מפר

ביתאלהים
1

להרב הנאון המפורמם ,החכם השלם והכולל  ,נר ישראל
סיניועוקרהרים ,כמהר"ר משה בכהר"ריוסףנ"עממראני.
טהבר ס' קרית מפר על ההמבים ,ושלשה חלקי תשובות
נודעים בשם שו"ת מביע:
אשר אור תורתו זרח משנת ה' רפיהבגלילהעליון ,בעה"
ק צפת הועזב 4

נחלק לשלשה שיערים

שער התפלה ,שער התשובה
ושערהימורות(העקרים).

,

יעוי לופיק מיוהד בביאור פרקשירהליז"ל.

נדפס אך פעם אחתביויניציאה בשנתשל"ו ,p"eSולא נטצא רקבגדוליבתי עקר הספרים
(ביבלאטעקען) ,ובעת נדפס מחדש ,בהוספתשיתי מקוטות פסוקי התנ"ך וש"ס ומדרשים
המובאים בספר הזה ,ובהגה"ה מעולה ומדויקת:

וואר שא

בדפוס ר' יצחק גאלרמאןנ"י.

שנת אע זהכי אם בית אלהים

לפ,ק
-
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דקרמת המהבר

בש

לנ מהור ברשל' שלהים ושחנכה חדש בקרבי:
שלתשליכני מלפניו ורווש קדשך של תקחממני:
השיבה לי ששון יששך ורוה נדיבה תממתם:

על'נר 5סכמ 63דון הכ6 ,5סר יגר 6ת ה6ד 0יוססס0י61.יןר~מקי1' 6ג 6מיש*וסו ,טוסת
רכטיו 610וסגמסכיס מיסהתסיח מדון 6ין  656 O'Dהורחמי משסל
כמכמס,ולפיוסויגי
עגמומן השרס פטרע סמק השש ס 61ר6סהש
8מט ,סם קלוניםופסוח יותר  56סס(ימות
דהרכסיוחרממכליוסגלתישכגיס
5יס מיוןb~Db ,מימ
%ולס מגסות  56ר~שסרון מגו.כמומר,כימנ
סיסעמיפכ השן ערלמן השדפס הלועס מגדי מס סהו 6פוכן,וכן 610מעגין שוס סגות
מפס
מישמס ,תכן ינשר ספכ3סיסים געגס 61פ 0סינר( הסכל (כקשמוכן ועומסנזיסיעוס הכגתו
ום
ונ
שתל מגוסס 5 36ד ממומר ,ממס פיהיס מופכל מן סכר סמוכן ועפםיוחר 6(6סנרע ממק סכגחון
ומסונמסטסס  56סגורם31 ,סיוח סוכ ס'5כ 5פס5 3מ(ך פ15סוסגיעכדיו 6מד מקס 61מד נטר
ס מן ר,מ65כסאיעלס סמ(פ ,
ס61מיקב נסוט נעוגל סטעיס5 56ד המומר ,פיפסס הנכור כטני
6%ושינס מיחס כג 5מס סהס עמרית bbטיו  651נפר w1e5וסממןנמר מקקו,כייעםר.ענד
ככף סימלס ע 3סי מל נסר 011סמייכ מיתם ,רגטל ע 3סגתענ( כלנמור ס(6כס'ס%ס11ס פסיס
ופרכס נפוט נסכר העסיס סירסתרי המ15ת מכש 3עפוחסכולס ,מ6מ o'onכוסח ר,חג6ס6מר
ינ 6סר6ין מכויס %נות סשנ)561תדין6ח מנרך עדססניע3מקומו,
"5
5ס
והומשח כעןסשו וסקלן (עו
בעונועין 1 onh 65כ,'1גיחכ3יחהימרססיחם פ63ידין  6(1ינוור ע15"5גי סה 61נזך
י
נ
ו
ל
ע
מ
ספנפמוסל עוסזכ כמעליס ססוניס סנמירייס :עדסיניע 3מקוס מק תכוגחכ63מד,snblכינודך
מסכר ה561מי גוד3המעסיסע5חק הסכגס .ונס
ן 6טסרש"ת תהיה גוועו מס טרנס קן נלופל
מיגושגת(6זססיסכמעגמוגמעסיו ~ootn
ונגמוד מסורסוק'וס מ15ת'ס,כי  610ית רינ51נרוח לנסנ' ,טסשס נ') ע%4יס 5מסס
סכין סכעו 5גך ליחלחו כמו סגוכר ,והקדים ותמשגיסומערס,כי פוחס פסס גז41ס כהשלם
סינתזעמומיוםשחו מרמס 6מו ככ5הוליך5ו ,ונמוטט כעוס"ז וסיס גכמ ומק סכגסס לעסות
נסיוחו מס 3(1מן סיייעש הגריכס ( 1עז סגדך יוחר  651עסו ,רוס נעוה"כ גמסס מן מדרנם
וגתייסג נסכך ומכילכי סה' סיחס (ו,והיתד( סחמחאיסומטויס תסס ס63מסיגו 5עסותכ 5מס
כור 1 16סנינו מעסו ס 6% 0גמגעו  6(6מטי מיעוט הכגסס
5ססכי(13הטיכירכיו
וע"י
ומסמקי ובוסיהיס גרנה נס כן מסהסגינו (קנוח טלקנ')
כסרקי 6טח נטרקנ')(ענודיקכ 5מסט
ס61סיס קומר 5 06מדרחיב"
מולס הרכס 56סמויק כ 5סמכמחו מרוכס ממעסיו 3מס ה 61זומםגפפן
מוכס(עגמךכי5כך טורס 1סגווגסכי נס פ6מלגו סוחטיומרוויןופלסיו שעטיןסהרומ כ6ס ועוקרתו
ן %וי (6דס (הפחנמנמעסיוססוניסונ(מודו ,והושכחו ע 3תגיו  1רמסר.מכמס (עגטיס והמעמס
י
וי
ס
יס סיסנמעגמוכספיד ועכס הרכה יטר 5סרסיס,כיהסעסס ה 61העיקל6(01 ,ח(מודגזו(
רס
ס
י
י
ממכריו(,זס 6מרכ 5כך טפלת,כי מססר.רכיח שמט ונמרו שמוד נד31סמב"צוידי מעמס,סרי
יממכריך ,ה61כי 5ontoך כחכוסחוסיות משק זקידוסין ע 3מססימרו ב"ק
גימוד התורס יוהר
סכגס טנעית מ6מ ס(6ית' ניגירחךיותר מהם זכג 6קמ 60 6כמעמר ה 6שנמורי ,ד(מנמר
51כך גוגרח כךכדי סחרכם5סיימך והכגחך טגן (עשו מעמס נדו("61 ,כ 6מר סחט כי מי
 ptrnn 56עונם 5ע5מך ,וכמו פ6מר כן עושי למכמש  h'DIסכך עכעו ((סוד (1עסוח ,מרוכס
הכמוח ס" )1סהלכס ((מור יוחר מקנחמכיליו ,ממעסיו  1פ( 6עמס כ( עם מנכס סכעו כמכמש
כי מסקס גרסו נתורס  ,כי נטפו סיחס מוכנת לכסוח ,ה 61דומם (6י(ן סענטיו מרוכיס וסלעיו
ט עומס כ( מססככמו (עסות,
ומסחוקקת  11ntSSהחורסיוחרממס,וכ(6יסכוי מועט'ס,כיכיוןסיי
כמווהכגחומיינ בעסוק כחורם  (6ימסר המגב6 ,טי( 1מס סעסס גר6ס ס( 6עס0ו (ס"ס ,וקלוכ
ן ה 61רימסו כי 610,,מחמל ע( השגס פעסס,
וסכגחו עתיד
כש~ 6
.מעסשרו מכנוסיכייכסח(ומד הרכס יוחר מקמיכמרןיוזי ,כיוןסייגו מסריס כ( מס סכמקו nlnDSגריס
ומסכין
 06סיחה סכגסויוחר ממס למד ומכריו (( 6מדו שיגו ממ"כ תעמס סטוכ ,וגס הרום מעוקר
כמוסו  6(6למדוכפי כ 5סכגחס,יסים3ססיותר ססלסיס סמועעיס 1יוגמא( פה 61כמעז( כרומו
(נוגס סעסס ועוקר והורך קערםע3פיה,
63 6101
מק
סהכ"ר4ה1מ,מגווכמ,וכיס6מסרסו(ילמו((6קרתוסיןמס)כגכיחססמי(חדיגו 1וכ1כ1לגחס1ע5מי ס(מד ופירס מח(מיזו עציוגימר
סל"ד 0ע 3ניסו('ח(מוד חורםדכחיכ(מפקיי" )1ומספי כ"ז) כטור גודדת מקנה6 ,ג(מי ממעסיו
למיס ר6פיח מכון .ופיוחו חמ(חדיגו,כי מרוכיס ממכמתו דומס (קרפיס מרוכיס שין כ5
פיס
!מגח כטח נרי6חו ((ימד מסורה סגיחגס יגס סרומוחץ,כו(יס(זוג 16חו ממקומו ,וכמוכןסגמס3
(סי11דכחיכ (כר:6יח )'6וימי ערכויסיכקר  6101ריבוי מע"סהע"כ ,סהתמדס כן חולהעג
סגווגס

