 1.3 ן ד  JÍM
aki a kezdetben szerzett; . ת עושה ברוך בראיי
dicsértessék aki monda !11111 '
és tett; dicsértessék, aki ביוך אומר 
határoz és végrehajt; 3רוך![חרומהים^ברוך
dicsértessék, aki a földön
konyotiii; dicsérteteék, בדיך הארק. רהם ®
aki a teremtményeken . הבריוהג עיד מרחם

טוב רוךמשלםש?ר ?
nak, kik őt félik; dicsér- .לעד חי ברוך ליראיו
lessék, ki örökké él és
miudenkorra fenmarad ; ^ ן י  t | - :
dicsértessék, aki meg- ♦ בלודשמו ומציל
szabadít és megment; di-
csértessék az Ő neve. Di- ן v v t : ^  t “
csértessél örökkévaló Is- .האב האיל העולם
tenünk, a világ királya, az  ̂í_L,—
Isten, aki könyörületes (C lJ J/M
atya; aki dicsértetik népe ומפאר משבה עטי  
szája által: dicsőíttetik és . ועבדיו חסידיו טלשוז
tiszteltetik jámborai és szol- ^ í
gái nyelve által ó:*> szolgá-  ̂ ^ : v י  * t
jának, Dávidnak énekeivel. לחינו י; נזלזלילד}^
Dicséretekkel és dalokkal וסזטי־ות בקזבחוה
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 .על ציצית להם וןגעזו־ ככתע ךאי13 מצות ל.קים כך צידת
̂צזם :לדלתם בגדיהם כנפי  הזה לם1;ע1 בט?ית ?!תכפה ^אני וכ
̂ז אזבה כך ̂ומתי ̂זתתלב  עדן. בגן הבא לעולם גאה בטלית ג
:החיצוגים מן ותפלתי ונהמתי רוחי נפ^י תנצל זו מצוה ןדי ןעל

;ויגרך מעומד ימעעף זה ואחל

 אשר העולם מלך >*ךויגו ך אתה ברוך
בציצית• להתעטוז וצוגו במצותל הדשנו

:אלו פסוקים ד׳ ויאמר בטלית ראשו ויכסה
 ^פיך h^2 אךם ו?ני אלחים הסדף יך!ר מה
 תשקם:'בי ןנחל^ךניף מזישןיביתף ירויון יחסיון:

ר: נלאה באורך' חיים מקורי .עמך  הסדןד משלך או
לב̂: לי^:רי וצדקתך ליוךגניך
 חשובה שההא’ אבותינו ואלהי אלהינו י\ מלפניך רצון ןך.י

 וכוגותיה ודקתקילי פר^יה בבל קימתיה כאלו זו ציצית מצות
אמן: בה. התלדם מצות והרלג

:זה מזמור אומרים שאמר ברוך קודם
מד: חבלת חנכת שיר מזמור ל  כי ;י ארוממך ל
 אליך ^ועתי אל־מ ק לי: ול^א־־שמדת״איבי דליתני

 “מלרדי־ חייתני' נפשי העלית'מן־־שאול יי וחךפאני.
 ךגע כי קדשו: לזכר והודו הסיךיו ל;י' זמח בור:
 :רנדח 1 ולבקר בכי" ילין בערב :ברצונו חיים כאפו
 בךצתך ;י :לעולם בל־־אמוט בשילוי אמךתי ואני

 אליך י נבהל: הייתי פניך הסתרתי להררי־עז העמךת
 ברדתי בךמי בצע ימרה ז אתחנן ואל־־אדני אקרא יי

 ל; והנני יל שמע אמתך:" עפריהי^ד היוךך אל־שחת
*W פתחת לי ן למחול מספדי הפכת לי: הלה־עוד
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 נאכל 1הפסחאינ אחד: ולילה לשני;מים מאכל בכל

 נאכל ואינו חצות נאכל'אלא.עד ’ואינו בלילה אלא
י צלין אלא נאכל ואינו למנויו אלא

 התוךה מדות בשלש־^נשדה אומר ישמעאל רבי
 אב מבנ.ין שוה. ’ומנזךד־) \חומר מ.קל ’בהן: נדרשית
 ופרט מכלל .’בתובים משני אב’ומבנ.ין חד.’א מכתוב

 בעין א^א ךן אתה אי וכלל ופרט כלל לל.’וכ פרט’ומ
 צריך א’שהו ’ומפרט לפרט. צריך שהוא מכלל הפרט.
 ללמד הכלל מן ו;צא בכלל ה’שה; כ^דבר לכלל.

 כלו הכלל על ללמד אלא על'עצמו/שא ללמד’לא
א בכלל’שיה;ה כל־־ךבר שא. ש  אהי טוען לטעון ו
א’כענ;נו שלא  שה;ה כל־־דבר ולהחמיר. להקל’ש
 להחזירו ;בולי אתה אי החדש בדבר לדון ושא ככלל

 'דבר בפירוש. לכללו עד־שיחזיתו'הכתוב לכללוי
 כתובים שני וכן מסופו. הלמד 'ודבר מענ;נו. הלמד

ת־זדו זה המכחישים  השלישי הכתוב í̂עד־ש;ב א
י ז ביניהם ויכריע

 בית ̂ז?בנה אבותינו ואלהי אלדינו ן; מלפניף ךצון' יהי
 ביראה נעבדןד וונזם :בתורתף חלקנו תן’ן ב;מינו במהרה הטקו־וט

̂זנים לם1ע’ בימי  ויתעללם מנחתןהוךה' ל;י וןגךבה ת:1ני1קךמ ’וכ
̂זנים עולם בימי ’ ’ת:"1ני1קךמ ו̂כ

אלו: פסוקים יאמר הציצית בדיקה בשעס
 והדר הוד מאד נדלת אלהי ;; 1;;את נפוצי ברכי

בדין:ה: ^מים נוטה כע\למה אור עטה לב^ת.
אומרים: הטלית עטיפה קודם

 וךח־מו בדחילו ^כינתיה הוא בריןו קוד^א :חוד לעם
hp בטלית מת.עטף הרתי ; בל.יעראל בעם עלימא ב:חוךא

*2
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S מתנות ארבע טעון וךמן בצפון ערת בכלי דמן í 
 ובא־לו לסובב ופנה בכבוס ןנלה כיצד קרנות. ארבע
 צפונית צפונית. מזרחית מזךחית. דרומית לקרן

 שופך.על היה הדם שירי’ דרומית. מערבית מערבית.
 כהנה מן־הקלעים'לזכרי לבנים ונאכלין’דרומי. יסוד

ם’ל’4בכל־מאכ  קדש העלת חצות: עד ולילת יו
 בצפון שרת בנלי דמה }קבול בצפון שחיטתה קדשים

 הפשט וטעונה שהן'ארבע מתנות שתי טעון ודמה
ם: וכליל ינתוח ת.’מ’'ואש צבור שלמי זבהי לאשי  ו

 יאשם מעילות אשם נזילות אשם אשמות ’הן אלו
 תלוי אשם מצורע אשם נזיר אשם חרופה שיפחה
 וידמן בצפון שרת בכלי’ וקבול'ךמן בצפון’ שחיטתן

 מין־־ לפינים ונאכלין שהן'אירבע. מתנות טעון'שתי
S כהנה לזכרי הקלעים m ם ’מאכל  עד ולילה ליו
 בכל־ שחייטתן נזיר'קךשים'קלים ואיל התודה חצות:
שתי‘בעזרה מקום טעון'  ארבע. שיהין מתנות ודמן'

 ולילה ליום בכל־ימאכל לכיל־אךם וינאכליןיבכיל־העיר'
 שהמורים ’אלא ’כיוצא'בהם מהים 'המורם עד־יחצות.

 שלמים ’ולעבדיהם: ולבניהם לנשיהם לכהנים נאכל
 טעון ודמן בעזרה ’בכל־מקום שחיטתן קלים קךשים

 בכלי־העיירילכיל־־ .'ונא'כלין’שהן'א'רבע מתנות שתי
 מהם המורם אחיד: ולולה ומים בכיל־מאכל אךם

 'לנשיהם נאכ^לבהנים’שהמורם אלא ’ בהם’כיוצא
 רןךשים והפסח והמעשר הבכור ולעבדיהם: ולבניהם'

 מתנה טעון' .ודמן בעזרה בכל־־מקום שחיטתן ים’קל
 הבכור היסוד:''שנד!'באכי'לתן כנגיד ובלבידישיתן אחת.
העיר בכל ונאכלין לכל־אךם והמעשר’לכהנים נאכל Tv í v ־ I•־ i----t  T ;  ! • T V I V :  TT T i  •
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̂עבוךתו ̂[ ואתד־יו ימעמדז. י^ראל ולא בדוכנו לוי ולא ב  אמר
 ואלר,י אלחינו יי מילפניןז רצון יהי לכן שפתינו: פרים ונשלמה
 לפניף ומרצה ומלןבל" חשוב שפתותינו שיח שיהא אבותינו

 במה מעמדו. על ועמדנו במועדו התמיד ךןךבן הרןלבנו כאלו
 ולוי על אותו ושחט ונאמר :שפתינו פרים ונשלמה שןאמר
 דמו.על את הבהנים אהרן בני וזךקו ץ לפני צפונה המזבח
 ו״לחטאת למנחה לעולה התורה זאת ונאמר סביב: המזבח
’ ’ .השלמים ולזבח ולמלואים ולאשם

T T T: ״ T I- : •T־

)Szombaton(.
És szombati napon két 

egyéves ép bárányt és kéttized ̂
ÍT׳ ‘ iisztlángot lisztáldozatul olaj- ^  P
ם רני ש ת ע ל ה ס ח ה מנ ל לו jal vegyítve c8 a hozzá tartozó ב

J X  : T : ♦ V X • :
italíJdozatot. Ez a mindenkori 

ombatr. val6 égő áldozata״
mindenkori égő áldozaton és t ־ ̂ ־ a ־ ־ :

♦ Italáldozaton kivül
 שחיטתן לקדשים ̂קךשי של־זבהים מן1מק איזהו

ם של ושעיר פר בצפון  בצפון שחיטתן הכפורים יו
 ־־‘הזיה.על־ טעון וךמן בצפון שרת בכלי דמן וקבו^

 אחת מתנה הזהב מזבח ועל הפלכת ועל הבדים בין
 מעךבי על־יסוד שופך דדה הדם ^ירי מעכבת. מהן

 פרים ז עכב יד־א נתן אם־־לא ולזחיצון. של־־מזבח
 וקבול בצפון שחיטתן הנשרפים ^^עירים הנשרפים

ת בכלי •ימן  על־־הפרכת הזיה טעון ודמן בצפון שר
h הזהב. מזבה 4וע w שיד מעכבת.”מהן אחרת 

 תחיצון מזבח של מערבי על'לסוד שופך היה הדם
 הדשן: בבית נשרפין ואלו אלו לא.עכב. נתן לא אם

 ̂ ע^עיד הצבור חטאת הן אלוי והיחיד הצבור חטאת
S־i חדשים ראשי V וקבול* בצפת שחיטתז מוז?דות j
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ט יהודה מנחת ליי וערבה סלד־ו.♦ תסובבני מלי ^  ד

י ’ קדמוניות: וכשנים עולם כימי
 דגמרא. משמא המערכה סךר מסדר חוה אביי

 למ^כה קוךמת גדולה מערכה שאול. דאבא ואליבא
 קשרתיקךמת של שיניה ומערכה של'קשרת. שנידז
ם.' גזד שני לסדור  קךם עצים נזרי שד וסדור עצי
 קדם הפנימי ’ מזבח ודשון הפנימי. מזבחי לךשון

 לדם קודמת נרות חמש והטבת נרות. חימש להטבת
 נרות.'להטבת שתי להטבת קודם התמיד ודם התמיד.

 לאברים. קדמת וקטרת’לקשרת. קדמת נרות שתי
 וחכיתין קדמתלחביתק. ומנחה למנחה. קוךמין ואברים
 קדמיץ למוספק.'ומוספיז קךמין 'ונסכין לנסכין. קודמין

 שנאמר ביןהעךבים. של לתמיד ומיכיןקדמין לבזיכין.
 עליה השלמים. חלבי עליה והקטיר העלה עליה ועקי

* י י בלם: המרבנות כל השלם
- T ! | t -  T -  X \ ד

הקנחו בן נחוניא רבי תםלת

 ^רורה. תתיר *ימינך דלת1 ^בה ^נא
בנו עמך ר*ןת קבל  ^הרנוינורא. #

 ^מרם. כבבת *יחודך דורשי |בור א5
ú '|רכם r é גמלם. תמיד ̂:דקתך ר־חמם 

 ןנךתך. ובך'נהל6 ברוב רןדוש וזסין
n *לעמך ןאה היד5 : l קדשתך. *זוכרי 

סעלמות. יודע געקתנו יושמע ^ועתנו.קבל
:וןנד לעולם מלכותו כבוד ברוך

̂עדו התמיד קרבן להקריב צויתנו אתה העולמים. רבון  במו
,געותה במזנמדמ. וישראל בדוכנם. ולוים’בעבודתם כהנים ןלהיות

yp לא לט ואין להצמיד ‘יח'המ.^ב'ובמל5 ללב כעונוהיט

אבג״נתץ

קרע״שטן

נגד״יכש

בטד׳צת!

חקב״טנ̂נ
ינל״פזק

שקו״ציוז
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 וקנמק שלשדח. וקלופה ןנשר שנים הקושט טנדז.

 סאין ״יין.קפריסין תשןגהקבין. כרשינה ךית1ב תשןנה.
 מביא קפריסין. יין לו אין ואם תלתא. וקבין תלתא.

̂ןלן־ו הקב. רובע סדומית מלח חוךין.עתיק. חמר  מ
 כל הירדן כפת אף אומר נתן רבי שהוא. כל ןנשן

מכל אחת חסר ואם פסלה. דבש בה נתן ואם . שהוא.
• : T| I T־ T :  “ I  t‘ ־ * ---- *T

מיתה: חיב סמניה
T V ־  T ד ־ T

 אלא אינו הצרי אומר. גמליאל בן ש?ןעון רבן
 בה ששפין כךשינה ברית הקטף. מ^צי הנוטף שרף
 בו ששורין קפריסין יין נאה. ’שתהא כדי הצפדן את
 לך ;פין תללם מי והלא עזה. שתהא כדי הצפרן את

̂יני בעזךה רגלים מי מכניסין שאין :אלא  ’הכבוד: מ
 הדק אומר שוחק. כשהוא אומר נתן רבי תדא

 פטמה לבשמים. שהקול;פה מפני הדק. היטב היטב
 אמר שמענו. לאי ולרביע’לשליש כשרה. לחצאין

 ואם לחצאין כשרה. כמדתה אם .’הכלל זה יהוךה’רבי
’ מיתה: חיב מניה’ס מכל חפר'אחת

- “־ T* ־ •  T -  T V T -  t

 לשבעים או לששים אחת אומר קפרא בר תנ;א
 בר תני ועוד לחצאין: שירים של” באה היתה שעה

 אךב אין דבש של ’קורטוב בה נותן היה אלו’קפרא.
 דבש. מערביןבה אין ולמה ריחה. מפני ל;עמוד1ול’;כ

 ííS דבשי וכל שאור כל”כי יאמרה שהתורה מפני
:ליי’אשה ממנו’תקטירו
 ;י סלה: לעקב אלהי לנו משגב עמנו צבאות ;י
 י.עננו המלך הושיעה יי :’בך’בוטה אךם אשרי צבאות

פלט 'H תע־־ני מצר לי’סתר עדה1א' קראנו: ביום



ת14 רי ח Reggeli imádeágש
és Ha)áldozata 
mindegyik bárányhoz; a szent- 
ségre

egy negyed hin ^ ב ד כ ח א ה b ז  ר י ע י ב הד־,יז ר

Örökkévaló tiszteletére. A máso- ^י315ה!  H K !
dik bárányt pedig áldozd a 4 ״̂;
két este között; a reggeli liszt- ^ . 3 1 ר ^ ו
áldozat és italáldozat szerint ' ח ד ז ע ע ^נ ה ח ד־ו1א ח רי ח ני  
rendezd tűzre való áldozatnak  ̂ ' 4 ״ ״  ■̂*
kellemes illatul az Öiökkévaló 
tiszteletére.

ץ ל ו ח ^; ב מז ה ^. t \ i < ט  ךן ^ Ég T&n&k le azt aו i oltár S.*. ־ J. ..̂ L, ..UÁu
״ w ׳ ,/ A-iu- ה נ פו י צ נ פ ^ .יהרה ל ר ז ״ ו

olött, Áron fiai a papok pedig
hintsék a vérét az oltár köré. ♦ ^ 0 ^ H^TtSn י

• |T -  V־* I  * •

. היגו ץ א1ד א^;ד. תינו יטהקטירו אל ךןטךת את לפניןז אל  
סן ד.פטים די על ^ם1א צוין;; כא^טר .ק;ם. הטקד^ט ^טבית מ י
ךסף1ת3 ?כתוב גביאף מיטה :

6 019D ל»ו
ם6ם .קח־לף א^־מ^ה יחודה \ נטף י

 יה;ד־זז. בבד זכה״בד ולב,ץה סמים וחלבנה חמהלת
 טהור ממלח רורןח מ£שה" רקח קטרת ^תה ^עזית
 ה/נךרן פנ;’ל ה1ממ ונתתה הדק ממנה ועחקת 'קךע:
 תהיה קדשים קדש שמה לך אועד אשר מועד בזלהל
 קר5ב קטית אהק קם-־^?לי1וו’ונא?- ?בם־י
 אהרן. ובהעלות :.יקטירנה את־הנרת בהטיבו בבקר

לפני• תמיד קטררת יקטירנה הערביט ביז את־הנרת
» - I . T A V  • I •V- ; -1T I * ־׳י r  T •

לדרתיכם: יהוה
t v t WT f

 החלבנת והצפוק הצרי הקשךת. פטום רבנן תנו
 וקציעה< מור מנה.’שבעים שבעים משקל ונה
ף3 ^סבולת עשר ̂סשד. עשר ששה משקל ןכךכום. ן
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̂ור אל־משה יהוה וידבר  ^חשת כיור לא

̂ו ונתתה 'לךחס־ו נהשת ובנו ̂גד בץ־־אהל או  ובין’ מו
את ממנו ובניו אהח מים!"ורחצו שמה י ונתת המזבח

־ : - •  *’ 4̂T דו ־ * #*יי יי .i־ :V A*•• • I y

̂:ד אל־אהר כבאם ואת־רנליהם! ידיהם  יודוצו־ מו
 להקטיר לשרת אל־המזבח בגשתם או ימתו ל̂>fמים

I ▼וד^תה ימתו ולא ורגליהם ידיהם’ ורחצו !אשה"ליהוה t t  A \ »
םז”ל^חק־;גולם ת ר ר ל ש * לוו

ני ד יקרא

.על־ב^רו,וד,רים :*?כנסי-בר.ילב<» כי מדו הסדן ולגיט  
̂«כל אעזר את־ה^ן אצל מלתזמזבח את־העלה !אע7 ת  

1 ̂?זט הטזפה: ̂יא'את^ך^ז את־בגליו ופ ולבי»בגדים*אחדםומ
טהור אל־טקום לטדזנה אל־מחוץ :

ר נ ד מ ו נ ״ כ ^  * •A1 drökkéTaiö 1rt« •tói* : דדברלהוהאל־משהלאמר
Möieshn: Pannesold meg ך^־ את־בני צו  

•légetni Talö eledelemet nekem öT!j
, u*ta1, trizzitek meg, hogyא 1 ואמרר[ .במוסדו י ̂זף  "
•zokat határozott idiben elhoz- • ̂יך’ תמריבו אשר ראשה ̂!יך  
■átok. Mondd meg nekik ezt ^1•: Eiz a tűzre való áldozat, מ PĴ ^ ?״! 
melyet az örökkévaléniÁ áldoz- -] אף ♦ תטיף ̂לה ליום שנים  ■*tok. Egy évee ép bárányokat, ייkettót egy napra, minden napi ̂שה אחד הכבש ?בקר ̂!
áidoz  ̂ A. •CTik bárányt . ̂י תעש^ השלי הכבש  h<•wggel, • máflikit • két est I >־• w -̂.1- • • ־ ־.־  j%• -
k#z6tt A egy tized áfa Uezt- האיפת גשירית ?). ! D'?־!?"
um̂ t 1isztt1dך t̂ס egy ne- ' בלולה למנחה  fi%
Bz a mindenkor égő áldozat,mely kéazittetett a Szinai he- !.ilL <!̂ 1 ' ̂ךף ך|^ך| יך ! |^  gyen, kellemee illatnl tflire -r•: - • s m ך י ̂ י
nlé áldoaat a■ Örökkéyalénak iSp̂ )  ̂l Hív ^



שזע״ת

 הארץ כנפות מארבע
בלו ל וידל י אי ב  ב

 הוא אתה בי עולמי
 לצל לכדך האלהים
 אתה הארץ. ממלכות

 ואת עעויתאתח^מים
ואה הים את הארץ.'

