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ובכןתן פחרך היא
וכ
ילהליראירומקהה לדורשיךוכו' טד בסרתה בשש:
ה
ובכןתן כטדלעמךת
ובכןצמקיםיראו roe~1כו' והרשעה טלהכעשן הכלה VDכמשלהזרזןמן הארץ:
ותמלוך אתה א9ודט מהרה ע 9כ 5סעעדך וכף טדציץ לדורציר הללרה:
קדוש אההונווא שק -וכו' .ככתוב וינכה וכו'.ברה -אתהה' המלך הקרהט:
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6סור (ספר (1ככס ,קת("ן ס(כס כרסכ"נ ד6תר6יגו 6חור 6 6(6וחססכח
(6מריוגמי 6כצר
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 ,העםתברכט.הים הגדלנו העם
כקויחר ברובעת ושלום .היום
תאהמיוצםיתזכנויהיום תחנט.הים הטהרנו.
הדגלנו* היםההדרנו
 .העםהוערנו*
היום חישרנו היום הכתכנולתיש:
ם ברכה ושלוםופרנסה טובה כשועהונחמהונזירותטובות ,טנר וננתב
ובספריוי
לפניך אנו וכל עמך ישראללחייםולשלום .ברוך אתה ה' הפברך אתעסו
'שראל בשלום; אמן.
והכיכנוררכפיעוי ר06יסיכס ,מגסג סו( 6ומר יטכס ךב ,6מקוסמיסגו
(6ונולו לקרין'6ohl ,ןרגי('ן(ולר 1ריכין ,מככרס(ימ(כוריורד(,שי
סחיכסוסר סו6 6ומרס כוכרוגוח,וכשקונגוים מחכמיםסמן מ,כירין וים
ימןושמלין.והיך (ומרותחן(גוס'לנסעו כ6סכס83נווטדיסכבממס
מסמכנניס ס
מגיסונתגיס(מסון ,ובכי 6מר מררכיווראיגסיר 6דע(מ,6ימי
ר ~יך (ומל
נתפנקו(6טיגוh~htמקוך ע( OSIDOכקוככבודךוכו',וס0י6גוס'וסיגו וט':
וכהן צדק ר6סיסינסכך לנור.יחיוסריך(ומר ככ( חפ(וחנסוך ט( סטטוס
ומ6 (",מר (סן סקכ"ס (יסרם( סנו(יכהיע(יכס
כ(ו,כמוסינור
ן ס(( כרקסססגס,דפנן
כרכסססגס ,וכךמגסגכסחי 'ספוח .ו6ץ "ומרי
סטוכר(פגי סת'כסכיוסטוכ ס( ר06ססגס [כסנףמתקיע ,ונפעח מס(
סר6סוןגוקרי6 6ת מס(( ,ומתגיגן מדקת ':וכמעת סס(( נור(( דכר"ס (6
לגור ר'לכסו"מרוגו(6ט מסרת(פגי סקכ"סרכוס
6מרינן מן(,מ6י
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(סס 6פסר מסךיוסכט( כס6וי
6ומריססירס(פני .וג'וןדסכי6 ,מד ר"מוימדיוסכ"פסמללטייס
,נסר
 ,קומרלדסק84-כפררי
רמסייספליתלנור '1כרכות
סד5רל6,וכפיוגקוסךניע
נחניריד ,6גויסו כהרימ
נו(כגו
מח
רכ
לטולס ,ו1דקהך1דקטד מרוס,ככח
י .ודק6נורי' 5דקחך כנ61ן דככיר'( 6ס לדוק סדין סן :
דתקיגוקנוי

ייליח5

ו6כיגונו(כגו דק66נ,ריגןסכי מסדר וקע:
אבינו טלכט חמאט לפניך:
אבינו סלמואין לט מלך אלא אתה:
ו מלכס 1.שה עטט לפסן שטך !
אבינ
אבינו טלכט בטל ככנו וירות קשתץ :
אבינו סלמנו חדשעלינו ג',רוהטובות:
אבינו פלכע בטל טטנו כהשטה שונאינו:
אבינומלכנו הפר עצה אויבים:
אבינוטלכנו שלח רפיאהלחולי עטך :
אבינו מלכנו עצו כשהטגח,תך:
אבינו מלכנוכלה דבר וחרב וטשחית סבם בריתך:
אבינו מלכנו זכורכ'ענראנחנו:
אבינו סלכט עשהלפענך ולא לטעעו:

ניני

אביט
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אבינו
אבינו מיק
י
ש
ש
אבינו מלנט סלח  bnaלשטתינו :
אבינו כלכס מחהיעבר פשיט מער שזז
טלכטסיע לטנד העו !
חטתיט !
טלנה

אבינו טלכערוררטבתשובה שקמהלפניך:י

אבינו כלכטכתבטבסטר הרם:
אבינו מלכט כתבט בספרזכרק :
אבינו כלכט כתבט בספר וטות!
אבינוטלננו נתנהבספרפרנסה וכלכלה:
אבינוסלנט הצכהלט נפרעהבן-וב;
אבינו הלנטקבלברפפים אתהפלרעע:
אביבוכלכט עשה4כהק שסך הנרן !
אבינוטלין עשה לפקוחמךהיביםורחםעלית
י 6מר
וממוסףמו5י6ין ס"ס,וקיין טוס Pnh1ומקןורוץס'פקד  06סרסעדוימ
ססכיעי כקמו
כתפטיר
כדכריס o)hoוס(6סיס גסס,
ימד מן סוע0יס
כמד6
וס
קדט עד כוף פסק ,6ומסטירין כר06סעו(6עןוימי 6י
עד ויגסקרן תתיש .ביוםסג ארין מן 6מר שכליס ס(6ס עד סוף
י לגולכףhSnפסימן כמדול עד סכן יקיר 4
ססל ,4ומסעירין 3ילמיס גס
לפריס:
'כשהןיוסכיןקודם סיטתדו כחפלת 6ומ)(0ימ 5טרסופרכידו,ותכלך:
ברוך אהה ה' אלהשכלך העולס אשר קךשטבמצותיו המטלשבוע בקולשישרי*:
תר"ת
ן תש"ת
tD'pn
ומכרך שהחיינו ,ותקע וש2.ר"ת~ייו
שכססנליס ,הלוטם ,ותקיטס ,ס(כס .O'nUDמקיטס ,סוקס שכרס ,
והקיטס ,ס(כס פטמיס .תקיעכ ,הרועס ,תקיעס ,ס(סספטמיס .כתו
ס ס( ס(ס ס(ס ,לחקיןר' לכסו כקמרי ,פסס
כס:י:ו סדר הקיעוקס"
ר6סו:ס קשר"ק ,מגיס קש"ק0 ,גיסיח קר"ק ,וב( כן  onsגרי (עלנו
06סכטן ,ד6מלר'י5מק (תסלצקעין גר"ס( ,מססוקעיןלממגן 6מר0רלצו,
( 6(6תס 0וקעיןומריעין כססן יוחסין ושיקטין ומריעין כססןשמוין,גדי
(ערככ  06סרסן:
ולאחר סשקעיןתשירין ס"תותימו l'1WIDIכחפלתמוסףותפליא.
וגמרות וקחספ
 (0ישע נריח,
ש"(כהסיח
",שפרוסוהוקע,
DPW
ססס,וט%מלגיח עסמםוסקפדיושםססס ,ווצקע ,וכרוגו1% 0
ם חמוס 61מ'כ
יחותל עגים  C~lwlוגרכם גסגיס ,וחסר5 16תלמימח
(ך,
)כרוטת וסופרות( .,ומר(ך סמ(יכסוטויך 0מ(ס  Ynh1כגףתענו
ונמסנסופר ,דכתיכוסיס כיוסר~ר6%יתקעכמופר נדו("0:טי
אין שמחין תטסרסת(כי"), mnD" ,כמטח ,מטערס שסרהב6 %1 ,מר
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טא ' ,hSכגנו פוסיכי6י
ס וכטניס ,וק סקס .מממל נטוס
*כם גפרות61 ,חרי 1משכיס המומר ככמוכתיכרי קדמך ,חצסייס
161מר
טכנ
מכ
יטכדיך כעכי6יס .השגן כסס סס(ימ 5כור מייככךכ(
ר
מ
ו
ט
ו
S
D
1
ס
י
כנ3י6
יו
ימירוימר(ריכ,רכןגמביט(טהור ט(ימגמר]6 [hthnח סרכים
י מוכמן ,
61תר רנ סת 6גסור6ס 6מרר'יומנן ס(כסכרכןנמקיך( ,וכמקוס טשס(ימ
בנור6יןסימידמייכ,סס(כסכרכןגמביט(6 ,כ(כמקוססטיןס('מ35ור,מיי
כ,
וסגי(מעי)כגי סטירסביןנלין(3ית סכגסםמיי3ין ,ס( 6סטר רכן נמליץ(
 6(6עם טכ:צוחרן6ע  ,'D')htוסגי(מי(י) דקיימי כניס מטסת סטותעין
תם(ימ5טר(36 ,סגי דטיר (1 .6כמק 61מש ט(ימ זכור טומדין 3חפ(ס
ומתפליןכימידטכע כרטח,וכמיורדס(ימ(מר 3סכמרסט(חס86,כפרכס ר6סוגסיצקטין
קשר"ק.ונטגיסקש"ק.ונס(שהש קר"ק,וקלמר
מריעין  6(3מקיטס
ו6(3טקסס לעריס ,וכך מנעלגנטתי שינהם:
דעיטדין כמפלםמוסףומחמסין.וקומרכסוףטגן ,זכרט לחים  ,ונסוףסחיה
נווולמיככוךאבהרחם!(161,זרלדורודוררגטליכו לאלגי הואלביץפחום
וקהרט,ושבחךאלהינו מפיט לאיגעש לעולםועדכי סלךנהל וקרוש אתה,ובכן,
ושנן,ובכן,ער המלך הקרוש :אהה בחרחט טדזכר לחמאת טצרים :אלקטוא"א
 .את כוקף זוםהוברק הזה
טמני חטאיתוכו' טד תסיק כסודן  itDC1כהלכתן
ך באהבה כסמת רשנךבכו שכתבת ע5מ בהורתך על חץ
נעשה פקיבלפני
כשה ענדך כאנצר :ובחרשהשביעי באחר לוצצם עו' טך הסני תטיק כהלכהן:
ך,טליוקג43ךכבמניעכ6ןקומר :עלעו לשבח לארק  (% ,ימידז 8כמקוס
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שאויןומקשיב קולתרועתנו  ,תקבל ברצון זכר טלכיוהנו :
אתהזוכרוכו' טד ועקירת שחק לזרעותזכור.ברוך אתה ה'זוכרהברית:
וחוקט קש"ק  ,היום רות שלםוכו' יערבלממךקול התמנינו ,אלרםונשא ,
סבין טכש טאזין ומקשש קול הרועתם תקבל ברצון זכר
זברונוחונו:
אתהנגלית בענןכו'בערפליסדו ,גס כל השלם 1ג '1טד נכסהליום הננו.ונאסר