גי

רלזיז

.

1

.פסי
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הקרמת המחבר

סטונהמהי 06 6עסיס ומחקיימח גו  :מיטדס (סומם כנ(מיסורמבגוי 6ר(1 7סיק ינ3
סי6סנתשס,
מסרכיגו סכר המועטע 3סמלוגס ססגגס החורם 51ומדיס 6מד כמוbSn,
רמה כמו סכתכע (מערס,יתכן (ומרכתיכייודק כמיסיסוייו (מחוח61יטכטמיומה ,ומס סומריזר
שוטן,orסיהיה סכר(מי ם( 6מיחסנסכנתענעו י1ר (כ63מז 6 6(1תר זור דוה דורסיו ומכסיו
 6(6 n1DDSנ' מנותדרך מס( ככ(יום ועסקם ו ופרנסיו_,כ'ותעמיס יקרסכ6י דול ס(b~w 6
ומיסהיס גהכגת מנעו (ענות ס; נכ(יגס  6(1ט כ" 6דולך  651מכם וקלגס ,מגסוא לובט
עמס bShנ';יסים סכריותר5מי סטסססנ'וכס וטיי
כמס
ס 16 ,טרנסת 6דורס ומכס .וכן
ןס( 6סס(יס שמלו וס סטר חו(דוח 6דס מנמד פריר6סו וטע,
 otinoמק סכגחו ממי סעסס נ'כיו
ג( מקו61 ,נ06 3יוסיףיותר נסגי הסקים סכמוסעיסרסיווסיוסל 6דפ סם חורם כן
פלע
ייו,
"פ
רה
וו
מקו]65 ,יקטמ הסריח סכרריכוי סמ15ת כי הכ 5עיקר זרעווחעדוחיו ס0חורהומע"פ ס
(סי רוב המעכס,וכןכעניןהגימוד ( 06מד 6מו ולוםיפרו פלפדפסריסו דור דורודורסיווכו',
י הקרן ש
 '1סעוחניטוגסהסריס מק כ( הכגתו,יהום ( 1גי ( 6יקר 16חו3זות 6זס הרקבוןעמ
יותר סכרממי עמד נ"נ; '1עות oti~e 6(1נמס כ" 6הדורסים  otn)nelולמסיס 1כי1נ 6נסס
ו דוררור ו11Db %
כ( מק הכנמו ob 5sb,יוסיף יוחר גסכי ( 6סבספפיס  ,ootibומסשיפר
הסריס הקועדיין ( 6יקטמ ה 36יחגרך סכרו ,דולווועדיו דור ומנמיווכו'וכמוו 6( %יעועס'
ר(סיקס מומס מסיס 6ת עמוככ(דורויורמגףזולגיםומשיםוטלנסיס
ה 61מנחןיינ
~DD
נס נמו ( 16טחות סיס "16מד תסש ננ 5דולודור זס
ןמה
(ו1הריושירנגתמןיג"כדינר061 ,היסיות
וט% ,יאסר סוס רור ס% %פסיס:
' 16יותריםסכר
המכ)גזהיהזריך (הת ס' 16י
נכ(
יוחלקמיסגתןהייג
מיינ 6וס מהגרתו ואגוש
ססהיסמומס גמוע ממי סגננן
6(1הניע ומומס6 ,נ 06 5ירכס עוז
(סיפוח 6ח ט5מ 1ג 156ס61מסרר תוחוור
נזם
יג6מר ,נס גיאש*ס למומסיםיועגל 6דס,מסרסיו מכמ-ו וירלסיו,ולין ל1פ מסום
גג
יי
,גתתדז
6מר ע(סיער ססמ שנר טעי( ט3עגייס,כים יוהפך ט נוסיקספ 1DSDכספציפימלפירימכפיס
 otlco ohמקוסיסיס5ו סכר ע 5סזינל אמד 5סס(יסעגמו קורס וכמ15ח(,סיוט זוכם וטוכס
וע( כ(דיגרודיגל סגתן
יותסריבוכמו בספכירסיסבימסע(1ל ;עשו ממטימאיסוישרו(יומךטי)1שרי
(גתןהזיגר ,ועם כ( זה
י תוכרו למיחס גמה ) o'bפפסיוכפסמתוקמס
י
ו
ד
ר
סר
סונרר ופליפולופ ספובופכי פופ.ס'  15 onteד
ככמיווכו',ויטיס כמכידו שמוס כעפי רפעס.
סכידו (ממוח61יגומומס סו 6כתקפי