כלאוכרבם׳ומיבכל־
 ב?נליונים ;ד־קי. מ?^ה'

 שיאמר בתחתונים'. או
 'אבינו מה־ת?שה.’ ?*ך

 עמנו’?שה שבשמים
ר חסה  מך עז בעבו
 עלינו שנקרא הנחל

םלנוץא  להינומה־’ל|ו
 ההיא בערת שכהיוב

Tובעת אתכם אביא  V : V

 אתן בי אתכם קבצי
ילתהלה לשם אתכם I V : V

 בשובי האס עמי בכל
 ??קיכם שבותיכם את

ית אמר

fold ם égj sarkáról — mÍDd- 
azokat, kik benned bíznak, 
ibinerje el és lássa be a 
jövé nemzedék, hogy egye- 
dűl Te vagy Örökkévaló a 
íbld minden birodalmán. 
Te teremtetted az eget, 
földet, tengert és mindent, 
\ mi bennük él, és melyik 
eremtmény azok közül 
ínondhatja, akár a legelső, 
akár a legutolsó: mit esi- 
lálsz? Örökkévaló Istenünk 
i mennyekben 1 kegyelmezz 
a agy Nevedért, melyet 
ni nevezünk és teljesítsd 
ajtunk örökkévaló Istenünk 
I mint Írva van: ״Egykor 
majd újra összehívlak ben- 
Deleket és ugyanakkor, ha 
megint egyesitlek és fog- 
lyaitokat szemetek láttára 
visszavezettem, akko.: a 
fold minden népe között 
nektek hirt dicsőséget 
izerzek, így szólt aa örökke- 
raló Isten.*
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 יהוד־. י^^ראל עמע
א^הינוייהוהואחד!

1T V•• :זי  >T : J

 לעולם מלכותו כבוד ברוןי
י ועדי י

̂$ אתה  עלא ?ד הו
 אתה ןזעולט נברא

̂ג  העולם מעזןברא ה
 הזה כעולם הוא אתה
ה ^  הבא לעולם הוא ו
 על ארת׳שמך קדיעז

 וקדעז עזמןד מיןדישי
ת  עימך'בעולמך א

ט תרי ךי ת ע שו ב״ ו
 ברוך j יןרנגו •תגביה
ת’ מקדש י,י אתת.  א
!ברבים שמך

 אלהיגו יי הוא אתה
ובשמי וקאתן כשמים
 ה'עליונים.אמת השמים

 ואתה דאשון הוא אתה.
 ומבלעדיך אחרון א’הו
ר,וןך קבץ אלד.ים. אץ

11 Beggeli im idiáf

HaUjad Izrael,
MZ Örökkévaló a mi Iste- 
Münk, az Örökkévaló Egyl

Diceértessék uralkodásának 
felséges Neve mindörökké 1

Te Toltál, még mielőtt a 
íilág teremtetett, Te vagy 
mióta a világ teremtetett, 
Te ugyanaz vagy e világ- 
kao és Te ugyanaz leszel 
jővó világban is. Szenteld 

meg a Te nevedet mind- 
azokban, kik Nevedet szén- 
lelik, szenteld meg a Te 
nevedet az egész világon 
ás segítségeddel emeld föl 
üdvünket magasra. Dicsér- 
tessél Örökkévaló, a ki 
nevedet megszenteled vi- 
{ágláttára.
Örökkévaló Istenünk, 

ugyanaz vagy az égben és 
a földön s a mennyek lég- 
magasabb egeiben is. Igaz, 
Te voltál az első, Te leszel 
az utolsó, rajtad kivül nincs 
Isten. Qjttjtsd egybe — a



Baggrii ia1*d1*g ת י ל ח ש

Huiem mi Tagyunk a בגי עמך אנחנו אכל  
T. ^  g, -,־ אברךיס בני בריתך.■ :
kedveltednek gyermekei,
kinek esküdÛI Morijjáh זרע למוריד־׳. בדד׳ר
hegyén, egyetlenegy fiának,  ̂1 יד1יך יצחלן
Izsáknak ivadékai, ki meg- Jk
kM0־t־»tt.. oltíron, ji- רז ך־מובח ןב על ד ?
kobnak elsöszülött fiadnak  ̂ ועלוב

מ עאהגת עמאהבלנך כ
ted és örömödből, mely- ומעומחותך in iK
S ‘ ̂^מ^רןראתאת

̂{ ׳^מויי^ראל ̂ור .és Jesurun~D&kר

Ezért tartozunk Neked חיבים אנלזנו לפיכך
meghálálni, Téged dicsői- 
teni, és dicsérni és áldani 
és szentelni dicsérettel és . "I~! I
elismeréssel adózni szent "5^  “ לת1
Nevednek. Üdv nekünk! 7^מךז
Mily jé a mi osztályré- ומהמעיט חלקנו מוב  
szüDk, mily kellemes a m* . רלנו ומדח־יפד־ גו

’  T  T  - ̂ן ל Tsorsunk és mily szép a mi י•  א^^ךי  *
jrökségünki Üdv nekünk, 1 נ 1־1 ע א
mert mi korán és későn, ; ־ : ־ : - ־ : v
estve és reggel naponta
kétszer mondjuk: !ם ו י ל כ ב ם י מ ע פ ס י ר מ י ו א י



שחרית
 NT'! אךם ידהא לעולם

תר ס ב ם' מי  על־ ומודה ע
בלבבו אמת ודובר האמת

T I ♦  t  V « T

ד>ומר! זכם5רי
 8ל> השלמים כלי ן1רב '

 צדקוהינויא^חנו מיד
 דpתחנונינולפנ מפילים

 דךרבים רחמד מל כי
 מהאנחנומהח״־גומה

 מדי־צדקותיגו חסויט
 מה־כחט ™־ימזמגתנו

 מה־נבוךתגומהעאמר
 ואלהי אלהיט לפנקד״

 כל אמר־דט
 דpלפל כאין הגכוריבם

 היו כלא השם ואנשי
 מדמ ככלי וחכמים
 השכל כבלי ולבונים

 תהו ממשיהם רוב כי
 לפניך הבל חייהם וימי

 מן’b»־5h'ומורל
 הכל כי אין הבהמה

דע־לן

Reggeli ímádfág
Á l ember mindig istenfélő 

legyen rejtekben, és vallja meg 
m igazat, és szóljon igazat 
saivében, s keljen Ibi korán 
veggel s imádkozzék:

Az egész világ Ural nem 
érdemeinkre nézve ejtjük 
fohászainkat előtted, hanem 
végtelen könyőrületedre te- 
kintve. —  Mik vagyunk 
mi? mi a mi életünk, mi 
a mi jóságunk, mi a mi 
igazságunk, mi a mi se- 
gitségünk, mi a mi erőnk, 
mi a mi hatalmunk? Mit 
is mondhatunk mi előtted 
örökkévaló Istenünk és 
atyáink Istene?

Valóban mind a hatal• 
masak mint a semmi élőt- 
led, és a hires férűak mint- 
ha nem is lennének, és a 
bölcsek mint kiknek nincs 
ismerete és az értelmesek 
mint elme nélkül valók, 
mert cselekedeteik soka- 
sága hiúság 6 életök nap- 
iái múló perez előtted, és 
ÍZ ember felsőbbsége az 
állatok fölött semmi, mert 
múlandó mindl



שחרית «
^ר ךע מאדם מ  jn ו

קגו דב  כ1ט ן
 וכוף טובים ובמעמ\ים
 לחעת?נבד את'יצרנו

 ובכל ותיום ולגננו לך
סן ל ם' ו סבר י ל  ו

ט טי ס לד ^יך ו  ב'?י
ל ובעיני אינו כ רו

נו סלי םנ ם ו רי ב  ס
 ״ אתה בדוך טובים':

 טובים סםידים נומל
לעמו.^ראל:

 יי מלפניך ךצון ירוי
תי ואלהי אלסי  אבוו

ליני ^י  וכבל סלם ע
 ומעזות פנים מעזי יום

כ בנים  ומחבר ךע1^ך
 ומפנע רע ומשכן רע
 סמשתרת ומשטן רע

 רק ומבעל רןשוז מרק
קעזהב^הואכןברית

ברית: P #1ינ ולק

Reggeli imádság
miDden rossz embertől és 
rossz társtól; engedj meg- 
szilárdulnunk jó hajlamok* 
bán és jó cselekedetekben 
és törd meg ösztönünket, 
hogy néked szolgáljon és 
hogy ma és mindennapon 
kedvet, szeretetet 8 irgal- 
mát találjunk szemeidben 
B mindazoknak szemeiben, 
kik minket látnak, s jutái- 
mazz meg minket üdvös 
kegyelemmel. Dicsértessél, 
örökkévaló Isten, ki meg- 
jutalmazza üdvös kegyel- 
meivel népét, Izraelt 1

Oh legyen kedves elöt- 
séd, oh örökkévaló Istenem 
I őseim Istene, minket 
megóvni, ma és minden 
napon, arczátlanoktól, 8 
irczátlanságtól, rossz em• 
6̂rtól, rossz társtól, s rossz 

szomszédtól, baleset 8 ve• 
)zedelmes vádlótól, szigoré 
télettól valamint szigorú 
ellenféltől, akár hitsorso- 
mnk, akár nem hitsorso- 
iunk.



mrx’
 מלך אלהינו ;י אתה ברוך
:הארץ.על־המים תקע העולם

 מלך אלהינו”׳* אתה ברוך ’
: בל־צר¥ העולם

 אלהינ^מלך :י אתה בתך ^
̂בר העולם מצעדי ד־וכיז א

T T ״ * י־ • I : • I- -

נבר:
 מלך אלהינו ד אתה ''ברוך ’

:בגבורה י&ךאל אוזר העולם
 מלך אלהינו יי אתה ברוך י

לם :בתפארה י&ר.^ עוטר דן̂ן
 מלך ייייאלהינו אתה ברוך ’

 ̂’ה<ולםהנותןל:עףבח:׳'
 מלך אלהינו ;י אתה ברוך
 מעיני ענה המעביר העולם
מעפעפי: יתנומה

 ץ מלפניןד ן1ךצ ויהי י
 אבותינו ואלתי אל׳תינו

 בריזורסד שתתילנו
תיןד ירבהגו  ןאל ב^ו
 חטא לידי לא הביאנו

לידי א'  געלן עברי־! ול
 לידינפיוןולאלידי ולא

אל בזיון  ת<ןזלט־בנו ו
ע יצר ףלדתקנו לל

ך  ileggoii

Dioflértesflél örökkévaló Ista-
diünk, a világ királyai ki ki- 
terjeszti a főidet a vizek fölé.

Dicsértessél örökkévaló Iste- 
nőnk, a világ királya I ki meg- 
ŝzerzi nekem minden szükség- 
letemet.

Dicsértessél Örökkévaló Iste- 
nünk, a világ királyai ki a 
'férfi lépteit irányítja.

Dicsértessél örökkévaló Iste- 
nünk, a világ királya I ki 
Izraelt övezi erővel.

Dicsértessél örökkévaló Iste- 
Bttnk, a világ királya 1 ki Izraelt 
éiosóséggel koronázza.

Dicsértessél örökkévaló Iste- 
nftnk, a világ királya! ki erői 
ad ai elfáradt embernek.

Dicsértessél örökkévaló Iste- 
nünk, a világ királyai ki az 
alvást elűzi szemeimről és az 
álmot szempilláimrói.

És legyen kedves elöt- 
ted, oh, örökkévaló Istenünk 
s őseink Istene I hogy szók- 
tasB minket a tórádhoz, 
és ffizz minket parancso- 
lataidhozl — Ne engedj 

jutnunk valamely hibához, 
vétekhez, bfinhöz, kisér- 
tetbe vagy szégyenbe, 8 
M  uralkodjék rajtunk a 
vbfinöfl vágyl Tarta távol



שחרית »
 לב*אןכל־זמן?זהנשמה

 לפניך בקרבימודהאני
 אבדתי ואלתי אלתי ;י

̂יםאתן כל ן1ךב  המע^
ל תו כ מו  ברוך מד

 נ^מות המחזיר אתה;י
י מתיםן' לפגרים

 מלך אל־הינו ,ך אתה בחך
שר העולם תן ^  לשנוי נ

ת  ובין יום בין להבחין בינ
■ :וליילד.

 מלך .יי.אלהינו אתה ברוך ^
גוי: ןנשני העולם

 מלך אל־הינו אתה;י ברוך י
’ ןגבד: ^שןי העולם

מלזי^העולם אלהינו לא״י
T ־ : :T T  I V  V •• V

Beggeii imádság
Minden időben, mig a lé- 
lek bennem van, hálát 
mondok neked örökkévaló 
Istenem, és atyáim Istene, 
minden műnek mestere, 
minden lélek Ura ! Dicsér- 
tessél, Örökkévaló, ki vissza- 
adja a leiket az elhalt 
testeknek.

Dicsértessél örökkévaló Iste- 
Bünk, a világ királyai ki a 
kakasnak annyi értelmet adott, 
hogy megkülönböztethesse a 
nappalt az éjtől.

Dicsértessél örökkévaló Iste- 
nünk, a világ királyai ki en- gém nem teremtett pogánynak.

Dicsértessél örökkévaló Iste- 
nfink, a világ királyai a ki 
nem teremtett engem rabszol• 
gának.

(NSszeméTy mond- ja;)
םאומר. איש י ש . נ ת ר ס ו א

:כרצונו ̂»,עש'ני אשה:| אשני שלא
מלזי אלהינו יי אתה ברוך

• ן י V- ז 1 T 1  T-

 פוקח.עורים: העולם
 מלך אלהינו ל אתה ברוך ’

 ^עךמים: מלביש העלם
 מלך אלהינו (י אתה ברחי י

 אסורים: תיר1מ העלם
 מלך אלהינו יי אתה ברוך ‘

̂ : כפופים ך.עולםזל^מ

ki engem aka- 
rata szerint 

teremtett.

Férflazemél T mond•j»:)
ki engem nem 
teremtett asz- 

szonynak.
Dicsértessél örökkévaló Iste• 

nünk, a világ királya! ki meg- 
nyitja a vakok szemeit.

Dicsértessél örökkévaló Iste- 
nünk, a világ királya I ki ru- 
há/'Za a mezteleneket.

Dicsértessél örökkévaló Iste- 
nünk, a világ királya 1 ki meg- 
szabadiba a foglyokat.

Dic.̂ értessél örökkévaló Iste- 
nünk, a világ királyai ki íbi- 

a görnyedezóket.



שחרית
מרך: יי יברכזד ^ אר ו  י
 יי י^א אליך^יחןךן ̂פגיו

 שלום: לך וישם אליך פניו
 להט שאין דברים אלו
ם הפאד־י שיעור רי כו מ  ו

n1>־VN| חסדים וגמילות 
תורה; ותלמוד

T : -  :

 אוכל שאדם דברים אלו
 והקרן הזה י בעולם י פרותיהם

 ואלו הבא. לעולם קימת
ב הן'כבודי  וגמילות ואם' א

 המדרש בית יהשכמת חסדים
 והכנסת וערבית שחרית
 והיכ/סת’חולים ובקור אוךחים

ת כלה לד ת  המתיועיו-ן ו
 אךם בין שלום ןהבאת תפלה

 כ/נד תורה ותלמוד לחברו'
כלםן

 <?נסת ;עמה י'אלהי.
 אתה היא.’ טהורה בי

 יצריגה אתד־ו הJכראר
 ואתה בי אהה;בחמה

 ואתה בקרבי מע^־ה
 מפגי’ לטידה ערהיד

ל?ד בי ולחחזיךה

<5 Reggeli imádság

Áldjon meg téged az Örökké- 
▼aló és őrizzen meg; ▼ilágit- 
són az Örökkévaló arczával reád 
és kegyelmezzen neked; fordítsa 
az Örökkévaló az ö arczát feléd 
és adjon neked békét.

Ezek a dolgok, melyeknek 
nincs mértékük: a mező széle, 
a zsengék, a szentségben való 
megjelenés, a jótékonyság és a 
tóra tanulmányozásának.

Ezek a dolgok a melyek- 
aek gyümölcsét az em- 
bér még e világon élvezi; 
de a töke megmarad a jövö 
életre. Ezek azok: atya és anya 
tisztelete, jótékonyság, a kész- 
9ég, melylyel reggel és este a 
tan- és imaházba megyünk, a 
vendéglátás, a betegek látoga- 
tása, a menyasszonyok felsze- 
relése, a halottak elkísérése, az 
áh itatós ima, kibékitése az em- 
bertársaknak, de a tóra tanul- 
mányozása mindezek fölött áll.

Istenem, a lélek, melyet 
!)elém adtál, tiszta.

Te teremtetted, Te al- 
kottád. Te lehelted belem, 
• Te őrződ bennem, 8 
egykor Te vissza követeled 
tólem, de ismét belém adod 
majdan a jőveudő időben.



שחרית •
it כל חפא יי אתה o 

 ’ ת!1ל?ע ופפליא
אלהינו יי אתה כרוזי

T:  T  -  I T י י

אער והשלט מלך
T  T  I V  V ד V

 ו£!;ו;ו כמכלתיו קדשנו
תוךה! ?דקרי ק1??ם

 אלהיגו יי וה?ךב־נא
 את־דבריתזךתךבפיכו

 תעטך?יתישך^1ו?פי
 וניאקאינו אנחנו ןנה;ה

 יתץשך^3וצאצאיע:מף.
 מדי1כיזנויודששמךןל

 ?רוך לשמה. רסך3ת
 ךה1ת המלמד ״ אתה

לעמוי^ראלג
 אלהינו יי אתה כרוך

^1ד־וע מלך ם'  שר8ל
 הננמים מקל קנו בחר

 ךתו.1ת אח לנו תן3ו
םן1נ י,י אתרה קרוך

החזן״דז{

Keggeli imádBág

ki minden embert gj6- 
gyitsz és csudálatosán mű- 
ködöl.

Diesértessél örökkeyaló 
Istenünk, a világ királya, 
a ki megszentelt minket 
parancsolataival és meg- 
parancsolta nekünk, hogy 
tóra igéivel foglalkozzunk.

Engedd oh! örökkévaló 
Istenünk, hogy kedvesek 
legyenek szánknak és né- 
ped Izrael háza szájának 
íórád igéi, hogy mi és ive- 
iékaink és népednek, Izrael 
házának ivadékai mind- 
ayájan neved ismerői és 
tórád tanulmányozói le- 
gyünk. Dicsértessél Örökké- 
való, a ki tanitja a tórát 
Izrael népének.

