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 ננק והציל. ביום השמיר: שמיני סייס בו להתכן. לטבוח טבה והכן. ביום השמיני: שמיני
 ציור לומר ומן. לברך בו האל הנאמן. ביום השמיני: שמיני קבוע רנל במני עצמו.
 לשמוח'בו עמו. ביום השמיני: שמיני ריצוי קרבן לחקריב לבדו. לחשודה מלא כל הארץ
 כבודו. ביום השמיני: שמיני שיר לבד להלל. לנמור בו את ההלל. •בעם חשמיני: שמיני
 הה ברכה בסני עצמה. לנותן ליעף כה ועוצמה. ביום השמיני: שמיני דורשי בו ניצוח
 ייחודיך. באו לחשתחווח ברב חסדיך. יוחש עזרם מקודש בזכוח חסידיך. בעזרת שוררו
 על הים סהדיך: בגילה: טועני(אל) [עול] מלכותך אל אמונה. ישבו בסוכה שבעד.
 באמונה. כנתנו חלק לשבעה וגם לשמונה. לקריאחם זה צור סצו לחחיש שבעה ושמונה:
 זה צור: מחיל אל חיל הולכים. נסעו מסוכה ולשמוה בשמיני נמלכים. סבר יועם עליך
 משליכים. צור ישר׳ ונואלו ממליכים: נאל: מונים מםוכח לביחם לישב. צקון לחשם
 חקשב. קוראי רוממתיך שמך לחשב. תסרוס עליהם סוכת שלומך תהילות יושב: וממס:

 מעריב למוריש: טטעטד ר• םנהס בר׳ אהד! דל:

 ן!םה, לילי שיכורים הוא זה הלילה. לשמוח ביין הטוב ולנילה. סורים על שם הטור
 נקרא בנילה. יזכור לנו בקריאת מנילה: המעריב: בליל הזה ישברו כל
 יצורימ. להובר חוק אשר נקכע כשורים. ארור האיש אשר ידו ירים. לשחות סיס
 המאררים: אוהב: מדים׳ביין סוחח־מ בברוך. על שלחן אשר עמך. בליל חנ סורים:
 סורים ישורר שיר נועם עלי •ין בקהל עס: בחיס: פורים ימלא כוסות כדה מה לעשות
 בח־מ: פורים ישחו יין כל מאהו. עד לא יכיר איש אח דעהו: בח׳׳ס: פורים לא יקח
 גשך ותרבית אשר ישתה יין מחבית: בח־ס: פורים אשרי איש אשר יפן. לברך על הגפן:
 בחיס: פומם ישכרו כיין לכן. וירצה כמנחה וכקרבן: בחים: פורים אכלו ושתו ריזךם.
 זמרו ליין חטוב כי געים: בחים: סורים שחטו אווזין וחרגגולים. כי מאת תהיו נגאלים:
 בחיפ: פורים זכרו חורח ראשוגים. מעשה אבוח יעשו כגיס: בח׳ם: סורים שמעו בגי
 איתנים. מהרו ואכלו משמנים.- בחיס: סורים ישתה יין טוב. אשר ירוה כנן רטוב: כח־ם:
 סורים אשר לא זקן ישתה סן הקנקן: בח־ס: פורים יזכור יין בריחו. כאשר היתד. באמגה
 אחו: בח־ס: סורים יקריבהו אל חכו. לרחבו ולארנו: בח״פ: פורים בישר׳ לפנים. יקר
 הוא מפנינים: כח־פ: סורים כום ״ן בידו יעמיד. ויערוך על פיו תמיד: בחים: סורים
 ישתה יין ישן. ארור האיש אשר יישן: כה־פ: פורים יין תסיר ירוקן. לפני נער וזקן:
 בח־ם: פודים ישלה לרעהו מנות. ולאביונים מתנות בה״ם: סורים אכלו ריעים ושתו איש
 באהלו. ושלחו מנוח לאין נכון לו: בח־ס: םורימ אוהכ שמחה אוהב יין •עשיר. וכל כלי
 ומר וכלי שיר: בחיס: פורים אל תשתה יין רע עין. קודם תשבור צמאך אל העין:
 בחיפ: סורים במה יזכה איש זכותו. שבע ילין בל יפקד עונו: בחיס: סוריס נילה רינח
 חדווה ודיצה. הקבצו לשתות ועועו עיצה: בהיס: סורים דאגה בלב איש ישחנת מאכל
 טוב ומשתח ישםחנה.״ נחים.־ פורים דלה תדלה יין מחביות בלילה ההוא חהילות רומיות:
 בחיפ: פורים היין בפוך חמיד שנור. וספל אדיריםיהיר. סגור: בחיים: סורים חכלילי עינים
 מיץ. ואויבינו יהיו כאין: כח״פ: פורים טוב אשר תאחז בבום מלא. מכתם אופיר לא
 תסולה: בח־ס: פורים יין מלכות ישתו ויסלםלו. בחורים שכורים יהדיו יצלצלו: בחיס:
 פודם כל אשר ימרה פיו מלאכל. ומצאוהו רעות והיה לאכול: כח־ס: סורים לץ הומה
 ומים ומשכר. והשותה מהם לא ירבה שבר. כהים: סורים משתה שלך יהיה להפקר.

 תנחומא 0׳ ל״ל חביבה הטילה שנשבע הקב״ר. לאברהם שבל םי שהוא טהול אינו יורד לגיהנסוכו׳•