הסכינוויסדו ע5מחכונח6oroסרמיהמוכןומנומן וכסססמיסי
כעגעו מתמות כרי6תנילפסכס הקרסון 6סר כ16ת 1עוןוסכת נקד)כןהמומסי %וכוסיסר,
ר גסיו %לסיכשס ספדם פובסיתירה ע( מדתטולעגות ,ועס כקוס
סיס ( l)SDנ( atw 3היותויגי
ולשועיתפסמייסכסטיו ממגו:
יח"ח כגז ),~ots1כיקזוסס
.יערס עיקר כח(מודו
כ
יטים עכז( והטרםכיןסלעיגגי6וסכהגנה ועוגהגמע;יססוגים נסכי זכופירסיס כק
ונשפ
סלסי
רנים
נ התוגה  nb~oפלגסי 061 6תעע,ותיגס וכפוססלייו ) wbט"מ) פפסזכסונוכס6ת
ידועםכטיסו5נע(יס( ,כןמיינ כ6 5מדמיסר 56זכותיפויסשויכו ,ה15מד ושמד וכוסויוסר,
3ססתד(כעסות כ( מססיוכ( כלתירסססורפוקיום וכמו ססגיפנסס ט"ד)הבנמד עשמ((מז.מסעיקין
פלוסים,וימסוכ פלפו סי %נסנלפיבעו לפסוס נידו ((סוד ((1פדוסמור וכעמוס ;מס שר מרע
ר ממס סטוסס,וכסירני 5עגמו יוסיףוירכס ועכסעוג(16 ,סמור שנד (11DOעסוחכגנו%פד,
ייש
(עסומ יוחר ממס ססיפ בכפו וסכגחו קורס 6( ,ע( דוך מס ;נחוב ליספיס לשב) וסיס סעסס
5כדכבסריס אסו656גיס כססטיעמטונו(6חריס סגדקס  ,נדור ספעססיותר ממעומסנגש
נחשעט:
ג6 5מדכטי כמווסכלהוויפוחווקימחו ע(קרוכיו
וסבליווגגיעירו,וגסכני עילוםלמרוחסנסמעיס רלא (כוזלםומוכסכמייו 6(6נסsnbi
שיו משח משחו וממסקו ,כסס 61כגיר דורס
ו5
מדיס שמועותיווסטשתיו תכטפ
ניוי
טטילפחסול
וסטוכיס -ogw
 16מגס  16סרגם ע 5שכור 16ילססמכיפר ,נקכר(ינמוח'5ז)חוכריםנ"צמעסי
וכמו  nnbaכמזרך(כר;6יח לכסט' כ'ו) ע(זס כמוס11 ,1ה1סיפו
ח לריסים "bbכפיסתן קדושן
סיר סולרופ קדש מנמד ססר6ס סקכיה (6דס מיש נפרכותי"מ)כי גס 6מר מיחץ *פחס
סר6סוןדור דורודורסיו דורדורומכמיודורודור מלורנס וממעסיססכמוכמייסס,כיכ5תםסימנס
וטרגסיו .ז1רסיקרס ממכס מיודע
גמ1ח כ( מכס
כלערס ומשונסע5פרסי סחורת,
יהדרך  610ככ((
כס
זה
כסגירכים דכרי חורם והנדס 5הורוח(5
תס
רר
יו
נטח
יסכע 5וכמוסומרולסוףט"ג
מעומס וסיסרס ו5סוכימס חוכמת מג51ס (שרייס דמני5ס) ג 5מס ססו 56נק
~Obמיר קרנו שמר אפס
(1ס,סירס מכ 5מס ההונהרעו( כתורס ,מכסיקר 6כסיני1 ,ע5יסמייכ כ6 5דם סממדפ סוכו פכיך
גמקוס זפסדיע מעומד ספסספ(דון ונכוח 5קמפוכ,קהויי
ם%ססמדטכמכמוהממגפם
וקמייך כטידיני סחורם ,טרנסיקרץ מל 16נסיט (ח(מידיו ומכיריו,וטסיזכסו ס (6כהנדי( סוס
סשר-
16.ר6סנקות,כטי סדורכי65ימסר651יסורסכפ ו5ס6דירס ,יודיעס ג"כ ככחכ הכמריס קרוכיג
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הקדמת המהבר
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כרכס 6מריו 1גדקח 1חעמוד (עד סי(מד 1כמ