Dicsértessél örökkévaló 
Istenünk, a világ királya, 
a ki minket választott a 
népek közül és adá nekünk 
tóráját. Dicsértessél Örökké- 
való, a ki a tórát adta.



שחרית
אין  וS־Sך^משיS עני. ו

 בלי ראעית בלי להחבירה:
 והמערד־ו: העוז 1ןל תכלית
אלי. וחי אלי והוא  "וצור נו
 צךדחז״והואינסי בעת חבלי
 ם1י5 כוסי מנרת לי. ומנוס

 רוחי. אפקיד בידו אקראז
 ועם־ בעתאיע^ואע/רדו:

איראז ולא לי 'יי נדתי. רוחי
T • : T;  • T • I

 ^הינו ץ אתה כחך
D מדיך ^ n אער 

וצמו כמצלתיו קדשגו
: ן • . T : T : • ן  • * T

ז ידים נטילת על
• TT  -  • :

 אלהיגו יי אתה כרוך
יצר אשר השלם מלך

T  T  I V  V ר T  V ־

 כחכמה והארס אות
 ^קבים גמכים מ וברא

 גלוי חלוליםו בלולים
 ךך1ניכ©אכב5וירו?ל

ח שאם ^ טדם אחד י
V• ״ V  •• T V  •  •• T

 מהם אך;ד יפתם ייגו
 להתקים’ אפשר אי

כרוך ׳♦W? ול?טוד

ninot aiifodik, hogy ▼el• 
•ssiehMonlithati vagy Sssze- 
kötiabe hozható volna. ílinca 
kozdete, ninea vége, övó a ha- 
talom és az nralkodis. ö az én 
Istenem, élö megváltóm és sor- 
■om szirtje szonütság idejében, 
ö az én zászlóm és menedékem, 
üdvösségem kelyhe, midőn hozzá 
imádkozom. Az ö kezébe aján- 
lom lelkemet, akár alszom, akár 
ébren vagyok, de lelkemmel 
együtt testemet is. Az Örökké- 
való velem van éa én nem félek.

Dicsértassél örökkévaló 
Istenfiok, a világ királya, 
a ki megszentelt minket 
parancsolataival és meg- 
parancsolta a kézmosást

Dicsértessél örökkévaló 
btenttnk, a világ királya, 
a ki as mnbert bölcseség- 
gél alkotta, és teremtett 
rajta kfilönféle nyílásokat 
és csöveket Nyilván való 
és ismeretes dicsőséged 
trónnsa előtt, hogy, ha 
megnyitódik közölök akár 
esak egy, vagy egy közQ- 
M bezáródik, akkor lehe- 
Ibkn életben maradni és 
Bótted saegállanL

biesértessél Örökkévaló,



שחרית <
 אמת רת1ת תמונתו:

 על־לד אל. ל?מו’ ^תן
 לא־ :ביתו ^ביאו'נאק

 ולא;מיר האל” יהליף
 לזולתו: לשלמים דתו.

 פתרנו. ויודע צופה
ט ם בבי ר’ד ב ך ף'  ו

 לאיעז I נובל בלןדמתו:
 יתן במפעלו. ’חביד

 רע'כרשעתו: לרעזע
 לטלחלמץימיזמשלנו.

ה  קץ מחבי לפדו־
 יח!ה מתים ,יעז^תו:

 ברקי רופדו. ברוב אל
שפיקהלתו: עדי־ער

 וב* ויסד הנועוס וב׳ מיסד עויכג מ״י
• נפוגד וכן בדלס סנועות

 מלך עולם אד^
 לעת t נבךא נל־יציר טךם5

 אדימלך לל בחפצו נעעןה"
ת’ ואחרי ז נקרא עזמו  ככלו
א:3נ ?־־בדו'.ימלוך הכל.  ר
הוא הוה. והוא היה ןהוא  ו
ד־.: !?;יה ר א והוא'אחד ^

ifliIkdBAg
Ü alakját. Igaz tórát adott 
ístOD az ónépének prófé- 
ája által, háza meghittje 
iital Nem változtatja és 
êm cseréli fel Isten az Ó 

;örvényét másra sohasem. 
Látja és ismeri a mi rej- 
tekéinket, előre látja, mi 
lesz a dolognak vége. Meg־ 
mtalmazza a jámbor em־ 
bért tettei szerint, btinte- 
tést szab a gonoszra, go- 
noszságához mérten. Idők 
teltével elküldi fölkeltün 
két, hogy megszabaditsa 
izokat, kik bevárják üdvé- 
aek végső idejét. A hol- 
;akat feltámasztja Isten 
lagy kegyelmében. Dicsér- 
tessék folyton-folyvást di• 
ísöségének neve.

A világ nra uralkodott, mielőtt 
valamely teremtmény megterem- 
te tett. A midőn az ö akaratára 
a mindenség meglett, akkor 
kirá ly  néven neveztetett. És 
aűdőn vége lesz mindennek, 
egyedül fog uralkodni a rétté- 
netes. ö volt és ö most is van 
és lészen dicsőségében, ö egy



שחרית
תהלה שיר

 סנועות וב׳ הנועוס וב׳ ויהד סנועוס נ׳ ק
העקרים. י״ג qרצו ובתוכו בסוגר. וכן גדלת

 דוי אלו־וים יגדל
 ואץ נמצ^ג וץ?תבת

 אחד טגיאותון אל ?ת
ן אי  סיחודו. י,חיד ו

 סוף געלם/וגם־אץ
 דמות 1אץל לאחדותו!

א גוף' !־־וגוף  ל
אלו גערוך  מדשתו! '

 רא!?ר9הדשןל^לד
א. כך  ואין ראשון ג
תו! ראשית  לראשי

 לכל־ עולם אדון הנו
ח'גדו ^ר.יור  ל'תו’גו

 גבואתו שפע ומלכותו.
אגשי'םגלתו אל גתגו.

א ותפארתו! ל רןם '
 כמקחד'עוד כישראל

אר־!'־ לכיא ט׳ ^י ו

Dicsérő ének,
■ eljben a 13 hitágazat versbe 

van szedve.

Magasztalt az élő Isten 
és dicsőített. Most is jelen 
és megvoltára nincs idő, 
egy de nincs egyes mint 
az ó egysége; (homályba) 
vész, de vége nincs az ö 
egyedüliségéuek. A testnek 
még árnyéka nincs neki, 
mert nincs teste, nem be- 
Bsülhetjük Hoziá szeutsé• 
|ét. Előbb, mint bármely 
lolog, melyet teremtett, 
első és nincs kezdete az ö 
•Isőségének.Ime Ö világ ura, 
minden alkotásnak mutatja 
nagyságát és birodalmát. 
Előretudása bőségéből át- 
enged kiválasztott és jeles 
embereinek. Nem támadt 
Izraelben több olyan, mint 
Jfiózes próféta! ki látta az



Eitt ima 40 ר״ח של א׳ ליל מעריב
fokárft látank hatalmad dice6*  ̂ עזר בתפארת מהרה ת1לרא
ségébea, hogy eifizíd a bál- 1 ״ ־ ,
vinyokat a f61dr6l és a bál-  ̂  ̂ ̂ל ̂ לה???
Tányistenek gyökeresen kiírtat- לתלןן יכלתוז♦ ת1כר והאלילים  nak, hogy rendezed a világot
a hatalom birodalmáyal és ״5 ל?ל ♦ 0ל W
minden földi teremtmény neved- להפנות בשמך. והראו בשר
hez imádkozik, hogy Hozzád ‘
fordulnak a föld minden gonosz- 5_ ל? ^
tevői. Tudja meg és ismeije ei לך בי תבל בל־יושבי וידעוa világ minden lakója, hogy J '
minden tárd Előtted hajlik, “ I תשבע ברך בל תברע 
minden nyelv reád esküszik. יברעו אללןינו יי לפניך |♦1לש  
Előtted Örökkévaló Istenünk .Lidiikhajtának térdet és borulnak le. .יתני ש^ך ללכבוד ויפלו
és neved dicsőségének tisztelet- 71 10לכותןדĴ  Hi*{ I D7p
tel adóznak és mindnyájan MaCm̂m4Cm 4BitLa4Ah1MAelfogadják uralmad terheit, és לעורם mHö ^ עליהם מלו״  

■י היא שלך המלכות בי וע:ד.  ‘ ■ 
בכבוד תמלוך עדי ולשלמי  
ומלוך יין בתורתך בכתוב  
עדן' לעולם יו והיה ונאמר ו  
ע^־בל־י־הארץיביום למלך  
אהד ושמו אחד יי יהיה ההוא :

T V »  V  T: • ; י 

ש עולם אדון יתום. קד .

Te uralkodni fogsz rajtuk nemsokira mindörökké. Mert Tied az uralom és mindörökké fogsz uralkodni dicsőségben, 
a mint tórádban írva vagyon. ״Az Örökkévaló uralkodik mind- örökké̂ , és mondva van: ״És ieszen az Örökkévaló királyija az egész földön, azon nap leszen az Örökkévaló egy és neve •gy.“

A boldog újévet így kívánják héber&l:
: ותחתם תכתב טובה לשגה  férfinak;

! ותחתמי תכתבי טובה לשנה  nökszemélynek:
■ •* T  :  . . .  ■J. .  f  7  1 :

lljóv előestéjén szokás mézbe mártott alm a szeletet elfogyasztani miit a következőket mondják:
אבותינו ו^הי 'הינו4 מלפניך:;י רצון ןהי

ומתוקה; טובד־־. שנה עלינו שךוהךש ^ Í - י י At . י י



ר-ה של א׳ ליל מעריב
 ברוך לעד: וקים אמת ודבקד

 בל־האךץ’על מלך יי' אתה
̂זבת’1מקדע ם1’וי ישראל 0 /ה

- T ־ :  - • I : י ־ T •• :

yni אלדינו יי אתה 
̂לם מלך  /!זהחיינו’הע־

 ^ומן‘ והניענו וקימט
הזה*.

 הכל לאד^ לעבה עלינו
 בראשית ליוצר גדלה לתת
 ולא הארצות ?גויי עשנו שלא

 האדמת. כמשפחות שמנוי
 כהסיוינורלנו חלקנו שם שלא

 כורעים ואנחנו ככל־חמונם:
 לפניימלך ומודים' ומשתחוים

 ברוך הקדוש המלכים גלכי
 ויוסד שמלם נוטה שהוא הוא.
p.K. בשמימ ייקרו 'ומושב I 

 עזו'בגבה* דסכינת ממעל.
 אין'עוד: אלהינו הוא מרומים

 אמתמלכנואפסזולתו.ככתוב
 והשבת היום ולדעת בתורתו'

 האלהים הוא יל כי אל־לבבך
 הארץ ועלי ממעל 1 בשמים

 י עוד: אין מתחת
!יני5ל8 " לו ניןיוז 1 )5 יעל

•Z&TM igfts örökkön tertó. 
Dict«rte88él Örökkévalö Iste- 
DÜDk M egész föld királya^ ki 
megszenteli (a szombatot) Izraelt 
és az emlékezett napját.

Di csértessél Örökkévaló 
IsíeDünk, a világ királya, 
ki éltetett bennünket, fen- 
tartott minket, hogy meg- 
értük ezt az időt.

Bajiunk áll, hogy dicsérjük a 
mindenség urát, hogy magasz- 
tatással adózzunk a kezdet 
alkotójának, mert nem úgy 
bánt velünk, mint a többi 
országok népeivel és nem tett 
hasonlóvá a föld-kerekség csa- 
ládjaival; hogy nem vetette 
részünket mind az övéiket és 
sorsunkat, mint az ö tömegű- 
két. Mi pedig térdet hajtunk, 
leborulunk és vallomást teszünk 
a király előtt,| ki a királyok 
királya, a szent, dicsértessék az 
ö neve; mert ö hajtotta meg 
az eget, és alapitotta a földet, 
8 dicsőségének lakóhelye az 
égen fent es hatalmának szék- 
helye a magasság magaslatain; 
ö a mi Istenünk, egyéb senki. 
Igaz a mi Királyunk más 
nincs, a mint irva vagyon az 
ö tórájában: Tudd meg ma 
és vedd szivedre, hogy az 
Örökkévaló ö az Isten az égen 
fent, a földön lent, egyéb 
nincs.

Azért reményiünk benned 
Örökkévaló Istenünk, hogy nem-



m של א' ליל מעריב »
 נג1ע מדשני לעם בק^ד־־•

כרא^זיתז למעשה !כר **V • ♦ • ן • • • • • •

 תינו1אב ואלהי אלהינו הלן
 '.קדשנו כמנוחתנו. ןעד־ו'

 בתורתןד ותן״חלקנו זpבמצות
ך שביענו ב טו חנו מ שמ  ו

 לעבדך לבנו וטהר בישועתך.
 אלהינו. והנחילנו;י ”באמת.
 קדשך. שבת וברצון באהבה

 מקדשי 4ישראי ” כה י יינוחו
מקדש יי אתד־־. ברוך שמך.

5♦ ת ב שלם. קדיש ש

Ifti im»
a apót és oyngalmat ad nent- 
légében gyönyörittas népének a 
;eremtés müve emlékéül.

Istenünk és atyáink Istene 
kedveld a mi nyugalmunkat; 
izenteld meg parancsolataiddal 
is add ki részünket tórádból̂  
adj bőségben javaidból és orvén- 
deztess minket üdvöddel szí- 
mnket is tisztítsd meg, hogy 
neked szolgáljon igazsággal, 
add nekünk örökségbe Örök- 
kévaló Istenünk szeretettel és 
jéindalattal szent szombatodat 
hogy azon nyugodjék Izrael 
neved szentelői. Dicsértessél 
Örökkévaló, ki a szombatot meg- 
izentelte.

]K IO O U S
Szombaton itt előbb דכ^ו mondatik לעשות szóig.

Diesértessél Örökkévaló Iste- 5 ד ו ל
nünk világ királya, ki a szőlőtő 1 ־ל t: ^ ד \ 
gyümölcsét teremtette. ! הנפן פרי בורא העולם

Dicsértessa Örökkévaló I8t^
nunk a világ királya, a ki l•• •* ״* t ־  :  t . | ־   t

minket választott minden népek מכל־ בחר־בנו אשר העולם
Wzül, és felmagasztalt minden Ü í,
nyelvek fölött es megszentelt t  ̂ ‘  ̂ *
parancsolataival. Ada pedig 0 2̂ ̂י ותתן ותיו. אלהינו לט.* .
nekünk az Örökkévaló Istenünk(a szombat ezen napját) a השבת יו□ את אהכה) ^
megemlékezés ezen napját, a ̂יח H י íf l ת5ה? ס־>1ת־י ר »
barsogásnapját (harsogás emlé• r  : • “ ' v - | ' t • ־ " »
kezetet) szent gyiüekezetül, az (ה ע ל ר ן ז ע ד ה ־ ־ א ר מ ף מ ^ ץ • 
Egyiptomból való kivonulás, * ׳ ־״  • l t| ; • ^ ;
emlékéül. Mert minket válasz- בחרת בנו פי מצרים. ליציאת
tóttal es bennünket szenteltel t . ” ״ • t t ־ .• * ” i  1
neg minden népek közül, és ת ^ ^ ל לור כ ,• « • « f f • f -ס



45ריח של א׳ ליל מעריב
 נירו עיננה אבותיני. ואא?י אל?ינז »מלפנץז חנון חד
«̂ ם :ךסןז1גת חלקנו והן בימנו בטהרה המךןך  גלראה: נעבךף ̂ו

 ויחללם מנחת,יהודה ו^רנהלד לןךמונחתו וכחנים עולם’בימי
קידומו. וותקבל. קויי« קדטוניות: נים1וכ^ עולם כיטי

SiombfttoQ kiddas eldtt •zt mosdják: 
t i  iMiiMnii■ ix f.o ii ץ ן ז « ן ״ ו  Q 'üB^n לו ב ל  

״ 15  ^ ld fc .i«i»
Es befejezé Isten a hetedik ‘ י •
napon a művét, melyet szerzett.
Megnyugovék a hetedik napon
minden művétől, melyet szer- בךך עשה 1מלאכת I ̂ו  
dik napot és meg is szentelte,
mert azon nyugodott meg min- שבות בו כי  .in k ויהדש 

* t : ־ : teremtett es szerzett. tt vאשר־ברא מכל־י־־־מלאכחו
Dicsértessél örökkévaló Iste- ♦ ̂ס ה1לעש אל̂ה

r -יאליי אל»י   r  ■ w ,n ״<, ? ”
Jákob Istene, a nagy, erős és
rettenete* Isten, legmagasabb תגבור הגחל האל ואלהי.יעקב  
istm íg és föld sierzöje. עטים* w p עליון אל והנוראSzava által paizsa az Ősök- 1 ״ ! ן י י י י י י־*  - t ־-
nek, halottak feltámasztója az 1 בדבר ת1אג  WIŰ קייל
ö mondása által, a szent király, JLLUi. הןןדיש ך!מלןי ןמאמרו1 מתים m Jmert nincs olyan mint ó. a kiו̂)   
nyugalmat szerzett népének [ביום 1לעמ הוהמניח1כמ שאי
Z ‘»«w “ 1u״£  . S להניח רצה כןךשוכינס שבח 
nyugalmat. Előtte szolgálunk ̂יראדה  TÍSĴ J £13לה
félelemmel és ijedelemmel, és ייויח וניוידד. י^חד-̂ ויד  hálát adunk nevének minden-  ̂ x ;  ̂
nap folytonosan legáliítatosabb ^ fnlw♦ א Ŝrn
is״. ii:'■  « מק'ר השלום ההוךאותאדון
■amnbatot, megájda a utedik מב^ השברת ומניח שביעי ו



Kti tai• ר״ה של א' ליל מעריב  u
Él mind as él6k hilit adDik ̂ים וכל סלד־ז תף1י הח

neked, iielah; <■ diesérikneTe- ו ל ל ה ז ר ן מ צ ^ ־ ת א
det igaxiággal, Isten, üdvönk ’ ־ á ' ־ 
d. eegitdnk; ..euh; dicsért..- ^ וכרתנו ישמנתנר בר 
.él ötökkévató, a j6 s ie o , a te . אי ולף ^מף הטוב ;י אתה נ
neved éi téged illet % hála.

Tartó, békét tégy népedre, לב לום ^  ‘
Czrî re raindeDkorra, mert ̂י*ם ̂!ין אתה י5 ♦0ל1לע תע ך,ו  Te ura és királya mind a béké- .
aA, hadd tessék szemeidben, ^lí̂ l D 9
hogymegáldjad népedet Izraelt ^ ישר את־עמזז לבחי בעיניף־

מף! כל־^ת־וב־ייעינה ״ ?עלי ״ “ ‘' “  “ ?
1̂**̂■̂* Az élet az áldás, a béke

és a jó mód könyvében כה1ט ופרנסה ושלום T : 7 : ־ T ן T כו־הב גובר פ ̂ו legyen rólunk és egész ̂דזף ל
4 fiépedról, Izrael házáról
UHÍK 5^9? ו^ל^ ' -bol ־־־feliegy ־é ־é״ml« 

ק לחוים I ^ראל ב  dog életre és békére. Di- טו
 esértessél Örökkévaló, a ולשלוסזיברלאתה״

' .béke > szerzője עשה '  tD W n
 מרמרה מדבר וש׳פתי מרע לשוני אלהי/צור

 פתח תה;ה.' ל^ל כןןפר ונפשי תדום נפשי ולמקללי
 החושבים וכל /פשי. תרדוף ובמצותיף בתורתך לבי
̂עצתם מהרה רעה עלי  עשה מהשבתם. גקלקל היפר

 למען/קדשתך. יעשה ימינך. למען יעשה שמך. למען
 הושיעדה ידידיך. נחלצון למען ף^ךתך. למען עשה
 לפניך לבי פי'והגיון לרצו^אמד יהיו וענני: ימעך

 ^שידה הוא במרומע. שלום' עשה צור/וגאלי: ;י
ואמרו'אמן: ישראל כל ועל עליט שלום

־ י • ־ « T- 1• « י Iי #



ר״ה של א* ליל מעריב
nri בעמף ד.יני4 יי 

 ארת־־ ודהשב ויבתפלחס.
 ואשי לךביר*ביתןד. העבודה
 באהבו־*. והפלתם ‘ישראל־־
 לרצון ותהי ברצון.* תרןב^
 עמך: ישראל עבודת תמיד.