.

הללויההללו אל בקרשו וכו' טדאני ה'אלהיכם,כי אתה שומע קל שופר
ומאזיןתרועהואין רומהלך ,בא"י שסע קול הרועת ענרשיראל ברחמים:
ימוקט קר'ק :היום הרת וכו' זכר שופרוהינו רצהומורשי D'WIשלום:

.
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ומהוךס,וג(כך(נוססמ 6תטרף[דטתו]ככטודס,וסיכן 16מר0סימיד(6מר חפ,14
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וכך 6מרריפנותיכח(,6וגסכ סוגוונכיתרכינוסכככן6( ,מרס6וכ(יןומוורין
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ושקיימםעלנפשנו בשנועה,מיום הכפורים שעבר עריום הכפורים הזה הבא
עלש ,בכולםחזרנו ובאנולפני אכעו שבשמש ,אםנדר נדרנו אין כאן נדר,ואם
שבועה נשבעט אק כאן שבועה ,אם קיום קישת אין כאן קים ,בטל הגרר
 ,בטלה רוטבועה מעיקיה ,בטל הקיום מעיקרו ,אין כאן לא נדר ,ולא
מ
.ולא קיום* יש כאן כחילה ומליחה וכפרה,ככהוב
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אי
ריולא חרם ,ולא שבועה
בתרתך ונסלחלכל  mvבני ישראל ולגר הגר כתוכם כי לכל העם בשגגה.
161מרברוךשהחיינו(,פיסין כוס כיוססכסוריס (6ונורו6 :כ( סגרו נוהיכ60
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כבור ,ובכן צחקיםוכו' .אהה בחרתנומכל העטיםוגו' טד אתיום הכפורםהחת.
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יככור ו6ונור ענוגןותמיסורותעךסקד4ט ,מעמרטיס13יענ
6(1
ר ס( מ31ס ( 610סרכזת16י(סתעיס,ולפגיע46phהרhlhדגר
,6
נעטף3ס((ו סוס כהל'כותחטהרלו6סוגהש6 ,נ(כתיחוח ורמתש חו3ח סעסגי
ר
16תר לעימות ס3עס ,ומנכוס ג'פעתיס,הית
וכטמגיט עד לפני
אחהירע ותסיים כי אהה מלחן ששואלוטחה,לשבטי"צרק* סלך עלכ5
.חשים שלום161 ,מלאבלו
הארץ מקרש ישראלויום הכפסיס*(1"1ור רצחוטוחם
בא-
י)י"( .