סטריו מס ס5 65מדו  65 16ר6וכפטריס6מריס:
ולכן נתעווות* 1ססח(7הי ככ(ימי6,ני סנעיר
טשה בר'יוסף זלה"ה טשראני 3סעס
 m~nsהסס ,ומכרתי וס כמהסגיס קרית פפר
ע 5כ 5מ5וח החורס (דעחיסוד מקורכ 5סדיג'ס
מכחוכי סחורס ,והשובוח שאלוה נמססיסחטקו
גטר סוסנדינ"סתורס ,עססי1הי סוקדניסיכם
סח(עידיסוסמנריסמקסיניס(קו(ס' ,מוס 6טולמ
מם 6וריכ כין 6סיס 51נס5ס בנחח,כי ססכגי
6כרסס י5מק ויעקכ 6כומ סעו(ס ,וזסו נ(ימ1ד
סמורס .וגעג'ן מעסס סטוכ כעעי (6סיס ,o1bl
עיקלי.סדחוסחט5סוסחסוגס ,גר6ס(י 5מכר סטר
ז61ס15ע(ססס((ססחססעסגסיגימסטתומקור6טהי"ועב~ירצאלהים.
ר סמיס (נו5 6לת
56סיס .,שער היסורות ,שער התשובה,
שער התפלה,כי יסוד סהסוגס חט(ס,כי נס
פסי6סמיסכמכווס6ריכוגזלועיס  ,1(6עסג( זס
מקוס סנימו %ו 5סחנדר נו נטגייניס ודרוסיס
ממודפיס מתיסכיס ע 5ס(כ( ,מוק 6(1סר דנלי
סל6סוניס51יחןגממן ח1לסנני6יסכתוביס5דנרי
מכמיס51 ,יוסר נדכריסס ניסודי סדח והחפובס
,OSbnolכי סס נדל כ"5סר כססיסל(6יכגס,
'%1כיס סיוע6גסי ,וכמו סכיס דוך ע"ס מתט(5
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56סיסורומגגוןמזקלקרכי5.כ,רומ ,ע(ס'סודות
6סר ר16יסיסיו קכועיס ג(כ (עו(ס ,עסור כר,6
רומו (תסוגס 6סר סי 6תהרת המט6יס וכחסובס
י %סש ,רומו (תט(ס 6סר
גסיסככרי6ס מדפס3,
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נסס)Sbחס5יגנימ(טגיך ורומקדסך 56חקמממגי,
כי רוכעל חסונס וסמח"5 55ריך 5סעסיר דכריס
31ר.כפיד גכקססמדייוסניוס ככ 5ס(ס ntibhb
נסריס נקר וטוכ61 ,נ( כגי 6דס מי סמטמל
!מעתיר נמכוקס 6מד טעמיס ס(ס  16יוחרק5יס
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י כקכ(ס סחט(ס סגר'6ח(עין סגסקנ(ס
סמיד,כ
כמו ע( סנסמיס 1ע 5הדכר' וס6ר מיני רעות
סמחרנסות (כ 61נעו(ס6 ,מר סיסורו ממגו 6גו
יודעיסומכיריסכי מ6חו יחכ' כ6ס (6י; 1סרעס
הסי6כעומתיגו,וכססנגו  146קכ( תט(תגוגססיר
ממנ 1מכח סמוח  16סמ16ר%וח הרעומ 51תנג151
ר רהס ט(ינו כרמס 6כ ע3
סוד6סsuמיק"%ס
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ר Sbתקמ
ו6ס ימזר 5מט 61חסח5קממנו5,כן"מ
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י ססון
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גחסוכחוחכוטר15חט6חו6 ,יט נרלס ומקוכ(5טני
~ sbככתמ(ס קודס סמס,6דמיון ענדמ5-ך סעכר
ע(דכרו וממרסכוסמייגמיחס,כי נססיניסימ(1
טגינדינוהוסיממ1551וגרנס 5ססוממ(5ו סעמס,
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( 6כקכי( וס יתקנ 5ויחר5ס '1bS
סג6מרכ"גס5וס3ס"כי"ד)וטגיסמ( (6ר6ס 6מל
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כמ(כיכסרו7סיו
 גדנס ( 6כמיוג: 6ככ 5סמקר 6למו5גטע רומ גפמס כנן
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גססגערי נסמופ ססורוס נקרש  ot)bsnnרופס