 בשובך עעינו ותדיזילד• *
אתה ברוך ברדומים. י ’

Esti lm»4ג

 _ שכינתו המחזיר יי
 ^אתד. לך אנחנו מודים ’י

 אבותינו אלחינויואלהי ך הוא
 מגן חי:*נו צור ועד.’לעולם
 ודור לדור הוא אתה ישענו.

 על תהלתך. ונספר לך נודה
 ועל בידך. המסוךים דדינו

 ועל לך. הפקודות נשמותינו
 ועל עמנו שבכל־יום נסיך

 שבכל־’ נפלאותיך'וטובותיך
ת  וצהרים. ובקר ערבי ע

 כל^"רחמיך בי־־לא ’ הטוב
 חסדיך תמו לא בי והמרחם

 "’י’ לך: קוינו מעולם’בי
 ויתרומם יתברך בלם ועל
ועד: לעולם תמיד מלבנו שימך

ס לח?ים יכתוב ב  טו
בריתזר! בל־בגי ' I r• j, ׳ו • : •

Vajba mogkedyélnéd Örökké- 
való Istenünk Izrael népedet 
és az ö imádságát; és helyezd 
TisBza az istentiszteletet házad 
esarnokába. És Izrael tüzáldo- 
’/atait és imádságát szeretettel 
fogadd el, kegyelembe, és min- 
díg kedvedre legyen Izrael 
néped istentisztelete.

Bár láthatnák szemeink, a 
hogy viszatérsz Czionba.könyö- 
rulettel. Dicsértessél Örökké- 
yalö, a ki visszahelyezi szék- 
helyét Czionba.

Hálát adunk neked, mert Te 
vagy Örökkévaló Istenünk és 
atyáink Istene mindörökké. Éle- 
tünk szirtje üdvünk pajzsa: Te 
vagy az nemzedékről nemze- 
dékre. Hálát adunk neked és 
elbeszéljük dicséretedet: él- 
tünkért, melyet kezeidre bizunk 
és lelkűnkért, melyet neked 
ajánlunk, és csudáidért melye- 
két mindennap velünk tész, és 
esudatetteidért és jóságaidért, 
melyek mindennaposak, estve 
reggel és délben. A jóságos, 
mert meg nem szűnik könyö- 
rületessége és a könyörületes, 
mert nem fogynak el kegyel- 
meid. Öröktől fogva benned 
bíztunk.

És mindezekért dicsértessék 
és magasztaltassék á Te neved 
királyunk mindig örökkön 
örökké.

És írd be boldog életre 
frigyed miudeu gyermekeit



דה של א׳ ליל םעריב ♦8
 ארצך? רזבל י3יוש

 כ^־־פעמליכי ו!דע
 כל מבץ פ.עלתו ה1אר

 יצרתו אתה כי
̂<מר  נעמה אער כל וי
 ^לאל אלהי ״ ?אפו
̂ך בכיל ומלכותו מי
íאבותינו ♦(אלתיטואלוד לה

T T T ..........................־ :

קד^נו ?:!™תינס ך«ת . 
 ותן'חלקנו ̂גגצוהיף•

 עכ?ננו כרתוו־ךזיך
ך. ב טו ועיכחנו ?ן
לדייני וי (והנחילנו כיעהנתך.

וינוחו מדינוזז עבת וברצוו באהבה
T: I V :It ד - 2  T  -  I T I  T

ר עמןז.) מרןךעי ו^ראל בו ה ט ו
 באמר^ לןנכדך לכנו

 יאמת אלהים אתה כי
^ ב ל מרז ו  וקןכם א
ין אתה ברוך ילע;ד:

כל־־הארץ ’מלך.על
ע י ו ק ן ל ף ? א ר ו  ק

הזכרוי! ךום

Esti Í1U&

$10gy Te teremtetted 
értse meg minden alkotás, 
hogy Te alkottad és mondja 
Q)indenki, kinek lelke van 
az Örökkévaló Izrael Istene 
király és uralma mindenen 
uralkodik.(Z9̂ cnwwies 
ink Istene kedveld am i nyu• 
^alm unkat!) Szentelj min- 
két parancsolataiddal add 
ki részünket a tórádból, 
adj bőségben javaidból és 
örvendeztess minket üdvöd- 
dél (és add nekünk örök- 
ségül örökkévaló Istenünk 
szeretettel és jóindulatta l 
szent szombatodat, hogy 
azon megnyugodjék Izrael^ 
neved szentelöL) És tisz- 
titsd meg szivünket, hogy 
szolgáljunk neked igazság- 
gal; mert Te óh Isten 
igaz vagy, és szavad is 
igaz és örökké fenmarad. 
Dicsértessél Örökkévaló, az 
egész föld királya, a ki 
megszenteli (a szombatot) 
Izraelt és a megemlékezés 
napját.



ר*ה של א׳ ליל מעריב
שליט  יכיר חכחן.ירו

כרון קדשך•  כיל וז
 ישרו^יל כיר־ז' עטןד'

 לטובה לפלטה לפניך.
 ולרהמיט’ולחסד לחן

ם חיי ם ’ל לו ע ל  ו
ם ו י ן ב ו ר כ הז  ו
נ ך־.ודה. ר כ  לן ו’ז
 ידטובדז בו' אלהיגו
 לברבד־נ בו ופקדנו

 לחיים. בו ודהוליכגו
 ורחמים ילזולנה וברפר

 ̂עלינו לרחם וחננו. חום
 אליך "כי להועמננו.

 I מלך אל כי לינינו.
'אתה! ורחום חנון

נו חי ל  ו^נלחי א
 כל ?ל מלל אבותינו.

 בכבודך כלו העולם
 כל־לארץ על להנלא
 ל,דר’ב והופע ביקרך

און ̂ד נ - על ̂ע ל כ

Esti imft41
ídlkentednek emlékezete, 
meg Jeruzsálem szent váró- 
sód emlékezete,és egész né- 
pednek Izrael házánka 
emlékezete: megmenekülés 
végett, javunkvégett, ked- 
vesség, kegyelem, irgalom 
élet és békebozás végett a 
megemlékezés ezen napján. 
Emlékezzél meg rólunk Iste- 
nünk ezennel: javunkra, 
figyelj ránk ezennel: ál• 
dásra, és segits rajtunk 
ezennel: életre. A segít- 
8ég és könyörűlet követ- 
keztében kímélj bennün- 
két. kedvezz nekünk és 
könyörülj rajtunk és segíts; 
mert Hozzád tekintünk, 
mivel Te Isten irgalmas és 
könyörületes király vagy.

Istenünk és atyáink Is- 
tene. Uralkodjál az egész 
világon dicsőségeddel; 
emelkedjél az egész föld 
fölé fenségeddel és sugá- 
rozz hatalmad fényének 
pompájával az egész föld 
és világ lakóira, hogy tudja 
megminden teremtmény,



ר׳יה של א׳ ליל מעריב 40
 אותנו אה?ת העמיט

 לרוממתנו בנו ורצית
 'ר^1נ ל -יה*7 כ $

 'במצור־דך. וקד^תגו
תנו' ב קר פגו ו ל  מ

 ושמך דמבודתך•
 ?:?יגו והקחש הןחל
י קראתן

 אלדזינו ך ותתן־לנו
הבדז א ם ? נ ־יו רז א

ם>1י ואת מה ת3הו? ׳מת

fTOH ןז1»כר 0יו תה 
ה ^ד א (באהבה) קרו ר ק מ

|V •* v • . -זכריי׳ליציארת קדש.

מצרים:
נו הי הי אל ל א  ו

 רלא ופלדה אבותינו
 וירצדה ויראדה ויני.ע

 ויוכר ויפקד וישמע"
ט נ רו ל  ופקדוננו. ז

 וזכרון אבותינו. וזכרון
עבדך ך!ד בז משיס

iffii
kei fáiasztottál, szeretsz 
11;inket és kedvelsz ben- 
utíüket, kiemeltél miükel 
minden nyelv közül, meg- 
szenteltél parancsolataid- 
dal; közelítettél minket, 
óh királyunk, a Te szolgá- 
latodhoz és nagy meg 
szent nevedet rólunk ne- 
vezted el.

Nekünk adtad Örökké- 
való Istenünk szeretettel 
a megemlékezés (a sgom• 
bat ezen napját) ezen nap- 
ját, a harsogás (emlékege- 
lének) napját {szeretettel) 

szent gyülekezés Egyptom- 
ból való kivonulás emlékéül.

Istenünk és atyáink Is- 
tene, hadd szálljon föl, és 
jöjjön és érkezzék és láttas- sék, kedveltessék és hall- 
gattassék meg, figyeltes- 
sék meg és emlittessék 
meg a mi emlékezetünk 
és ránk való gondolás és atyáink emlékezete meg 
Dávid, szolgád fianak, a



חח של א' ליל מעריב
 זו.1מ?ל וישדם ד<^מת

 ,יגילו בתה וחסידים
 הק^ץ־־פיד־. תולתד־־׳

 בלה■ n־־הרש?גSוכ
 בי כעען׳יתכלת'

ממע^תזדון תעביר
5מן־לארץ

 y ואתד־ו ותמלוך
 בל־מעשץ. על לבדך'

 משבןכבודך. ציון בהר
 ובירו<בלוםעירךןדשד.

 ,קדשך!בדברי בבתוב
 אלהיך לעולם ימלך.ין

הללוןה! ודד לדד ציק
 וגורא אתת רןחעז

אין מך,’ע ה ו לו  א
ב מבלעדיך• תו  בכ

 צביאות ין ויגבה
 בממפט.והאלה,קדועו

 בצךךןה.'ברוך לקדלז
 המלךהלןדוע: ין אתה

מכל בחרתנו אתה T * T I - J T ׳

E ttlM
ig ̂•Aágouk és Orft\jenek, s 
bee<Al«tesek örrendjenek és 
h óborok énekre fakad•
I r k,denémuljonacsaIárd•̂ 
sag; a gonoszság pedig 
egyszeribe füstbe menjen, 
» mikor a gőg uralmát 
éltOuteted a iöldról.

Te pedig Örökkévaló 
egyedül fogsi uralkodni minden müveden, Czion 
begyén, dicsőséged szék• hdJyén és Jeruzsálemben, 
szent városodban; a mint Írva vagyon szent igéidben: ״Az Örökkévaló örökké fog nralküdni. Istened Czion nemzedékről nemzedékre! Haleluja.•

Szent vagy te és rétté- 
netes a neved és nincs 
Isten rajtad kívül; a mint 
írva vagyon: És minden- 
1 ek fölötte áll az Örökké- 
■ aló az Ítéletben és a szent 
sten igazsággal szentel- 
étik. Dicsértessél Örökké- 
(Jő a szent király.
Minden nép közül min-



ל כעריג «3 m שד אי ד
 על־כל־־מה־ ןאימתך

ipKT i בל־ 
 ולעתדווו ?נ^ים.0זד

 כל־הבתאים. לפניןי
 אחת אגדה כלם ול?מ\ו

 בלבב רצוגך לעלדת
ם  יי ̂,ידעגוי' 1כמ ^ל

טן אלחינו. העל ע
וגבורה ב;דןד עז לפגיך

א’ ו^מך בימיגך.  גור
מל־כל־מה־עבראת{

T  T T V

 יי כביד תן ובכן
 ליראיך' תדזלה ?עמך•

ך יתקוה' עי ר ו ד  ל
ה ופתחון  למיחלים פ

ך.  לארצך. שמהה ל
 וצמיחת לעירך. ועשיון

ד לןרן ו ד  עבדך! ל
 יש*י’ל־בן ועריכהיגר

ה משיחך. הר מ ב
T  -  ; • I V  • ;

?;ימגו!
וךאו צדיקים 'ובכן

Efti Imi

anedet mindenre, a mit 
teremtettél, hogy fóyen 
tőled minden műved, és 
meghajoljon Előtted min- 
den teremtmény, aztán 
mindannyian egyetlen sző- 
vétségre lépjenek, hogy 
akaratodat egész szivvel 
teljesítik. A hogy tudjuk 
is örökkévaló Istenünk, 
hogy tied az uralom, a 
győzelem a Te kezedben, 
a hatalom jobbodban és 
neved rettenetes minden- 
nél, a mit teremtettél.

Ugyan! adj dicsőséget 
Örökkévaló, népednek, di- 
cséreted pedig tisztelőidnek, 
meg reményt felkeresőid- 
nek ég szabad szólást 
azoknak, kik benned bíz- 
oak. Örömet országodnak, 
vigságot városodnak és 
Dávid szolgádnak üdve 
aarjadozását és Isai fiának, 
felkentednek fénye áradá- 
«át, mihamarább még nap- 
jainkban.

Ugyan, hadd lássák az



דה של א' ליל מעריב
 מלךו לחיים. וכרכו

 וכתבנו בחייבו דופץ
 החיים. בספר
חיים: אלחים

מ^יע עוזר מלך  ומגן. ו
ך רו  אבת!םן מגן ;י אתה ן

 לעולם'אלגי גבור ’.“את! ״
 להושיען רב אתה מתים מחיה

 ^חיה בחסד חיים מבלבל י
 סומך לבים ברחמים י מתים

 ומתיר חולים ורופא’ נופלים
 לישני אמונתו ומקים אסולים

 גבורות בעל’’כמוך מי ןגפר.
 ממית מלך דומה"לך. ומי

ושועה: ומצמיח ומדודה
 מיכמוךאבדדחמים. ׳

 ?^מים י יצוריו. זוכרי
’ברחמים:

 מתים. להחיות אתה ונאמן ’
 המתים: מחיה אתה/י ’ברוך

 קדוש ושמך ’ "קמש אתה ״
 להללוך בכל־־יום וקדושים"

פלה:
 יל פחדך תן 'ובכן’

כל־מוגקויןד, ?נל חיגו4

Kati Imaדג
Emlékezzél meg róluok 

életünkre óh király, kinek 
tetszik az élet és irj be 
minket az élet könyvébe 
te miattad élet Istene.

Segítő é8 támogató király és paizs. Diosórtessél Ábrahám paizsa.Hatalmas ?agy Te mindörö- kótig. Uram, kelták feltámasz- tója vagy Te, sok, a hogy segitsz.Az élőket kegyelemmel táp- iálod a holtakat nagy irgálom- mai feltámasztod; támogatod az eldülőket 8 gyógyítod a betegeket, megszabadítod a foglyokat és fenntartja hűségét a földben al• ?óknak. Ei olyan mint te a hatal• mások gazdája; vagy kicsoda hasonlítható hozzád halálhozó és foltauiasztó király és ödvöt növesztő.
Ki olyan mint Te, könjö־ 

rületnek atyja, ki meg- 
emlékszik könyörülettel 
teremtményeiről, hogy élje- 
nek és hiteles vagy, hogy 
a holtakat felMmasztod. 
Uicsértessél Örökkévaló 
Istenünk, ki a holtak 
föltámasztója.

Szent vagy Te és szent a 
Te neved és a szentek minden• 
nap dicsérnek Téged Szeláh.

Ugyan! add félelmedet 
Örökkévaló Istenünk min- 
Jen müveidre és ijedel-



Érti lm דה של אי ליל מעריב  «<
tessél OrökkéTftló, • ל 0ע ״ 1  n 5 P  i t n ia n
a békeség sátrát terjeszti bט^וד
lénkésegészQépeIzráelfólé ל ; ;• ד*®
és Jeruzsálem fölé.

• T T  t • t  • • T I *
(Szombaton)

É0 őrizzék meg Izráel fiai a 0̂15ל^
wombatot, megtartTán a •zom- ]̂לעשויד
batot minden nemzedéküknél J " ” lL. ל
5rök frigyül. Küz.־m ó. Izráol '̂ 5 tüb í̂} תט ברירת ללי  
fiai között örökre rali jel, mert ^1 א י^ראל ̂י3 בי| ^
bat napon teremte az Örökké- , ̂ך 0י0י '5 ♦0ל1לע ̂ע  ralé az eget és földet • a ״Ĵ l, ühetedik napon megnyugodott • | ^ 1 האר ארת  D השמ א̂ד
megpihent : וינפש שבת השביעי ם1י5ו

Fújjatok ujhold napjáa פר1ז2̂ 1 ’תלןעו  
a sáfárba, holdtöltekor 
finaepfink napján, mert 
törvénye ez Izráelaek, ren• 
delet Jákob Istenétől.

nop3 ם  כי חגנו! ליו
הוא ק'ללשראיד1ד

כי אלי!י!!?ין ?
מי סש״ץ ש. סצי או קדי

תי1מ ןןלני1 פי םתח1ף פ ד ו גי תל׳לתןזין י
̂^ יי אתה רקר3 ̂) אללוי  Dieeérteiiél Orökkévalö Iste- ןי“(

̂ן! ̂ן־ף,"’אב}ר[יי nttnkégatyiinklitene. Ábrahám א
I.tene.Iz.ákI.teneéeJékobI-

T I •• ד— •• “

Onm BT^é m«g afte tm l, akk« 
aiám •IbMséli dieiSségedet.

t r̂ •״ ,lene, a nagy erős esrewenes isiénיצחה -i- •• ־ ~ •
a legmagasabb Isten, ki jóleső ^ ב1ה א ר1( ל הנוי א ו  ^ n 5H 
kegyelmekkel jutalmaz és a ^ לי ל1ג ע ט מ ^ ס ח
mindenseg szerzője, s megemle- “  • t -: fV •* י ין
kezik az atyák jámborságáról, ת1אב חסרי כר1וז ל3ה נה1וק
S megráltothoz gyermekeik gyér- ״ לדה  ] Si>Ss *•̂ »״ :•• • •9י * -mekinek az ö neve miatt szeגמו-י

באהבה ̂;זמו ל».ען :



ד־ה של א' ליל סידיג
אתה פרחי ?ןט»: חזק

לז א ^ו ל א דו
אלהיגז » ה<?ביבגו
ס לו ^  דלז^סדני ל

 <ט1ויפר’לס.ייבם. טלפני
 מך.1<?ל סכת ^לינו
̂וי  פ^ה'טוכד־ו ותר̂ן

 והועזלעני מלפניך.
מך. למ?נן  והגן ל
סר פכדני  מזנלינו ל

 ורעכ וחרפ’דבר אויב
ר’ ן.1וןג ס ל טן ו  ל

 ומאחריגו מלפגיגו
 תסתלנו. כנפיך ובצל

 ומצילנו עומרנו אל פי
 I מלך אל כי' אתה.

ת ורחום חנון ת  א
 ובואנו צאתנו ישמור
 מונתה 1 ולשלום לחיים

ד  :’עולם ל
 סכת ,עלינו ופרוש
״ ארנה ברוך שלומך:

8111 iBk85
megváltá nálánál eresebb 
kézb61. Dicsértessél Crék- 
kévsló, Izrael megváltója.