ויוכי

שגי

מיקי

סדר רב עמרםגאוןי.11ס881.8ם.יעיעיע

מדריוםהכפורים

טח

לכתומקוס ,תו סי 6חפ(ח המריס:
ןפססגגי 6דסכמגיןקמרי ,פד
ובמוסף ~t'b'Sפתי ספרי שמח,וירי
מה
ויעם כנסר 5וט ס'6ס מטס ,ומפעיר קורץ מן וכעמור
י(מדפ
הכנימימד סוף פסקך ,ומסעירכיסעיסכי כס 6מררם הס 6טדכיסי ס'
דגר161 ,מרלסרייוסכיכיחך :וממדר סיח(נוקונמ ומקרס .ובהעדיןומחלוין
כלמס1DlhI ,תפקחמוסף:
ה'שטתי כממח וכו' ערלמען שמו באהבה ,חכרם  wnSאל מלך חפץ בחתם,
כהבט בספר חתם לפענך אלהים חחס ,אלחי ופגן* בא"י מק אברהם:
אתה גבורוכו' ,אתה בחרתם מך זכר ליציאת מש.רים :אלהים ואיהיאבותימ
צפני הטאשגלינו סארצטומזרחקנו מעל ארסתט:,ואק אנו 'טלין ~niwv
לןפניך את קיבצת חבוודמ ולהשהוצותלפניך בבית בחיתךובנוה הדרך ,בנית
הגרול erwשנקיא שמךעליו ,טפני הה -ממשתלחה בטקדשך ,קב'רצקמלפניך
וכר טרעל חץ משה עברךספי כבודך:

עלונולשכחוכר מד כתחת ואק עור:
אוחילהלאלוכו' טד ~ ruVלשון.והיולרצוןוכרטדציץתואלי:
אלהינוואלוף אבותיםכויללשטתימ וכו'  VDלפס ה' תטרמו:
י אל סלך רצק וכרצם אתה!
אלהינו ואלהי אבחשיעלה ויבאוכו' מדכ
וכו' מד"מלטהובכלמשעז,
אלהינו אלהי אטתימסליך על (כל) השלם
 ua~vבסצותזתום חלקם בדברתך שבעס מטתך שמחלבס ברשעתך,
וטרו לבת לענדך באמת ,ה-ברך אכתוקיש לעך* באץ כלךניח
לםהרפגלפחמילסש!טתעי
ויעשת עט 'שראל כו' סלך כל הארץ טקסט ישראליו
רצה וכו' כוים טד בא"י הסברך את עט אוראל בשלום:
אלהינוואלהי אבוהש תבאלפניך הפ"המוכר מד ואנחנו ~ tUythטה נאפר
לפניךוכו':על חטא שחטאםלפניך .ע"חעצזםאמלפנין .כשתג,וקח
במז
יוי,יג"ח שחטאםלפניך באגם,
שהטאמ לצניך במתר ,ע"ח שחטאנו לחמך בגל
ע"חשחטאמלפנע'ברצון,ע"ח שחטאהלפניךבייתמם,ע"ח עןזטאמלפניךבלאיהדס!
עלחטאים שאסודיבע עלוהם אשם,
עלחטאים שאמ חרבק להםטיבן:
עלחטאים שאמחיבק עמהםחטאת:
ל הסאים שאטוכיבין שיהפ טלגץתארבעי
ם1
על חטאש שאמחיבץ עלירם כרת:
עלחטאים שאמהיבין עליהם פיהה וכרת:
י שנום ן
עעל חטאים שאמ היבקעזיהם נותהבי
לחטאים שאמ חיבק עליהם ארבעפיחות בית דן !
סקילה שמפהכי
 ,אלהי ערשלאטצרת'כף .עדאבל לא5
"יטהם*יבנה*שומי
ע
לחק אמתפי חהגיק לבילפניך ה' צוריוגאלי ,ששה עלו
שתצההוא 'nmYשלום עלם ועל כל ישראל אס! !