(כעסממדלנוססנייקיסנמוסס:
ר"8גנגימש  156סס(ס 33ע 5סססונס ע 5מדרגת
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וי0מימ ססנסמהסיסנגסס ע( וכל סמע6יס וסנון
וחסמדס  13סגטס1 ,ע 5משן סכרומ 6מל ורומ
קדדך  (6סקמ ממגי ,כיצעון  610טלס ממיחס
וביוש נמקדוכיוןססכ כחסוכ0ו(קי1סח,סלומ %
יקמסוממיו~,ופ 5כטסע סכגסמס ולום נדינס
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גסמכגי,כי(ר.ע(נפנוזךעוגםסט
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י סנ51ס .סבל ססט(ס
6סר (6יוננו 656יימיד
פסריס טרקיס ,סער סתסוגסי"מ טלקיס ,ופטל
סיסוזוס סעדטרקיס ,נססנ"נ6,יע דומם פחס
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שירהלצייעל עשר טפילות
אשורר לאלשוכןבציון
ארומם שמךכי גאהגאית
אהלל שמך מעולם האפל
סביבך layוערפל

אעלה שמך סממה למעלה
אנשא שמךבגלוי ובמפמן
אעמר ,שמך געפר ת מלבותך
אשר שמך ביסורך תדאה
אידה שמך בהוןך במ שעה
ששח שמך .בנצח ישראל
אפאר שמך  1בהריה
אצר שמך נאו בנכורה
אגדל ,טפך בצבאותיך ברננם
חכמהי
אאבי שמך ואם לבינ ה קראת
אברך שמך
ולבהנתהעוותה וחיה א*
אכתר שמךבהי
איחר שמך מזאת עראין סוף

י

יצטמגזרע

מנגנו טאר נעלה
רפירתך זהב מרכבך ארגמן
ה' ארנןנ0 1ה אדיר שמך
לאלחי מתי אבוא ואראה
אלהים צמאות שמעה
ה' צבא1ת אלהי ישראל
כהפארת ארם לשבה נטז
אלהיםהייתלי לעזרה
רוממות אל בנרונט
אלהים ה'עז
הישועתי
עזי וזמרתי ויהילי

אהיה אשר אהיה
כלך אסוף אאסוף

על שלשה עשר עקריפ
אאמן שמך ואקרא אליכםאישים

אשכיל מציאותך בארץ ובשמים
אנובב אחדוהך בפה ובלביחד
אכביר עצמוהך מכל עצם השמים
אאריר קרמוחךבפיברו.איך
אאחיר עבודתך בכפונה
אשבח נבואהך בשם הקרואים

אסרר נביאךביאין כסותו
אכבד תורתך ואשבוה ואנמש
אשגב מצוחיך לא אשנה אשכח
אשמח בהשגחתה מארם וער שרץ
אצדק נמולך בכל פעולות
אאמץגאול'חך בשפתירנני
אאשרהאייתךוירך המרימה

אף אמונתך בקהלקרושים
כימצאי מצאחיים
שסע ישראל הןאלהינו הן אחר
אל מספרים השמים
כקברוםיירעתימערותיך
ועברת אחוו אלהיך ולשמחה
ודברתי עלהנביאים
לימין משהזרוע תפארתו
מוליך
תורת ה' תפיפהטוייבת נפש
כי לא לנצח תשכח
עיני ה' הסה סשומפות בכל הארץ
נעל ישלםנעל גמולות
רוח אפינו משיח ארני
לקרושים אשר בארץ הסה4
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