Engedj lefekttdnOnk 
firökkévaló Istenünk béké• 
ben és kelts fel minket kirá• 
lyunk életre, terjeszd ki 
fölélik békeségednek sátrá̂  
és igazgass bennünket t6> 
led való jótanácscsal és 
segíts rajtunk neved miatt 
Óvj meg minket és háiits 
el rólunk ellenséget, ra• 
gályt, kardot, éhséget és 
fájdalmat; távolítsd el tó- 
lünk és mögölünk a sátánt 
és rejts minket szárnyad 
árnyékába, mert órzó és 
mentó Istenünk vagy Te, 
mert hatalmas, kegyelmes 
és könyörületes király vagy 
Te. őrködjél rajtunk ha 
elindulunk 8 ha megjö- 
Tünk éltünkre és béke- 
Bégünkre mostantól mind- 
örökké.

És terjeszd íolénk 
békeséged sátrát. Dicsér-



רד, של אי ליל סעריג 3י
 .2ל1ע לחרות מתוכם

 ךי7ג בץ בניו המעביר
 את־תדפיהם סוף. וים

ך־ נ ו ע וארת  a,אי
 וו־אי טבזג בתהומות

 עזבהו גבוךרתו בניו
 ומלכותו לשמו. והודו
 עליהכם. קבלו ברצון
 I ובני'ושיראל משוה

 שיו־הבשמחה ענו לך
’ כלם! ואמרו רבה

“* T t T : \ ד

 ין. באלים כמכה מי
ה' מי כ מ ר כ ד א  נ

ה נורא בקדש. ל לז  ו
עשה־פלא!

.  בניך ךאו .ך ,
 משה! לפני ןם בוקע

עכו'ואמרו! אל זה
לוךלעולםועד!9ןןי

ה י5 ו^אמר  ין פד
מיד וגאלו את־מגקב.

T I ־«•  I •

Kiti \m%

szabadságra; a ki átvezette 
fiait a Dádas teDger köze- 

üldözőit pedig és 
gyűlölőit a mélységbe 
sülyesztette. Midőn pedig 
látták fiai az Ö hatalmát 

dicsérték, és hódoltak az ö 
nevének, kormányát pedig 
szívesen magukra fogadták. 
Mózes és Izrael fiai éneket 
pendítettek meg neked 
nagy örömmel és mind- 
nyáj a II mondták:

Ki olyan mint te az 
istenek között Örökké• 
való? Ki olyan mint te 
szentség által dicsőitve, 
rettenetes dicséretekben, 
csudatevö!

Kormányodat látták gyér- 
mekeid, midőn meghasi״ 
tottad a tengert Mózes 
előtt. ״Ez az én Istenem“ 
Így éneklék és mondák:

Az Örökkévaló uralko- 
dik mindörökké.

És mondva vagyon : 
Hogy megszabadító az 
Örökkévaló JáJî obot és



ר״ה של א׳ ליל מעריב

o p כי ,עלינו 
אין אלדוינו ״ הוא  ו
 י&האיד ואנחגו זולתו
ד עמו• מי ״ דנו פו  ה

 מלכים!מלכנוהנואלנו
 מכףכלהעדיצים.האל

 מצרינו. ידינו ז-ונפרע
 ”לכל נמול והמשלם

 העושה נפשנו. אויבי
 ההר אין עד נחלות

 מספר. אץ עד ונפלאות
 בהלם נפישט השס

 רנלנו. למוט ולא־נתן
 המדריכנועל־־במות

 רךננו וי,רט אויבינו
אינו. שונ  על־־בל־־

ם לנו וך.עשד־. סי  נ
 אותות בפרעה ונקמה

 בני באךמת ומופתים
מ המכה חם. עבך ב

מצרים. כל־־בכורי
■ישראל את־עמו ויוצא

- T ; “ •י - ״

£1ti imA

és áll reánk nézve, hogy 
ö as Örökkévaló Istenünk 
és nem más, és mi vagyunk 
az Ó népe Izrael, Ö szaba- 
ditott meg minket királyok 
kezéből, Királyunk, ki meg- 
váltott minket a hatal- 
maskodók kezeiből; az 
Isten, a ki megbüntette 
értünk ellenségeinket és 
megtorolta mind a gyűlő- 
leinket. A ki végtelen 
nagyokat művel és meg- 
számlálhatatlan csudákat, a 
ki lelkünket életben tartja 
és nem engedi, hogy lábunk 
ingadozzék; a ki felvezet 
ellenségeink magaslataira 
és fölemeli szarvunkat 
gyűlölőink fölé. A ki 
csodát müveit értünk és 
boszut állott Fáráón, jele- 
két tett és csuda-tüne- 
ményeket Ghám fiai föld- 
jén, a ki haragjában suj- 
tóttá Egyiptom minden 
elsőssülöttjét és kivezette 
kéiftiük Izrael népét örök

Boa Has. L



ר׳ה של א׳ ליל מעריב 28
 אל־בגי־ ויבר לא^ד!
אליהם ואמרת ילוראל

* זי ג • \ ♦ : 1T ־ : r  -  J T %

 על־ ציצית להם ו6ו,עי
 לררתם דיהם3ג בנפי
 הכנף על־ציצית ונתנו

ת! תפל וה^־, פרזיל
J T  T : ..V  1• ; « J•

 וראירתם לציצית לכם
iro את־־כל ווכרתס 

 ועיניתם מצ:ות'והודו
 אחרי תאורו ולא אתם

 ?;יניכם ואחרי לכככס
 וני! שר־־אתט6ו>

ם! ר־, חרי ^IV 1“
ם״ הןשייתם תזכרו  א

 ודדיתט כל־־מצוסיו'
̂י רןרושים  לאלהיכמא

 אלהיכם"וףשר י יהוה
 מארץ אתצם הוצאתי
 לכם להיורז מצלום

̂ני לאלהים ח ^ תו י I é* נ׳״ 4* < •״י
אלתיכם־

̂ד־, אמת כל- ואמו

KftI imt

képen: Szólj Izráe! fiaihoz 
és mondd meg nekik, hogy 
csináljanak maguknak 
szemléli szálakat raháik 
széleire minden nemze- 
déküknél és tegyenek a 
szemléli szálakhoz kék 
fonalú zsinórt, és ez legyen 
nektek szemléli szálul; 
látván azokat emlékezzetek, 
az Örökkévaló minden 
parancsolataira és tartsátok 
meg azokat, ne kémked- 
Jetek szivetek és szemeitek 
alán, melyeket szerettek 
rosszra követni; hogy 
megemlékezzetek és meg- 
tegyétek mind a parancso- 
lataimat, és szentek legye- 
tek Istenteknek. Én vagyok 
az Örökkévaló a ti Istene- 
;ek, a ki kihoztalak benne- 
teket Egyiptom országából, 
bogy legyek néktek Iste- 
aetek, én vagyok az Örök- 
kévaló a ti Istenetek.

«
Igaz és hiteles mindez



דה hv א׳ ליל פעריג
ואבדתם את־־יבולה

J V  : -  1- AT  : V

 ד־זארץ מןניר .“מהר־ו
 אשר,יהןהינתן הטובה
 את־־ ושמתס לכם'!
 ?ל־לבבכם אילה דברי

 גע'ל^פש^םויןשרוזםו
 ?נל־,יךל:ם לאור! אתם
 בין לטטפת ןד־;יו

 אתם ולמדתם ?נילכם!
 בם לדבר את־בגיבם
ך בשבתך. רז בי ב

ך ת כ ל ב ך’ ו ר ד  ב
מך! קו ב לו ב ב ש ב  ו

 ?ל־־מווזורז ובתבתם
 ׳ ובשעריך'! ביתך

 ימיכם ןרבו למ?ן
ימי  ״על יבם ג ב ו

 ^ש§ע או|ר האדמה'
 לתת לאבותיכם’ יהוה

להםבימיהשמיפעל■
A V  T ־ “ V -  T•

Esti imiÍ1

« W V VT Iניאמריהוהאל־משה

mölcsét é8 ti cáakhujiiar 
dr«8znétek » jó földről, 
melyet az Orökkéraló ád 
tinéktek. És vegyétek e 
szavaimat szivetekre és 
telketekre és kössétek 
azokat jelül kezetekre, és 
legyenek homlokdiszúl sze- 
meitek között. És tanít* 
sátok azokra a ti gyerme- 
keiteket, hogy szóljanak 
azokról mikor Ölsz a te 
házadban és mikor az úton 
mégy és midón lefekszel 
és mikor fölkelsz. És írd 
azokat házad ajtófeleird 
és kapuidra.

Hogy napjaid sokasod- 
janak meg és gyermekeitek 
napjai a földön, mely felól 
az Örökkévaló esküdött 
ősatyáitoknak, hogy nekik 
adja, mint az ég napjai a 
föld fölött.

És mondá az Örökké- 
való Mózesnek kővetkező-



דזץ של א׳ ליל מעריב 80
 ?נל־ וכתבתם ?נינן־ך!

י!pתביתןדובשער1ו3מז
7 n־r t י^ם־־שמע 

 ^{ל־־מצויו־זי
אעראנממצוהאיתכם

VV ר  : V  JV  - : •T  X V

 יהיוה את לאהבה ם1ה;
 בכל־ ם^לן:בהו5אלהי

 לכבכםוכלל־^פשכם!
 ס^ר־ארצבם ונתתי'

 וסלרןוע לכה ^■3
 והלשד דג?;ך ואספת

י ויצהרד{ ]^ עעב ו I ד • r  ידבהמתך <פדןי3
ועובעתן ־<כלת4ו
:1 T . ן: V.T : ־7  : IT T  פך־ ר־בם ך־יעמרי

 וסרהם לבבכם יפי™
מ6«ו; דסם3ו? הי  ל

t •והעתחויתם אחליט  I- ; • ; • •• 4•;

 אף־יהוה והרה להםו
 בסםוןנצראת־ה^מיס

סטר וללא־־יד־ויוה

Btfl im4
homlokdíszül szemeid k5- 
zött és Írd szokat házad 
ajtéfeleire és kapuidra.

És lészen, ha engedel- 
meskedTO engedelmesked- 
tek parancsolataimnak, me• 
lyeket én ma nektek 
parancsolok, hogy szeres- 
sétek az Örökkévalót, Isié- 
neteket, és hogy szolgál- 
játok ót egész szivetekkel 
és egész lelketekkel: akkor 
adni fogok esőt földeteknek, 
idejében, korai és késói 
esót és begy&jtöd gaboná- 
dat meg édes borodat és 
olajodat; és adok füvet 
mezódOn barmodnak, és 
eszel és jóllakol. Yigyáz- 
zatok magatokra, hogy 
szivetek el ne csábittassék, 
hogy elpártolnátok és szol• 
gálnátok idegen istenek- 
nek és leborulnátok elót- 
tök; mert akkor az Örök• 
kévaló haragja fellobbanna 
ellenetek és bezárná az 
eget; hogy ne legyen eső, 
és a föld nem adná gyfi•



m שרי אי ליילי מעריב

 מ!ינוו>^רךימיגו.ועהם
n rö וליליד־!. יומם

Bstl imtet

 אל־־־תסיר ף
 ברוך לעולמים! ממנו

אוולזביעמו אתרו'יי
ו^ראלו"

נ«¥ז» לן9
n למךאל שמע w 

אחר! I יהוה אלהינו'
« IT V  J J  :  V

^נ ס # תן ד; ד1ן ון

יהווח את ואהבו!
: J T ־ ; J T  • :  •V.••  T

4;tבכל־לבכןד לך!יך 
 ובכל- נפשך וכמל

 וזליוהדבךים מאדך!
 אנכי 'אש'ר האלד־.

 על־לבבך! היום מצוך
 ודברת לבניך רבנלנם

ם בבלך ?שבתך ב
ך ת כ ל ב ך ו ך ד  ב

מך! קו כבךלב ש ב  ו
 על־ לאות וקשרתם

בין למטפת ולדו נךך' I A r r י I  ̂ T

Mert azok a mi életünk 
és napjaink hosszabbitói 
és rajtuk elmélkedünk nap- 
pal és éjjel, isé rt ne vond 
meg tólünk szeretetedet 
sóba. Dicsértessél Örökké- 
raló, a ki szereti Izráel 
népét.

Ift«n hűiéges kifály.
Halljad Izráel, az Örök- 

kévaló a mi Istenünk, az 
Örökkévaló Egy.
Dicsértessék birodalm» iicsfaéféaék neve mindbrökké•
És szeressed az Örökké- 

valót, Istenedet, egész 
sziveddel és egész lelked- 
dél és minden erőddel. És 
legyenek ezen igék, melye- 
két én ma neked párán- 
esolok, a te sziveden; és 
vésd be azokat gyerme- 
keidnek, és beszélj azokról, 
mikor ülsz a te házadban 
és mikor jársz úton és 
mikor lefekszel és mikor 
fölkelsz. És kösd azokat 
jelűi kezedre és legyenek
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 ארז־הזמוים ומחליף
 את־המכביס ומסדר

 ברקיזג במשמריתיהם
 01י”8בורוי כרצונו
 מפני אור נולל ולילה

חשךמפני^ר.  חעךו
ם' ומעביר  ומביא 'יו

 יום בין ומבדיל לילה
 צבאות ין לילדה ובין

שמי.אלחיורןןםתמיד
 ועד! לעולם ימלוךעלינו

 המעריב יי אתה ברקי
ערבים!'

* T :־

ת ב ה ם א ל ו ת ע י  ב

ל א ר ו ע נ ‘י ר ב ה א ' ך מ  ע

ה ר ו ת ת ו צ מ ם ו י ן י ג  ח
ט י ט פ ז ע י מ ו 1 ו נ ת ו א

 הינו4 י.י ן5עלי למיי^
̂יה  בדברי בחרןיך.וניבמח בעבבניובקומנו/

תך תיך תור מצו  ובי
הם בי ועד. לעולם

T I ז V״ ~

Eiti ima
tatja az idóket, és felváltja 
az időszakokat és rendezi 
a csillagokat pályáikon az 
égboltozaton tetszése sze- 
rint; teremti a nappalt és 
éjjelt, elgörditi a villágos- 
Ságot a sötétség elöl, a 
sötétséget pedig a világos- 
ság előtt. Elvezeti a nap- 
palt és hozza az éjjelt és 
választékot tesz nappal és 
éjjel közé, Örökkévaló 
Czebáot a neve. Az élő 
és el nem múló Isten 
mindvégig uralkodjék raj- 
tünk mindörökké. Dicsér- 
tessél Örökkévaló, a ki az 
estéket beesteledni engedi.

Örök szeretettel szeretted 
Izráel házát, népedet, tör- 
rényre és parancsolatokra, 
rendeletekre és Ítéletekre 
oktattál minket. Azért 
Örökkévaló Istenünk fog- 
lalkozunk rendeleteiddel, 
mikor lefekszünk és mikor 
felkelünk és örvendünk 
tórád mondásai bán és párán- 
csolataidban m indörökkó.



שבת קבלת
ם מלס  I אדירים רבי

 במרום לבאדיר משברי
 נאמנו'מאר ברתיך’יל:

לל נאוה־פ|ךש לביתך
ש ימים! די ם. ק תו י

27 Bambát előestéjen

ben zúgnak^ nagy vizek 
zúgásánál, a tenger hataU 
más csapkodásainál hatal- 
masabb a magasban az 
Örökkévaló. Tanubizonysá- 
gaid nagyon hitelesek, há- 
zadat szentség disziti, 
Örökkévaló, örök éltig.

חז]

השנה ראש של ראשון ליל מעריב
Máárib ima Ros-hásóno estére.

1 “־־... •.fjéiek a״  המברך לי את ברכו •)
Örökkévalót, a dicséretest I *  ̂ ״

Község. Diosértessék az Örök- 0 ^ ל1ל
kévaló » dicséretes mindörökké. «>

Dicsértessék az Örökké- " *•; ▼יי י   ̂ ^
való mi Istenünk, a világ שר השידם מליך א  
királya, a kinek szavára ערבים מעריב 1ב;דבר
aéggei ־,ltja mag. kap -־ ש^רים  Hws בחכמה
kát, és értelemmel váitoz- ת ̂ים מ^^ת לבתב̂ו ״ T í ג - V • •ע

Hig a Cházán ,Borcho’t'' mond, addig a község ezt mondja:DicsSrtMisk «• .iciöittwift, birdet. <* םם1ויתר פאר1ויך וישתבח רןי31יר
̂׳ שי?לוםללה?ודנ־1א<ט4ד

dicsérteffék 6; B«ci ö m •Isd é■ u ראעון עמא תא חןו3 הקחע  
ot«M 4i ndtod utu bt«. : אלתם אין לןנךיו3וט אחרון וד,וא
E g 7 w (« « « to k  H  tg t*1 « l.M . TOaalí- . 4 ^ .  J1 .L ללכב í̂ lbrak (at»t). * kia«k'a.T. btu és Tíanl. י'.׳.איי”? ״ !T “*̂ י ?
1t«.k .létte. As ö MTs ■siaszteit , fOldtte minden dicséret ée dicaditéi amaai alaara  ̂'fWdtt. Diceérteeeék kiiodalma. dicsé- 103 ülT 1̂13רכד3“ל3על־ מרומם ועמו לפניו
téiénsk MT«Bindtr<kké.A1dnisK7«n , וי<עך[ך1טלר יי  Qt>i יל,י tn01 ללולסM Orékkérnlé nere meeUntél fogrn I » T »• - ״•»
mhoutat. ד ע } ן ם ^ ו ־ ע



ת *י ת קבל ב  ש

י ז רי י י 1 ^י ה י נ ו י ־ ד ־ ־ י כ

 ור;פרת י><בדו איבקי
ותרם אוז! בל־פעלי
 בלורמי קרגי כראים

 ןן'ותבטע;גי3שמןרע3
לי ברןמים שוךי3 ? 

 אזני! רגז?טענה מרעים
ק  יפרח קתמר צדי
 יענד־ו בלבנון כארז

 יהודח בבית עזתולים
 זפריחו >יהיט בחצרות

 בשייבד־- ינומן עוד'
 יהיו! ורעננים דשנים
 צורי ין ןשר כי להניד

’בו! עולתה ולא
T  T : -  :

 לבש נאות מלך לן ״
 לבשילעזהתאזראף־

 וט0ת’ל3 תבל תכון
 מעולם מאז בסאך נכון

 ין נהרות' ^עאו אועה!
 ^שאונהרותקולטישאו

"1מק ̂ןך.רות'ךבןם!

Siombst •ISwt^ia

fenségeid, Orökkévtlé, mert 
íme ellenségeid elvesznek, 
elzQllödnek mind a gonosz• 
tevék. Pedig félemeled mind 
a rémét az én szarvamat, 
friss olajjal kensz fel 
engem. Szemem leske• 
lédéimre tekint, az ellenem 
támadó gonoszokról hall 
fülem. Az igazságos mint 
pálma ngy virágzik, mint 
a lábánon czédrasa nö• 
vekszík, az Örökkévaló há• 
zába ültetve. Istenünk ud• 
varaiban felvirágoznak.Még 
agg korban is sarjadzanak, 
levelesek és zöldek, hogy 
hirdessék, hogy egyenes 
az Örökkévaló, az én szir• 
lem s nincs rajta hiba.

Az Örökkévaló király, 
pompába öltözködött, öltöz• 
ködött az Örökkévaló, gyö- 
(elmet övedezett, meg is 
ftlapitá a világot, nem in• 
;adózik. Bégtől fogva erős 
( trónod, öröktől fogva 
vagy Te. Fölemelik hang• 
jókat, folyók emelik fel 
hangjukat, folyók eróseb•



ת ת קבל ב ש

 אשני ןד1ת יב^הלה.
 כלה. אי13 סג^ה. עם

כלה! בואי
 לקראת דודי לכה

נלה.פנישבתגקבלה!
̂גזבת: ם1לי יגזיר מזמור “ ה

T ־ “ » • ! •

ב ו  ולומד ליי להודות ט
 להניד עליון! לשמך
 ואמונתך חםדך בברןד

ת ו ל י ל !'עלי״״עשודב
עלי עלי־נבלי  הניון ו

 ין שמהתניי מי !בבנור
 ןדיך במעשי בפעליך

 מעשיך מה״נדלו ארנן:
 עמקו מאד יהוה

 בער איש מהשבתיך!
 לא־לין וכסיל ודע לא

 אתזאת!בפדחדשעים
 וןציצו'כל־ עשב כש

 להשמדמ און! מעלי
 מרום ואתה עד! עדי

ה{ד־, כי לו לעולס

S6 bombát olbestéjéo
gazságban és a kiválasztott 
nép hivei köze, térj be 
ara térj be arai

Jer barátom a menny- 
asszony elé, fogadjuknydjas 
arcMCzal a szombatot.