כ1.

עי

.

obt
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סדריוםהכפורים

ואם ח(((טיוח)יוס סכפוריס (טיוח כס3מ16,מר 3כ( תפלט וחפ(ס כין
ן כמנמס ,שבתוה
כטרכיח כין כמחרית 3ין כמוסף 3ין נגעי(ס כי

לסטנה הםהטנוחהוה31,מוסף קומרומוספייום הסרחהוהויום הכשרש:וסומל
רצהוטורים.ושים שלום .ומתודע ,וקומר אחה יורערוי 1 oslyכ,'1על חטאועל
חמאים .ץ סי 6חפ(חימיך:
ושליח לכור קומרטגןוזכרט ,טחיהומיכטוך 061 ,ר(ט(ומר קרובהקומרכמגן
וממיסוקורסקדוסט .וקומר לרור~דור ,ובכן,ובכן.ובכן61.ומר כסטו
סקסכרכות כ( מטסירוס6(1 ,דכר קנוכ סו ,6ו( 6חומססוף6(6 ,כמו
סיר(ס (כור(סרכוח.D'Dno)16ו6ונור אתה בחרתנווט'1כסמגיעלפניה'תטרחו
ם '16שבעתימים,ןי" 6אזכיר סלה,
"ומרפסוק")ס(יוס,ע 6פסוק6מו ,610י
וי"ל אהה כוננת  ,ויש אצלצל,ו'" 6אשנן,מפגיסכולןמויןויםכסן סו6וח
רידוייןומן מוכח סיום וחדל טכודוח,יכסנוסייס 6ת מפסוק ,קומר חמס
מניחוח ג(כדלפגי טורח נסמור] .ונהנדסג' תעליס161 ,מר אהה יורע כו'
ומסייס כי אהה שלחן לישראלוכוחלןלשבטיישורוןכו' .רצהוטודים,וברכתכהנע,
ושים שלום,וקין 16מל כבוולף נוסכיוh)h.סונור'S1Sכנגז:
ובמנחהמו(י'6ן ס"ת,וקוריןנ' כמכסס 5לן מסיסמד קדוסיסחסיו  ,ומפסיל
ועסונווסיעיס,וגגו6ת'תס,ונוי  (6כמוך ,וסקורךסריסיסו6סנופטיר
כגכי ,6וסמפטיל 3נכי 6כמנמס נוקרך (כמריס ו(פגיסכ( מכרכות כולןכדרך
ן סמריס ((ונחס ,ונתפלת מנמס
מנודרךכסחריח ,ו6ונול לסרי '51ן היגוי כי
תפלחו
6ין 6ומר (פג'גו ( 6ס(ימס ו( 6רממיס6 6(6 ,חרעמסייס
16מראבינו טלכט כדכתוכ(עי(:
והכי 6מר ר3גטרוג6י ,גמגחס ס( יוס סכפוריס6ין 6ומרספיח נכור 6מס
כינגח וכדר עכודס 6(4 ,כסחריח 6(6 ,גמוסף כעד ,סנווכיר עכודוח
ן ססוכיר כמוסף (מס 610
nl~rclוסוד16ח") ככסתעכודח ככן גרו( ,וכיו
מוגרומ,כיר כמנחס ,סככך' (6וכיל.וכן נוגכגגסתי יסי3ות .נסנור כמגמס
כנימוח סריות כידו,סייס שנימס סו ,6וכב( חפ(ס וכפנס רשי (ומר.
ונוגסגס( יסיכס כממרית 6ומר ממס ,וגמוכף סכע ,כמנחס כגעי(ס ג'ג',
ו6ס ים סגלי סנור ס':
ת .ויורדס(ימ 35ור (פגיסחיכם 161מר
וסדר הפץ מנמס כסדר תפץתחיי
כגןוברני,טחיהכיככור ,והמלךהקדוש061 ,ר(כ(ונורקרוכסnleoכידו61וננר,
אתה בחרהנוטד ממניעלפנ' ה' הטהרו ומהחי(ו6ונור נ'ספיחות,ומחודםסקס
מעמיס61 .ומר אההיורערוי עולםוכו' ומוחסכי אתה סולחן לישראל  ,רצה
וכוים.ושיםשלום.ויעומל אנשסלכנו161 ,נול ".כ
( כמוסף 6יגו מדעומ

"כיני

"ח

36יג 1מזכנו:יהגדי

ובתפלת סגעי(ס פוחם 63ערי בא לציק נואלוכו' ואהה קדושוכולס סדכ,5

ומקדח,ועונודיןונומפ((ין:
*)יעקויקמי)* .י(והיין.