Zsoltárének szombat napra.
8zép dolog hálát adni 

az Örökkévalónak és éne- 
kelni a Te nevednek, Leĝ  
magasabb, hogy hirdessük 
kegyelmedet reggelen és 
hűségedet estelenkint, a 
tízhúron, a hárfán és a 
czitera hangjain. Mert 
megörvendeztettél, Örökké- 
való, tetteiddel, kezed mű- 
vein örvezidek. Mily nagyok 
a Te műveid. Örökkévaló, 
igen mélységek a Te 
gondolataid! Üres elméjű 
ember azt nem érti, a 
balga észre sem veszi. Ha 
virulnak a gonoszok fű-* 
szálanként és sarjadzanak 
a gonosztevők, hogy kiir- 
tassanak örökre. De Te 
magasztos vagy örökre. 
Örökkévaló• Mert íme el-
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 ית3ךוי»י3עמי*על.ד

ה הלחמי. ־‘^«ל הן̂ר
לכה ’ן!אלה! לפעי

 החעוררי. החעוררי
 אורי. קומי אורך כיכא
 דברי, עיר ?נווי עורי
 דייעליךנגלה!לכה1כב

עי בו ת א״ ̂< ל  ול
 תעתוחחי מה תכלמי

 וחסו בך תהמי. ומה'
יעיר ונבנתה' עטי. עניי
לכה .......תלה! על

̂<םיך. למעטה והיו  ע
קו ^ ל' ו  טבלע^. כ
 אלהוך עדיך ;עיעי

w p i בלה! על" ההן
^ ,ימין ע  תפחצ" ל5ו
 ה על תעריצי. ל !•את

נעמחה איעיבן־פרצי.
לכה וננילה!
םאי  עטרת בטלום '
P בעלו־״ Í .*בעמחד

Siombat elS«8t<jén

rel; Jisai fia títal Betlehem 

izQlöttétíil, jöo a lelkemnek 

aaegráltáe.

Ocsúdj’, óesudj’, hasad a 
Hajnalod fénye, íel tOn- 
lökölj, ébredj, ébredj zengj 
éneket, Isten diesésége 
megnyilatkozik neked.

Ne szégyenkezz, el se 

pirulj, miért g&rnyedezel? 

miért jajdulsz ? Benned bíz- 

jak népem szegényei, és 

felépül a Táros a romjain.

És kifosztandók lesznek 

fosztogatóid, el is távoz• 

aak megrontóid, örvend 

rajtad Istened, mint örül 

a vőlegény arájának.
Jobbra és balra terjesz- 

tedel, és az Istent dicsőíted 
t Pareziból való férfi 
Utal örvendezzünk és 
iijjongjunk.

Térj be békével férjnek 

roronája, örömben és ri•



שנת קנלת
n,יתן p את־ יברך

̂יזלום !עמו'ב
T ־

מה החרוזים בראשי המחבל שס הלף. של

 לקראר־ז דודי לכה
כלה.פגישבתנמבלהז

- T : I ־ ; T ״  : T

לכה
 בדבור וזכור ̂כמור
̂ניו אחד.  איל השמיי

 ושמו אחד ;י המיוחד.
 ולתפאךת לשם אחד.'

 'לכה ■ לתחלה!’־
 לכו שבת לקריאות

 מקוד היא כי ■נלכה.
 מקדם מדאש הברכה.
 מעשח םוף :סוקו־־׳.

 לכה תחלה! במחשבה
 עיר מילך מקדש
 צאימתוך קומי מלוכה.
 שבת לך רב ההפיכה.

 והוא הבכא. בע^ן
 לכה ;חמולעלייךיחמלה!

הומי מעפר 'התנערי

i t  Szombat előestéjén

zelmet ad Dépének, az 
Örökkévaló megáldja az 6 
aépét békével.

Jer barátom a meny- 
%sszony elé, fogad juh nyájas 
%rc2czal a szombatot.

 ״’Őrizz és Emlékezz״
Bsak egy igében, hallatta 
velünk Isten az egyetlen, az 
Örökkévaló egy és egy a 
neve, tiszteletére, dicsóité־ 
Bére, és dicsőségére.

A szombat elé menjünk 
siessünk, mert az áldás 
forrása az nekünk, ősidők 
kezdetétől lön felszentelve, 
mint munkabefejező első- 
lek tervezve.

Királyi szentély, koronás 
város, fel, indulj a pusz- 
tulásból, elég soká időztél 
s siralom völgyben, mert 
 -könyörül rajtad könyö ג
rületben.

Verd le rólad a port!
kelj föl, öltözködjél óh
aépem dícsőŝ ed öltönyé- תו§אךסך לי3ב ׳?שי



שכת קבלת 2*
 הבו ליהוהכבודושו}

 שמו כבוד לידהוד־.
ה ד הו לי חוו' ת ש ל  ו

 קול בהדרה־קדש:
 אל־ על־הטים. יתה

 יהוה הריכים. הכבוד
 קול־ רבים! על־מום
ה הו  ץ קול בכה ן
 שבר יי קול בהדר!

 ארויסוישבדלוהאת־
ררקידם !הלבנון ארוי

ושריון ללל
 קול־ לן־ראמים! כמו
ה הוצב יהוד, הבו  ל
ל יהוה קול אש!  הי

 מדבר יהוה היל מדבר
 יחולל קולהויהו הדש!
 יערורה והשף אןלות

כלו'אמר ובך־,יכלו
ד! בו  למבול הוה י

 מלך יהוד, נישב ישב
לעמו שו הוה לשלם!

Biombkt
dicsőséget és győzelmet. 
Hozzátok sz örökkéTsIónak 
neve dicsőségét, borúsatok 
le az Örökkévaló előtt szent 
diszben. Az Örökkévaló 
hangja a vizek fölött; a 
dicsőség IstenemennydOrög 
a temérdek vizek fölött. 
Az Örökkévaló hangja erő• 
ben, az Örökkévaló hangja 
fenségben. Az Örökkévaló 
hangja czédrasokat tör 
3ssze; összetöri az Örök- 
kévaló aLibánonczédrusait. Engedi őket ugrani, mint borjút, Libánont és Szirjont 
mint rémfiakat. Az Örök- kévaló hangja tűzlángokká 
hasad. Az Örökkévaló szava 
rettegésbe hozza a siva- 
tagot, megrengeti az Örök- kévaló Kádés pusztáját. Az Örökkévaló hangja meg- rengeti a tölgyeket, ko- 
paszszá teszi az erdőket: és csarnokában mindenki 
mondja: tisztelet! Az
Örökkévaló az özönvizén 
tartózkodott, mégis marad 
az Örökkévaló örökös király- 
nak. Az örökkévaló győ-



ת ת קבל ב ש

ם  על־־^ל*־־ í'Sin ור
 ל1ח^זמךןד1י העמים{

קד1ונ  ועוז’הוא,־ עז1ךא̂.
 מלךמעופטאהבואתה

 מעפט מישרים. ננת12
 אתרה ביעלןב וצרלןה
 היגו4 ל חממי עשית{

̂יו להדום ־השתחוו  רג
 ואהלן משה הוא רןדוש

 בכהגיוושמואלבר|ראי
ם’שמו. אל־־ל קראי
 ענן בעמוד וענם{ והוא
 שמרו אליהם.’ ידבר

 {1למ נתן והק עדתיו
 עניתם אתה אלהיינו יי

 ילהם היירז נשא אל
 על־עלילותים{ ונקם

מו מ הינו ^ אל  קיי
 קדשו והשתחוו"להר

אלהינו{ יי קדוש בי
T: I T  •

 הבו לדוד מזמור “
הבו אלים בני ליהוה'

$1 SMBbat «l6e1t<jéD
nagj és magas ö mind % 
népek fölött. Nevedet vall- 
ják nagj, rettenetes és 
szent. A király hatalma 
szereti a jogosságot. Te ala- 
pítottad a becsületességet, 
ítéletet és igazságot Te 
szereztél Jákobban .Magasz- 
taljátok az Örökkévalót, a 
mi Istenünket és borulja- 
tok le lábai zsámolyához, 
szent ö! Mózes és Áron 
?alának papjai között és 
Sámuel neve imádói közt. 
imádkoztak az Örökké- 
valóhoz és ö meghallgatta. 
Felhooszlopban szólt hoz- 
tájuk, megőrizték tanú- 
bizonyságait, és a rende- 
leteket, melyeket nekik 
adott. Örökkévaló Istenünk, 
Te meghallgattad őket. 
Megbocsátó Istenük voltál 
Te nekik, de baltetteiknek 
boszulója is. Magasztaljátok 
az Örökkévaló Istenünket, 
és boruljatok le szent 
hegye előtt, mert szent az 
Örökkévaló a mi Istenünk.

Dávid zsoltára. Hozzatok 
óh ti gyermekei az Istennek I 
hozzatok az Örökkévalónak



שכת קבלת «
 וזרוע ימיגו הועיעה־לו

 ״יקזועתו הודיע קדשו'!
ם דעיני  גלה וד^י

 I חסדו זקר צרקתו.
 ישראל לבית ואמונתו

 כל"אפםי־־>!רץ ראו
ת ע שו ת'י  אלהינו: א

 כת־הארץ ליי הריש
 זמרו וזמרו: פצחוורננו

 וקול בכנור בכנור ל;י
 וקול בחצוצרות ומרה!
 I לפני הריעו שופר
 הים ירעם ל חטלך
 בה תכלוילבי ומלאו
ד ומחאולף תרות  ל
תנו הרים  לפני־י( ז י

 הארץ בא'לעזפט י5
 ביצד^ ישפט־־תבל

במישרים!" ועמים • T ״• * • - !

 עמים, ירגזו מלך ל ««
ם ’’ישב ל  תנוט כרו

חיי גדול. במיון V ־א

Szombat elSestéjéD

§s szent karja segített neki. 
Elirdette az Örökkévaló az 
Ó segítségét, a népek 
szemei előtt nyilvánította 
gazságát. Megemlékezett 
Izráel háza iráni való ke- 
gyeiméről és hűségéről,

föld minden határa látta 
istenünk segítségét.Zengje- 
tiek az Örökkévalónak mind 
•z országok, kezdjetek, har- 
sogjatok, énekeljetek! Éne- 
keljetek az Örökkévalónak 
tiárfával, hárfával és ének- 
szóval. Trombitákkal és 
sofárszóval harsogjatok a 
király előtt, a ki Örölíké- 
való! Tomboljon a tenger 
és a mi benne van, a világ 
és lakói. Folyók tapsoljanak, 
hegyek egybe zengjenek 
az Örökkévaló előtt, mert 
eljött bíráskodni a földön. 
Ö Ítél a világ íölött igaz- 
Sággal és a népeken egyenes- 
seggel.

Az Örökkévaló király, 
remegnek a népek ; Kern- 
bim közt lakik, inog a föld. 
Az Örökkévaló Czionban



שבת קבלת
 מלפני נמסו פדונג
 הארץ} כל ן1אד מלפני
ה^מים.צדקו. הנידו
ם ול^י מי הל לל״

 ־־‘בל .לבשו' ’ כבודו}
 עוכדיפסלהטההלליס

 ך*/שתחוו באיליליט.
 שמע:ה לו״כל־אלהים}

 ותנלנה ציון. 1 ות^מח
ק כלרת.יהודה. מ  ד

 אתה כי 1יי משפטיך
ק י:  מל־הארץ % ?ל

 כיד ?ל־ נ?ליון; נ»נד
 שנאו ל אהבי אלהים}

ה שמר רע שו פ  נ
 רשעים מן!ד ךוסיךל,

 ש^םואורזךעלצזייק
 ולקיד־־לב״שמחה}

 ביי’צדיקים שמת
ח ת  קדשו} ל!בר ו

 ״מןמורשיחללושיר
חךשבי־נפלאות?שדנ

19 Szombat tlftestéja■
hegyek ?iaszkéüt olvadnak el 
za Örökkévaló’előtt, az egész 
föld ura előtt. Beszélnek 
az egek az Ö igazságáról 
és mind a népek látják az 
Ó dicsőségét. Megszégye- 
Qülnek mind a képimádók, 
a kik bálványaikkal dicse- 
kednek. Előtte borulnak le 
mind az istenek. Ezt hallja 
és örül Ozion, ujjongnak 
Jehuda leányai Ítéleteid 
miatt. Örökkévaló! Mert 
Te Örökkévaló a legma- 
gasabb vagy az egész föld 
fölött, felette magas mind 
az istenek fölött. Kik az 
Örökkévalót szeretik gyű- 
lőlik a gonoszt; őrködik 
jámborai lelkén, a gonoszok 
kezéből megmenti őket. 
Világosság van bevetve az 
igazságos számára, az egye- 
nes szivüek részére öröm. 
Örüljetek, igazságosak, iz 
Örökkévalóban, és adjatok 
hálát szent emlékezetének.

Zsoltár. Énekeljetek az 
Örökkévalónak uj éneket, 
mert csudákat tett. Jobbja



líשבת קבלת
 ך־.עתחוו לחצחרזיו!

 חילו כהדרת־לןדע לי\
 צפ:יובל־האךץ!אמרו

ם'ך  >אף■״ מלך• ;נוי
 בל־־תמוט תבל תכון
 במיערים! למים ;דין

ם'ורבל2ח< ׳למת  מי
ם ־ארץ• הי ם'  ירע
 עדי יעלוז ימלאו!

 ידלגו או ־כל־אער־בו
 I י; לפני בל־עציי־יער!

 ט1לע בא פי בא בי
 יעפט־חבל ר־׳ארץ•

באמונתו! פצדקועטע
: V V ־ |ג • T  V* V

 הארץ חנל מלך ץ ״
̂יים  ענן רפים! ישימחו

 צדק סכיביו! וערפלי
 פפאו! מפון ומעפט

 אעלפניותלך^חלהט
רו בךיו! סביבי אי ה
ראתד״ו תבל ^יקיו
ל׳ארץזיסריים נ^סל

810ub»t elteitéjén

tek az 6 udvaraiba, hajtBá> 
tok meg magatokat aa 
Örökkévaló előtt szent disz- 
ben, rettegjetek előtte or- 
szágok mind. Mondjátok a 
népek közt: az Örökkévaló 
király, ö erősítette meg, és a világ nem inog; megítéli a népeket igaz- 
Sággal, örvendjenek az egek és ujjongjon a lold, 
tomboljon a tenger, és a 
mi benne van, vigad a 
mező s a mi rajta van, 
ikkor kurjongatnak az erdő 
minden fái az Örökkévaló 
előtt, mert jött, jött a föld felett bíráskodni, birásko- lik a világon igazsággal s 
i népeken hűségében.

Áz Örökkévaló uralkodik, 
űjjong a föld, örQl a sok 
sziget: Felhő és köd kör- 
lyékezi, igazság és jogos- 
iág trónusának alapja. Tűz 
ronul Előtte és lobog ellen 
légei körűi. Yillámai meg- 
niái'o sitják a világot. 
Gzt látván reng a föld,



שכת קבלת

 בחרוא^ר אקוט שנה
 ,™ם הם. לבב העי עם

 אשר דרכי: לא־ידעו
ם’ באפי. נשבעתי  א

אל־טלוחתי: יבאוין
 חדש. שיר לל ״שירו

ארץ: לד שירי  ?ל״די
 שמיו’לייי'ברכו שירו
ם מיום בשרו  ליו

ם ספרו ישועתו.  בנד
ל כבודו. כ  ד.עטים ב

 ל נחל בי’נפלאותיו:
 הוא נורא מאד’ימהלל

הי  I כי ם:’ללבל־אל
הי אל  העמים בל־־

 עשה: שמים אלילסיריו
 הוד־־והדר׳לפניויעוז

תפארת  במקרשו: ו
 עמים סשפחות ליי הבו
ועוז: כבוד ל;י דגו

 שמו: כבוד לל ךיגו
ובאו שאי־־מנחח

17 Biombat •l̂ eftéjén
•sztendeig utáltam a nem- 
zedéket és mondtam: 
Tévedezft szívű e nép, és 
nem ismerték meg utaimat. 
Hogy esküdtem haragom- 
bán: Nem is jönnek az én 
nyugalmam helyére.

Énekeljetek az Örökké- 
falónak uj éneket, énekel- 
jeûk az Örökkévalónak 
országok, énekeljetek 
az Örökkévalónak, dicsér- 
]étek nevét, hirdessétek 
napról napra segítségét, 
beszéljétek el a népek kö- 
zött dicsőségét; a nemzetek 
közt csudáit. Mert nagy az 
Örökkévaló és felette ma- 
gasztaltj rettenetes Ö mind 
az istenek fölött. Mert a 
népek istenei bálványok, 
de az Örökkévaló az eget 
alkotta, fény és fenség van 
előtte, győzelem és pompa 
szentségében. Hozzatok az 
Örökkévalónak népcsaládok, 
kozzatok az Örökkévalónak 
tiszteletet és győzelmet, 
hozzátok az Örökkévalónak 
az 6 neve dicsőségét, ve- 
gyetek ajándékokat és jöjje-

Roa Haa. L



16

שבת סבלת
H l 1 ■ ünnep elóestéje péntekre esik, akkor a mincha-ima után im* 

ezt mondják:

Jertek énekeljünk az
Örökkévalónak, ujjongjunk ♦5 ̂ן ר ן̂י V צ נליע^ ר  üdvünk szirtjének. Járúl- * " : ' « * t  • t

junk eléje háladatossággal,
dalokkal, ujjongjunk neki,  ̂1 ל גריע: כזמיחרת  
mert az Örökkévaló nagy 5'* לו
Isten, és nagy király mind
az istenek fölött, kinek “ 7  7 3 V. 711̂אלהי   
kezében a föld mélységei ידומךוהריארץ3ושר !<
is s hegysk magissá̂si D^Sn nÍü3?1n'
® 'lm  : ? S t : ,והיא הים לו
iet is kezei alkották. Jöjje- ! יצרו ידיו עעוהו.ויבשת
־ ״ ‘.“' t r נעתחוה״ונכרעה באו 
hajtsunk térdet az Örök* ! עשנו וי לפ!;י ברכה ;kévaló teremtónk elótt; hk̂ ĥ kmert Ó a mi Istenünk, mi . אלהיע הוא
pedig legelőjének népe, és | צא1 17לעי*ר ^ I

^שמעו!
Í7e daczoljon szivetek mint לבבכם אל־־תה^כו  Merivában, mint azonŝ במריבד־.. |Vספה Msssta a 0 ־mw6 .״,״
pusztában voltatok. A midőn !שר מדבר נפוני א ;
bálgattak velem, ámbár 
látták mfiveijaet. Negyven



תכשי?*'ן ערוב סדר 16
parancsolataival és az B!rub ̂טנו וצונו 'תיו1כמצ הד  parancsát hagyta meg י ־  ‘  ̂ ‘ L'־nekOnk.

Ezen Erub által legyen יהא ?חכא בהדץ  
lelillnlí megeDgcdve, hogy
süthessünk és fózhessOnk, t •• : « t t t t
melegíthessünk és pörköl- א Ö ̂ לב  א 71 א ל̂  ו  
hessünk, gyertyákat gynjt- ולארלרןד־ו ולאצלויי  
hassunk, hogy minden * -szükségletOnketezenünnepכיד ולמעבד שרגא
napon a szombatra elkészít״ f'V? 97״^ ^ ?rl'r  
hessük, — valamint ne- 7 |̂ !יל^ל י  ♦í̂ íÍ̂ ^̂ 7
,m L l Í׳S בעיר הדרים ל<ךאל .
bán lakik. הזאתן

הנרות הדלקת ברכות סדר
K fZDmbat előestéjén előbb kell gyertyát gyújtani és aztán az áldást 
móndáni; de ünnepnap, előestéjén előbb keU az áldást mondani azn• 

tán meggyujtani•

 העוקןם מלך אלהינו י,י אתה ^דוך
 1Í להךליק וצונו' במצותיו’קדשנו אשדי

tטוב) יום ויסל) ׳סכת (לשנת טל i



השנה ראש לערב טנחה14
ה ״ ר ע ר נ ס ס א ל פ ה מ ח נ ר •ש מ » ו ה ל ל פ : W ח

̂. ןעונה עורכה הפלותיה. רןטנה אחות תחלותי
̂?לה ד!•’1ל«'!זלול ר?א נא אל ' ענהיוי^ליסיס ו

 נאה. לף בי והלולים ושיר תקראה. לף מלים 1 בנעם
 נחלותיה. אוכלים זרים ותךאה. •דדף לים5ה־? מה על

 יזרו. אריות צאנך את רעה וקלקלותיה: שנה תכלה
 וארו. פרצו ימינך וכנת ערו.' באומרים חרונך וישפוך

 וקלקלותיה:'מתי תכלה'שנה עוללותיה♦ השאירו לא
 והפלי תשבור. כלא'עולה ומבית מבור. בתך’ תעלה

 תכלה מחלותיה. להתם'וכלה בגבור. בצאתך פלא
 שבעו וטובה הנוי." ̂קבעו חילה וקלקלותידז: שנה
 נעו לא'ממך זאת ובכל ̂קרעה' ולבה לו.' אישי ובזזו

 הבת זמירות ש/היוקלקלותידזז תכלה מענלותידה.
 מלב ותעביר. דודה קרבת לחפוץ’ תגביר. וחשקה
 תכלה כלולותיה. אהבתי לבקש ותמיר. נפשה דאבית

מד לנוה בנחת נחה וקלקילותיה: שנה  נזנחה רב 1ר
 הבשיילו לא נצה.' עלתה כפורחת והיא מדור'חפצה.
 בי וגילו חזקו וקלקליותיה: שנה תכלה אשכלותייה.

 ותעלו לכם שימר.’ בריתו הויחיילו לצור נמרי. שוד'
שנה'וברכותיה: תחל מסלותיה. סלו סלו ויאמר לציון

I| T״ T ״ 1 : T »  ? •  T T  • • T T V

תבשילק ערוב סדר
Ha a1  ünnep második napja péntekre esik, akkor az ünnep elüestéjé■ 

kenyér és hús eledel mellett a következét mondják:

Dicsértessél örökkévaló אלהינו יי אתה בחזי
IstenOnk a világ királya, a IÍ..LL41-  ' . - bi^
ki megszentelt minket n 7 W g ך  ל ^



it  imidiág דון לערב מנחה
■inden idSben és minden órá* וככל !?^ל י^לאל
bM «Te békéddel.

Dicsértesíéi, ötökkéTaié,»ki * ת המברך א ישראד 
megáldja Iirael népét békével. i בשלום

T ־
Istenem, érd meg nyelvemet 5̂ ש ר1נצ אלז״ו' ןף5 ני1^  » gonosítél és ajkaimat, nehogy L,ssalárdeágot mondjanak; szídal- ל ij-íPí̂ ̂ת•  מרמה מדבר וש  

mazéimra no hallgasson lelkem ף05ןד( לני״שי שי0נ  
és lelkem minden iránt olyan ,.Ta L-•, •os-snlegyen, mint a por. Nyisd meg * v ! ^ 737 & ־ 5תה̂ל
szivemet a Te tórád felé, és תרדוף ובמצותיךparancsolataidat kövesse lelkem י ' ^  • =_
és mindazoknak, kik rosszat tér- 5 ה׳י>ר ^הרח ר^ה ל ? D שב iHíj
veznek ellenem, mihamarább מחשבתסיעשה עצתסוקלמל
másítsd meg tanácsukat és J ״ ' árontsd meg tervüket. Tedd meg ♦ ̂;שה ןשמך.5למ? ̂ך 
neved miatt, tedd meg jobbod שהלמשקדשתך.עשהלמען>
miatt, tedd meg szentséged ״ י ׳ ' ״
miatt, tedd meg tórád miatt ך ל
hogy felbátorodjanak kedve- 'יי1!דרצ1יהי1הושיעדימינזדועננ  seid, segíts jobboddal és hallgass (׳*̂ J í ' •.'' ?־ ׳י*  '' '

negvaltom, a k i  beket szerez ! ^ ‘ L It *
a mennyekben, az szerezzen X^n
békét reánk és egész Izraelre " ״  ̂ L  ' Lés mondják: Am.L : 2 אמן ואמת ישראל ל

פית ̂יבנה ת*ני1אב ־.י1ואל ;י'אלהינו* מלפניןז ן1ךצ יהי  
פיךאה נעברף ושם :ךתןז1פת הלקנו ותן בימינו במהרה המך,דש  

וירושלי.ם יהודה מנהת ל;י ו;גךבה ת:1ני1שנים"קךמ5לםו1ע כימי
לןךטוניות ובשנים ̂ם1ע כימי 5

מזלס קדייןז יאי״י קדושה׳ . es 0 0 ספ׳׳ן mo• מ«ל



ר״ה לערב מנחה 1נ
 מגן היינו צור ועד. לעולם
̂זענו.  ודור לדור הוא אתה .

 תהלתף./על ונספר לף נודה
 \על 'ב;דף. המסורים ’ חיינו

 ועל לך. הפקודות נקמותינו
 געל עטנו עבכל־יום נסיך

 ^בכל־ וטובותיך’נפלאותיך
 וצהרים. ובהר ערבי ערת

^מיך כליו' בי־־־לא' ’ הטוב ' 
 חסדיך תטו לא בי והמרחם
 לך: קוינו מעולם
 ויתרומם יתברך בלם ועל
 לעולם תמידי מלבנו שמך
f %ועד:

 סלדה. יודוך החיים וכל
 באמת את־־שמך ויהללו

 סלה. ועזךתנו ישוןנתנו האל
 שמך ד־זטוב’ ;י אתת ברוך
ת: נאה ולך  לדודו

 עמך ישךאל על רב ^לום
 הוא אתה בי לעולם תשים
 וטוב לכל־השלום. אדון מלך

אתי־־עמך ל^רך נעינץ
hR?!? רצונף ולעעוות ןיןז5די?1^זם 

 שאנחנו על בלבב ילןגביץ
ת;1ךא1הד אל ברוך לך: ךם10

Délpesti imádiig
Életünk •zirtje, advűrA p&jzsa׳ 
Te vagy az, nemzedékről nemze- 
dékre. Hálát adunk Keked és 
elbeszéljük dicséretedet. Él• 
tünkért, melyet kezeidre bizank 
és lelkűnkért, melyet neked 
ajánlunk, és csudáidért, melye- 
két minden nap velünk tesz, 
és csudatetteidért és jóságaid- 
ért, melyek mindennaposak, 
sstve reggel és délben. A jósá- 
gos I mert meg nem szűnik 
konyörületessége, és a könyö- 
rületes, mert nem fogynak el 
kegyelmeid, öröktói fogva ben- 
ned bizunk.

És mindezekért dicsértessék 
és magasztaltassék a Te neved 
királyank, mindig örökkön 
űrökké.

É l mind az élók hálát adnak
Neked Szel ah ! és dicsérik 
nevedet igazsággal Isten, ad- 
vünk és segítőnk Szelah. Di- 
csértessél Örökkévaló, a jóság9t 
a Te neved és Téged illst a 
iiála.

Sok békét áraszii Izraelre a 
Te népedre mindenkoron, mert 
Te vagy királya és ura minden- 
néma békének, és tetszik Neked 
hogy megáldjad népedet Izraelt

Urtsak tSrrenyaidtt, megtefytk ak&r1> tódat, ét tsolgiljnnk nékod egéss ■liTvel, mx7  a bíbI •at kilátaa mond• jak. Dietéilaaték a kiJaadáipkra aé}té



i i  fn לערב מנחה 
Ĥ jad waT1.nkat0r3kWTa1< DT אלהינו יי מולנו מע1ע

IfienfiDk, kímélj bennünket és t j ” ״  *י י  “ •
k6ny5rűlj rajtunk éa fogadd el ^ י ל ם3 ע מי ח ר  D P H I
könyörületességgel ég jóakarat* L . ' J
tál a mi imádságainkat; mert v K  ^3 i l i í  |12{ ר3ד

E.'«“ f ö ía t S ”íS T Í n ותהנוניםואתה.  tó n W tf
^ מלנ»;י'.קם־ ומלפני

mert Te megkallgatod Izréel 3 ' ה  ת ע1^ב א מ

?לחטים אל •̂  W
imádság meghaiigatója. : 3 לה3ת אתה רוןי

Vajba megkedvelnéd Orók- ^ יעזר עמף3 אל־הינו יי רצה
kévalé Istenünk Izráel, népedetés az 6 imádságot és helyezd ^113^!! את ובתפלתם.
vissza az istentiszteletet házad יעזראל וא^י יתןד.3 לדביר  
csarnokába. És Izrael tűz-áldo* '׳
■atait és imádságát szeretettel ♦ס ת ל ע ת ד
fogadd el, — kegyelemben, és . 3 ן1לרצ ותהי ן1רצ תמיד 
mindig kedvedre legyen Izráel ־ י
néped istentisztelete. ל»>

Bár láthatnák szemeink, a בינינו ותחלינה
hogy visszatérsz Cionba könjö- I * : I ; t »« v •• ־• : :
rülettel. Diesértessél Örökkévaló .המחזיר יי אתה רוזי3 ברחמים
a ki visszahelyezi székhelyét • ־•־ - !? י ־  I * י־ ־ :.

.Cionbaלציון! עזכ/נתו

(Mig az imamondó a kővetkezőt mondja, addig a község a *) jelzett 
imát mondja el).

Hálát adunk Neked, mert עזאתה לזי אנחנו מודים  e
Te vagy örökkévaló Istenünk 1,̂ 1., J« •’־* , ,...• L l. « . . .
és atyáink Istene mindörökké. י

*Hilát adunk Hek.dj «*rt T. ד,|!א לך  WTOX C
r»gy örökkévaló Istenünk és atyáink !  ̂ t י"* ‘ [
iatene. minden teremtmény Istene לל אלל\ הינו1אב  T O  ^ ^ אל
alkotónk, a kezdet alkotója, áldások <■ ברכות ברא^בית יוצר יוצתו בש־ר
kálák a Te nagy éa szent nevednek,  ̂‘  ̂ * » *
Mtt iiatben h1(rti1 <• megtartottii, !̂ז דול*5דז לשמך והודאור לריךן̂ל  
így fegn d1etb«D bigyni, d. <»utin u ^תחיי p שהחייתנו על 
leiakti ntal caazatkaidka, kegy meĝ ̂ר ח1לח



ר״ה לערב מנחה סו
I והזדים וכרתו מהרה 1 וכלם

ותמנר ות^בר ןר5תע מהרה
ברוך בימינו. במהרה ותכ/יע

ומכניע אויבים ובר1ע יי אתה - ^ . . . . - , . -

ודים:
 החסידים ועל הצדיקים על
 יעזראל בית עמך זקני ‘ועלי
 ועי^ ’סופריהם ו פליטת וע^
 יהמו ועלינו דלזצדק נירי

 ̂'כר ותן יייאלהינו רחמיך
 בע!מך הבופזחים לכל טוב

 עמדים חלקנו ועזים’באמת
 כי־־בך נבועז ולא’ לעולם

 מ^ען ;י אתה ברוך בטחנו.
לצדיקים: ימבטח

 ברחמים עירך ולירושלים
תיכון תעזוב  כא^ר בתוכה ו
 בקרוב אותר! וםד־ז’ דברת
 חד וכסא’עולם בנק כןמינו
 רוך̂’ תכין. ’לתוכה מהרח

’ ירושלים:’בונה יי אתה
• -  T I •* TI  T

 מהרה עבדך דוד צמח את
 ביעזועתך תרום' וקרנו תצמיח

 כל־היוים. קוינו ליעזועתך גי'
 קרן מצמיח ;י אתה ברוך

׳ ״ י ,ישועה:

Dél-Mti imádgig

ve9z8senek el és mindnyájan 
mihamarább irtassanak ki. És 
a szándékos bűnöst mihamarább 
kord és zúzd össze, mondj le 
róla és alázd meg nemsokára 
a mi napjainkban. Dicsértessél 
Örökkévaló, az ellenségek meg• 
rontója és a szándékos bűnösök 
megalázója.

Az igazságosokra és a jámbo- 
rokra és Izrael háza népének 
kénjeire és írástudóik maraúé- 
kára és az igazhitű idegenre 
induljon meg könyöruleted 
5rökkévaló Istenünk és adj szép 
jutalmat mindazoknak, kik biz- 
nak nevedben igazán. — És 
tedd a mi sorsunkat az övéik- 
bez hasonlóvá mindörökké; és 
ne essünk szégyenbe, hogy 
Benned bíztunk. Dicsértessél 
Örökkévaló, az igazságosak 
támasia és bizalma.

Jeruzsálembe pedig, a Te 
városodba téij vissza irgalom- 
mai és lakjál benne, a mint 
ígérted volt és építsd fel azt 
legközelebb, a mi napjainkban 
>rök épületté, és Dávid trónusát 
mihamarább rendezd be abban. 
Dics értessél Örökkévaló, Jeru- 
zsálem felépítője.

Dávid szolgád sarját miha- 
marább növeszd és üdvét emeld 
s Te segélyedben, mert a Te 
legélyedre várnak minden 
aapoD. Dicsértessél Örökkévaló, 
a segítség üdvének növeszi*^



דח לערב מנחה
 הועיענו ונךפןא. ״ רפאנו
 אתד־־ו. תהלתנו "כי ןגי^גנה.
 לכל־ ^למה רפואה והעלה

 רופא כי״אלימלןי מכותינו!
 אתה אתה^ברוך ורחמן נאמן

יע^ראל: עמו רופא"חולי י יי .J ״ ; T ..

 את־ אלהינו יי עלינו ברך
 ואת־־כל־־מיני הזאת ה^נה

 ברכה ותן לטובה. תבואתה
 וטבענו האדמדת’ פני

 כ^נים וברך״^נתנו מטובך
 מברך אתה ברוך הטובות.
האבנים:

T ־

 לחרותנו 1 גרול ופר1בע ת_קע
שא  .גליותינו. ל.קבץ נס ו

 נחרימארבע'כנפורת וקבצנו
 מקבץ .;י אתה ברוך הארץ.

יעזראל: עמו נדהי
•• T : ״ ־ :

 כבראעונה. ה^יבהשופטנו
 ממנו והסר כבתיחלה ויועצנו'

 אתה עלינו ומליוך ואנחה. יגון
 בחסר'ובודןמיים ליבדך יי

 ברוך/•:ה ויצדקט'במשפט.
ומשפט: צדקה אוהב מלך יי

תקוה תהי אל ולמלשינים
יאבדו ?ויגע ^סעה ^לעשי

Dél-irtI
U yógjiti meg h •Bűnket 

Or&kkéyaló, én meggy/*,feTilank, 
é8 eegitye lesz *ajtunk, 

Bjert Te yagy a mi átcsósé- 
görk. És szálljon tökéletes 
gyógyúlás minden csapásunkra, 
mórt hatalmas király, bű oryoi 
ée könyörületes vagy Te. Dicsér- 
lessél Örökkévaló, Izrael népe 
betegeinek gyógyítója.

ildd  meg nekünk örökkévaló 

laltnünk ezen esztendőt ée 

vumdennemű termését javunkra, 
ÍD áraszsi áldást a föld színére ; 
taxts jól bennünket javaidból 
óe áldd meg éveinket, mint a 
jó éveket. Dicsértessél Örökké- 
vrJó, az esztendők megáldója.

Fújj a nagy sófárba a ml 
luegszabaditásnnkra, és emeQ 
f ászlót, hogy összegyüjtsd szám- 
Ű.«öt̂ einket. És gyújts minket 
eeybe a föld négy széléről, 
lucsértessél Örökkévaló, Izrael 
n épe elűzöt^einek összegyüj- tfoje.

Oltesd vissza biráinkat mint 
?runak előtte, és tanácsosainkat, 
ü4int egykoron, és háríts el 
rólunk gondot és bánatot. De 
nralködjál rajtunk egyedül Te 
Örökkévaló kegyelemmel és 
I irgalommal és mondj ártatla- 
v!»knak az ítéletnél. Dicsértéé- 
M  Örökkévaló igazság- ée jog- 
»ertté király.

De a rágalmazóknak ne 
b ffin  reményük és mind a 
tODMitevök, a ^ t pillanat, ágy



 m לערב מנחה ג

תן סלה. ‘האל r א?™ ?

 דערת לאךם נן1ח אתו־־.
ט ומלמד  חננו בינה. לאנ̂ו
 והשכיב. בינה ד^ד־ז מאףנןד
 הדעת: חונן ;י אתה ןרוך

ביני השיבנו י  לתורתך. »
תך. מלכנו וקרבנו  לעבוד

 שלמה בתשובה ־החדרנו
 ד,רוצה ;י א^ד, ברוך לפניך.

בתשובה:
 חטאנו. כי אבינו לנו סלח

 פשענו. כי מלכנו לנו 1 מחל
 ברוך אתה.' וסולח מוחל כי

 לסלוח: המרבה חנק ד אתה
 ריבנו. וריבה בענינו ראה
 כי למען'שמך מד,ךה וגאלנו

יי אתה ברוך אתד^ חזה גואל ̂  Tt t״•| W T T | T T
גואל
^ך ימלוך קו־ח ם"^ד. אןל  ןן

?לרןלרהללו,יה. ציק
t ר1ןד לחד מן ií ף ל  ולנצח ן
ך . ים1? ^ן ו^בחןז נ

 ועדי לעולם ;טוע סכינו אתמי
א^ה: ןןןדר» ןחל סלך אל יי
תךאהה:לאלד^ת׳»ו1

Délre^ti imádság

nap dicsérnek Téged, szelá. 
Dicsértessél Orökkeyaló szent 
Isten.

Te ajándékozol az embernek 
megismerést és tanítod az em> 
bért értelemre. Tőled kapunk 
eszmét, értelmet és megfigye- 
lést. Dicsértessél Örökkévaló, a 
megismerés ajándékozója.

Vigy vissza bennünket éh 
atyánk, a te tórádhoz, hozz 
közelebb éh királyunk a Te 
szolgálatodhoz és engedj Blibéd 
visszatérnünk tökéletes meg* 
téréssel. Dicsértessél Örökkévaló, 
a ki a megtérést szereti.

Bocsáss meg nekünk ék 
atyánk, ha vétkeztünk, engedj 
nekünk óh királyunk, ha gono 
szat tettünk; mert engesztel' 
hété és megbocsátó vagy Te. 
Dicsértessél Örökkévaló, a ki 
kegyes és nagyeu eoksier 
megbocsát

Tekints a mi nyomorusá- 
gunkra, és küzdj a mi küzdel• 
műnkben és szabadíts meg mi• 
hamarább a Te neved miatt 
mert erős megváltó vagy Te. 
Dicsértessél Örökkévaló Izrael 
megváltója

(Eözs.) Uralkodni fog 11 
Örökkévaló mindörökké, a te 
Istened Gzion, nemzedékről 
nemzedékre. Halelujah 1

Nemzedékről nemzedékre hir- 
detjük nagyságodat és szünes- 
szüntelen szenteljük a Te szent- 
ségedet dicséreted pedig nem 
fogy Ű  szánkból örökkétig, 
mert nagy és szent király vagy 
Te. Dicsértessél Örökkévaló, a 
ment Isten.



m לערב מנחה
 ומגן. ומודיע זר1ע מלך

אברהם:" מגן ן;י אתה ברוך
 מחיה אדני לם1גבורלע אתה
 להוגיע:' רב אתה מתים

 מחיה בחסד חיים מכלכל
 מך1ס רבים מתים'ברחמים

 ומתיר חולים ורופא נופלים
 לי^ני אמונתו ומכןים אסודם

 גבורות בעל כמוך" מיי (נפר:
ת1ב מלך לך דומדה ימי  מי

̂ה  ו^חגה: ומצמיח ומח
 מתים. להחיות א^ה ונאמן

 :המתים מחיה ין אתה כרוך
e רןדוע ועמך ^קדוע אתה 

ם"בכל־־י1ירןד^ יהללוך ם1י

t ímádBif
Segítő éf fidyözltó király és 

(>aiz8 1 Dicsértessél Örökkévaló, 
ibrahám paizsa.

Hatalmas yagy Teörökkétig, 
Uram, holtak feltámasztója vagy 
Te, sok, a hogy segitsz.

Az élőket kegyelemmel tápiá- 
lód, feltámasztod a holtakat nagy 
irgalommal, támogatod az el- 
dűlőket, és gyógyítod a hete- 
geket, megszabadítod a foglyo- 
kát és fentartja hűségét a föld- 
ben alvóknak. K i olyan mint 
Te, a hatalmak gazdája, vagy 
kicsoda hasonlítható Hozzád 
halálhozó és feltámasztó király 
és üdvöt növps/tő.

Hiteles vי׳g3, hogy a holta- 
kát feltámasztod. Dicsértesséi 
Örökkévaló Istenünk, ki a hol- 
takat feltámasz^a.

Szent yagy Te ée szent a 
Te neved és a szentek minden

. ש׳׳ץ קדושה ל  •)
(Cbázán) Szentelni akarjuk » ע ד ה מ]ז4את״^ נ ם1ע3 ז ל  ICT

Nevedet e világon, a hogy azt ־ ‘ - ,,«x ,L l״ «.
■zentelik a magas egekben; a •̂ Q מרלב y S  u liN  Q  w 
mint i^ a  yapon prófétáid ל ך ןן א , קף אל ןך, ן  
által. Es kiált az egyik a י ׳י  tI t• |י • ! • '- t -
másikhoz és mond : I מל א iT ו

az Örökkévaló a ’seregek ura, ע קדח ו ד ן ע 1 ל דו ק ע ^ דו ק ן ^ י

■ * é g é v e l . ת ^ ר או ב א צ ל ץ מ ר א ךו ד ־ ־ ^ כי
(Cházán). Az ezekkel szem- 1* ו1ר.ל ד

közt lévők ; ״Dicsértessék“ * “
kiáltanak. : ם חזן מרו י לןי ן ו י ת ב מ א י

(Eözs.) Dicsértessék az Örök- . 
kévaló dicsősége, az ö helyéről. ♦ lö  ip ö ö ך  ר 123 י

a<n? t!׳TJ י?ו?ד ק



דה לערב מנחה »
 לכל־הכפופיים: וזו״קף הנפלים

 ואתה י^ברו לליאליף' עיני
 בעתו: את־אכלם 1 להם נותן

ף את’ פוחח  לכל־ ומטביע ד
 ץבכלי־דרכיו צדיק רצון: חי

 קרוב/י בכל־מע&יו: וחסיד
 ימראהו ^^ר ללל לכל-קראיו

ה יראיו ךצק’באמת: ^  יז
 ויועזיעם: יע:מע ואת־עועתם

 ואת את־בל־אהביו יי עומר
תהלת’יעמיד: כל־הרעעים

I X  T ־ ״ : • : - * ד

 בל־בער ויברך ידבר־פי יי
ם ̂טו ע  ועד: ידעולט קד

 ועד־ מעתה ואנחנו;ברך;ד.
הללויה: עולם T “ •ד T

קדוש: חצי אומר הש״ץ
לאלהיניו צדל הכי אקרא יי <ןזם ני V T t I : T  T« ^

תדלתןז; יגיד יפי שפתי אלגי
 ואלהי אלהינו יי אתה ברוך

 אלהי אברהם אלהי אבותינו.
 הא^ נעקב! ואלהי יצחק

 4א’והנוך^\ הנבור הנדול
 טובים. חסדים נומל עליון.
 אבות. חסדי וזוכר הכל וקנה

 בניהם לבני גואל ומביא
̂;ען ■ באהבה: עמו ?

Dél-esti imédság

roekadozónak és felegyenesíti 
mind a gornyedezSket. Mindnyá- 
jánakszemeiBenned bizakodnak, 
Te pedig megadod nekik eledelü- két annak idején. Megnyitod 
kezeidet, és jóltartója minden 
élének — jóakarattal. Igazsá* 
gos az Örökkévaló minden 
utalban, és kegyelmes minden 
telteiben ; közel az Örökkévaló 
minden Hozzá * imádkozóhoz, 
mindazokhoz, kik Hozzá igazán 
imádkoznak. Tisztelői kivan- 
ságát teljesíti és rebegésüket 
meghallja és segít rajtuk. 
Vigyáz az Örökkévaló minden- 
kire, a ki öt szereti; de mind 
% gonosztevőket kipusztitja. Az 
Örökkévaló dicséretét hirdesse 
szám és minden halandó áldja 
}zent nevét örökkétig. Mi pedig 
ildani akarjuk Istent mostantól 
mindörökkig. Halelujah 1

Sa M Orókkévalö nevét imádom, járal•
Je to k  tisztelettel Istenünk • l é !

Uram, nyisd meg ajakimat, akkor izám elbeszéli dicsőségedet.
Dicsértessél Örökkévaló Iste- 

dönk és atyáink Ltene, Ábra- 
hám Istene, Izsák Istene és 
Jákob Istene, a nagy, erős és 
rettenetes Isten, a legmaga- 
labb Isten, ki jóleső kegyel- 
nekkel jutalmaz és a minden- 
lég szerzője és megemlékszik M atyák jámborságáról, és 
negváltót hoz gyermekeik gyér- 
mekeinek az ö neve miatt, 
szeretettel



השנה ראש לערב מנחה תפלת
Míncha-ima a Ros-hásonó előestéjén.

üdT házad lakóinak, még והללוף ד1ע ביתף שכי1י אשךdicsérnek Téged! Szelah! » 0 לה
?“ySi\‘p״ t'k־” r K אלהיל שיי népnek, melynek Istene az Jאמר * שכנה א^י   DVHÖrökkévaló.

Dicgérö ének D ividtól. P«I• ^
magasztallak, Istenem, király, י ה ו ל ך א ל ^ ה ד כ ר ב א ך ו מ ש
é. áldom nevedet örőkkétig. J ד ע ו  D W
Minden nap áldalak és diósé• ן ״ י ־ ־ י י|ז5ן ׳ ־
rém nevedet örökkétig. Nagy לעולם שמך ואהללה  
az Örökkévaló és felette tosárt.̂ ולגדלת מאל למהלל יי נדול
de nagysága kikutathatlan. י Í4 L  * á * ' ** ’
Nemzedék nemzedéknek dicséri ^ 32 '̂
tetteidet és eródet elbeszélik. ר ו ב ג ד1ו ךףך יגיףג♦ תיז  tT Í Í W Ö  
Felséged dicsőségének szépsé• *I L  ”  * L .  l a
géröi és csuda deigaidrói á■ נ£לאותך וד?רי הוךך כבוד
énekein, akarok, basiéloak ~
rettentöségeid katalmáról. ds י ’ i י  ’ \
nagyságádról én szólok Jóságod * ^2? ♦
bőségének emlékét rebesgetik - ^ןן ^ ף י ^ ךץן5ן ן • * ^

Kegyelmes és irgalmas aa p 5H
Örökkévaló, bosssútttró és nagy !5^ ^ ae ♦ ףן ^ ף1ן ^ ן ך -
kegyelmű. Jó az OrökkÓTaló ־ • י ן יי.  
mindenkihez és könyörölete ן ו י ש ן ן ט ־ ל נ ־ ל ע ו י מ ו ז ן ך ן ת ו י  
minden müTein Hálát adnak ^
neked óh Örökkévaló mind a י י ‘ /י* י 7 ^ י יי
müveid és jámboraid áldanak. ך ־ ת ו כ ל מ l ü i s ו  ת : ) ו כ ר ב י
Birodalmad dicsőségét hirdetik,
és erődet elbeszélik. Hogy 1 “ *  ̂ ♦ « * .־ . *’ ״
tudassák SS ember fiával a . ö י  » ם ל ך א ו ה י ת י ו ב ד ג ו ב כ ו
erejét és birodalma fenségének
dleaóségét. Birodalmad mind• ז ' ‘  * v. /  ’  ^
örökkétig birodalom és uraiko- ם י ט ל ו ע ״ ל ? נ ו ת ל ש מ מ ־ ו ל כ ב
diiod nemaodékril nomzodékro. T ' t' ‘ ‘ ־. . L? .
Támasaa aa Orökkévalé ■indán V wtl



צבוד לשליח מפלח 1
 י.^ךאל ולכל לנו ןו1ד.ם וענונינו תינו1ט1ע וכל כאהדיג. י;כפד.
̂צזאם להץם ולשמחה לרשיון ̂ןןל האטת ול  ידיי לíוי אהבי ם1וד,

כתפלתי: מכשול י»ום
̂י אברהם אלהי j;מלפניןז רצון ̂•!י  ו>יהי יצחק אל

 יצזבל- אהיה אשר אה:ה ’אל,עליון והנורא הנ^ר דןדול האל
 ככוו-ף כפא לפני ן[םלהי יאו5ן תפלות כעלי שהם המלאכים

 התמימיב ןד.חםידים הצדיקים כל כעבור לפניןז אותה וים*צו
 אתד׳ ?י והנורא הנכור הגמל שמד כבור ובעבור בישרים

ברחמים: עמןז^שראל ^ם?ת
ה ל נ ק ס ו ״ ר ל מ ״ צ ר ז מ א י ץ ס ״ ש ס ח ה י ק קו ד פ ה ה א ל י מ < ה נ ה

^ני:1ענ ואמונה משפטיף צךק בי ״ דעתי :
ואהיטה: בשיחי אריר וענני לי קשיבה ר.
: בישועתו תשיש ני,י תגל נפשי ו
ךעה־ אחרב עבדו את־ךןר הפוצה למגבים’תשועה ניתי ל.



י לב״דכצ כשבא חבלה
ת מ ̂יו מםני השנות של ן  טךחם עהוא לים1ד.ןד םךו1וד רח

 יטנאטר נטו לעבדיו על עהחמנים נספשד.’ןרושה ?דו^יו. מל
̂ויו ללל יי ב1ןר5  נגגעה ןראיו ךצון ן באמת לר,ךאוהי אער לכל קדן

ם;עטע(ל^שיעם. ז נל״בקור;בואו עוט.ע!;נשלה ןאת<»ןן̂׳

צבור לשלחח חפלה
ה ר מ א ה ל ג ו מ ם נ ס ר ב ה ו ד ר ח ג ם ו ד ל קו ד כ י ר ר נ מ א ם ש ד ו ק i ו q p w

 ובאטוץ ברצק ̂?וינתי ןגליון.קבל מלך עדי נאמן אל
ו הלב * ח ו כ מ •fנ p D ו * ח כ

 ביתי ובעד בעדי אתפלל ם1̂ ונפלתי ?נליועמע רחם
תי ובעד  תפלות עם תפלתי ותכלול ?תפלתי עטי המסבימים עך

 כבודף כפא תחת’'ותחתור ועראל. אער.יעיעו והנקיות ה;ערות
 עולחי בי ואל.יבועו מנעדי). «״א מעה לתפלת עחהר?נ כמו
 וערב נעים קול לי עתתן איום לפניןז לרצון ;תיו בהם. אני ולא
 כמו וחןק נעים קולי דהיד, נרוני יידור ואל קולי םםוק7ואל’ד,יום

סלה: אמן ?*אד. קíדוi הולך דיעופר קול ענאמר

לש׳ץ. אחרת תפלה
̂ני תלילות.יעך^ יועב מפחד ונפחד ונרעע ממעע העני די

 ואף עלחוני אער לפנייך.על'עמןז.יעראל ולחנן לעמוד באתי
 אברדים אלדיי אבקעך כן .על לכך. ^ינון כדאי עאיני פי על

».מגקב. אלהי.יצחק.ואילליי  עלי אלדיים. וחנון רחום אל ';;!
 לבקע לעמד אצכיידיולך אער דרכי נא״מצליח דייד. ו^רא. איום

 תחןבם ואל בחטאתי תפעיעם אל ^א עולחי'. ועל עלי רחמים
 ואל.יבועו בפעעי בי יכלמו ואל אני ופועע חוטא בעוינותי״כי

̂טדי ?י.יאל רקו ו^יל כתיפלתןקן תפלתי’וקבל כדים אב  נאד. ̂ו
 ותנער די?ריות. עם בדעת ומעורב ̂עים וקולו תנודל תקנו

̂לנו (יזץ ל?ל;קוטיגנון פעעים לקל אדיבד. עליף ך



לכ״הכנ כשכא וטלה
mnt htílékod feu ̂י י ̂ועמי אל * : síjínp אל־דליר •melem. örökkéTálo IsteDeml * י “ » י« "  ív ן|» ! /

kiáltottam Hozzád, és Te meg- ?אמרא יי ז1^לי ותרפאני ,gyógyítottál. Hozzád imádko- tI »י r* | י t i
zom, óh Örökkévaló! és ai פניזל דאיית אתחנן: ואל־אלניÖrökkévalóhoz könvörgök. Oh,  ̂ ^hadd világítson orczád szol- 3'‘ לןל X 8 ̂ני בךןז♦2“ל בחםדןז הושיג  
S é n Mert .̂1׳ אל איני תעני. אתה תי1ח?1ה  :
íaug^ASsígÍmat%^^ .האדנה I ̂עתי יי. זמ;נהוזפ^ה[י ̂ז ו ?<
való és rebegésemre figyelj;  ̂ ̂י״תחרש אל״דמדחי ♦ könyeimre ne maradj szótlan. ». 9א ״ תחי^ ׳׳
Hallj óh Örökkévaló és kegyel- j ̂זי ̂  mezz nekem, Örökkévaló, légŷןןף ךלף ור ןךן̂ן  ̂ *•« ▼ י * ״ י  '
u én gegitóm. ד המעלות יר ̂צי ליו ̂מח ^

Fokozatos ének Dávidtól. . . .  ^Örülök, ha nekem mondják: : נלך יי בית לי לאומרים
menjünk Isten házába. Orvén-  ̂״ t
dek a te beszédeden, mint a - i 7̂ ‘̂ ^ 7? ׳  tT•

’■ ליויי ?י•’מ׳« ̂ל  ני״
í־־. ir 0 M a “ s S :« לז רי׳ ״ <י׳ילל= א ^ז '?iád szavamat, reggel állok ren- אני ואצפה: לזל אערה ̂ר,ר לי & delkezesedre és varakozom. Hoz- * * י ־ »* - 1. 1 יו ן• י 
zád imádkozom, mert meghall* לי אזנה הט אל תענני כי קרתיזזgatsz, Isten, hajtsd felém fülei- 1 • ״ ' ״ ̂ " • • • ־־ ־  • t!
det, halljad beszédemet. Lábam ר11בטיע עמדה רגלי : אמרתי זמע ?̂egyenesen áll, gyülekezetben **fogom áldani az Örökkévalót. במקהליס *̂ (יז אבלן

הספללו ואמ״כ  tct 6 עס0 שוהץ ס״ו וכ«ס06ו9 מסידיס ע̂״ ל״ד דף צדגוח במכף יסא  
שכשמיכ לאכיהם סתנ״ון במהרם לבבם  pnbi הספעליומ מל נפשם להעיר שע;ס ששהו והיינו  

כרמצאם אחריהם הבאים מעשה ואנשי עליון חשידי נהנג וע״ב טהורה במחשבה עליו צהחפלל  
:pr פקוק לאמר טובו מה פעוקי 0מיל6 אסר מעט לישב קומונים שמרים בהרבה

פלה יהללוף עוד ביסף. יושבי אשרי
ה ה ש ט וי ע ר מ מ א ה ח ל פ :V ס

̂כ לפני להתפלל עאזכה אנכי מי  עהוא הוא כרוך הפןדו
̂׳י הגדול עטו והכעסתי חוטא איע ונורא גדול אל  דןריעים, כטע

 ד^דול 1עם להןכיר וראוי מדאי ואיני ואפר. עפר ודם בשיר’ואני
 ד.ןדול ד.טלך לפני לעמוד פני ^וא איך’או'לי פעמים. מה3
?מנלות מל עלח הוא !רוך חש8המדמים'ק מלכי מלך ךא1ןנ



(A Umplom ell^ciamokában im̂  ezt mondják.)
* ל,קד^ף5אל־הי א^תחוה ביתף א1אב ח?ןךף לב3 ^ני

* (Egy pár lépéi után.)

: ת כי לןי אל־הים ב ה ברג^ט :  

M ilj  Slépek sátraid,.ב לן ע ךי לי ד) ^ < בו ^ ה מ
Jákob, lakóhelyeid, Izrael!
A mi engem illet — kegyel- ^ v- ^ ׳ *   J  J
med bósége által--jövök ♦ך ת י ב א ב א ד ן ד ם ו ך ב ל ב
a házadba, meghajlok szent A
hajlékodban, irántad való ׳ ?  * J ׳  v  v
tiszteletből. Örökkévaló! י י  J 
szeretem házad menedékét 
és dicsőséged tartózkodá- ♦ 5
sának helyét. És én meg ם ו ר מ ן ו י ך ד ו י ב כ
is hajlok, meghajtódom és J . I , . ^  
térdet hajtok az Örökké- '" í f  ^ ר א ו ר ^ ^ ר | א ל א  J
való, az én Teremtöm előtt. ! ה כ ר ב י א י ־ י נ פ י ל ש ע
Most pedig imádságom : ' ' I  •■■ • ן י ;‘ י
hozzád Örökkévaló, ked-  ̂ j  / - rv J
?esség idején; Istenem, ן ו צ ם ר י ה ל ־ א ■ ב ר ב  
legjelmed bóségébeD, b«ll-
gass meg valóságos üdvös-  ̂ ״ ן י9 » « • ^  v : - 
Bégeddel. ♦

.  " X . U  “ : S d  !z לי*־ ’« w W כי  i ?  '
füleidet, halld beszédemet. Én בצדק אני אמרתי♦ מע1̂ לי אז^ז
igazságban fogom arozodat látni; י• ־ יי ** '
élvezni fogom, a midőn feléb- אחזי־י ? נ ץ ‘® בלג־ןי  
redek, alakodat. Én pedig Ben- ^  ̂ ^
nedWzom Örökkévaló; mon- *T תטינסןז. . !,עליף 
dóm: T« vagy Istenem! Hall- 1,,;^קן א^ף
jad fohászkodásom szavat, a «י “ ' י ̂ " • ־  t
midin Hozzád kiáltok; midén ידי בנשיאי אליף. ב^לעי החנמי  

a Bős Has. IL
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