הפלת

סדר רב עמרםגאון.

מדרנעילה

תפלת

~new.daat.ac.il

מט

.

נעילה ,נ'ר"סשח טד בא"י הסלך הקדרם אהה בחרהט טד זכר
ליציאתמצרים :ש"אמיעל לעוטהיט טדלפט ה' הטריו ,אלוצנו
ואלהי אבוהשיעלהיבא יראה ותצה כו' זכרותווזכרתאביתיגווזכרקירושלים
עירךווכחןמשיחבן רודענדך,ווכרקכל עמךישראללפניךלפליטה לטונהלחן להמר
ו4רהמים,ביוםהכפוריםהזה,בים מקראקרשהזה,ביוםסליחתהעזן הזה,לכחילה
ולסליחה ולכפרה ולמחלבו את כל עונותינוזכר ליציאת מצרים :או"א מלוך עלכל
" o~lpכלו נכטדךוכר טד ומלכהזו בכ .n~wo 5קרשנו בטצות'ך שים חלקנו
בחורהך ,שבעט טשבך שסח לבט ושפעתך ,שרו לבט לעברך באבהודברך
אמת וקיש * ברוך אתה ה' נוחלומילחלעונוהעמו ,שראל ,מלךעל כל הארץ
~vs
מקרש ישראלויום הכפורים:
רצה וסדים.חיתום להיםזכר  ,שים שלוס ובספר כים וכו' ,זנחהםלפניך אנו
וכל עמך ישראללהיים ולשלום.בא" הסברך אחעמו 'שראל בשלום ,אמן:
אלהינוואלהי אנוהש הבא לפמך תפלתנווכו' טדכי אכהעויתואנחנו הרשענו:
מה נאמרלפניך 'ושנ מרום ומה נספר לפניך שוכן שחקים הלא כל הנסקרית
אהה יורע:
אתה טחןיר לששעיםושינך פשוטה נקבל שכים ,ותלכדט"ההורות לפניךעל כל
עונוהינולמען תקבלנו בהשואה שלשה לפניך כאשים וכניהוהים  ,למען
דבריך ודברי פה אל פה ,בעבור אמרת,אין קץ לאעדהובהת.נו ואין כספר
לניתוחי אשטהינו  ,ואתה ערע שאחריהנו רמה לפיכך הרביה סל'חהנו ,כה אנו
כה חתנו ,מה הסרם ,כה צדקנו ,מה נטענו ,מה מעשונו ,פה כחנו ,מה
גכורהנו ,כה נאמר לפניךה' א"הש ,הלא הנבורש כאין לפניך ,אנכי השם
כלא היו ,וחככש כבלי כרע.ונבונים כגלי השכל,כ' כל כעביט ההו וים'חייט
הבל לפניך ,ומוהר הארםמן הבהבהאין כי הכל הבל:
אתההבד"ת אטש טראש ותנירהו לעבודלפניך ,כי כו 'אמרלך כה
,
ואםיצדק כהיהןלך ,והתןלנו ה' אלהינו באהבה אח יום הנדורים הוה
אה יש כק-א קו-ש הוה ,אהיום כליחת העק הזה ,קץ ומילה לכל עונותיט
למען נחדל כעושקייטונשוב רע.טותרצקירמונך בלבב שלם ,ואהה ברחמיך הרבים
רחם עלינו ,כ' לא רע-פוץ בהשההת עיל
ם ,שנא' ררשו ה' בהמצאו קראוהו
בהיגתו קרוב,יעזוב רשע דרכו ואיש און כהשבוהע וישוב אל ה' וירחמהו וא5
יירבהלסלוח ,ואהה אלוה סליחות חנון ורוום ארך אפם ורב הסר
אלהינו כ
ואכת ונחם על הרעה וכרבה להסב,ורוצה אהה בהשזבהן של רשעים1א'ן אהה
חצין בנדההן ,שנא' אטר אליהם חיאני נאום ה' אלהים אם מדין במות
הרשע כי אם בענב רשע כקדט ורץה ,שובו שובו סררכיכם הרעים ולמה
בנע כאראל ,ונאמר החפץ אחפוץ כות רשע נאם ה' אלהים הלאבשובו
ת
יהכ
מר
טר
יו וודה:ונאמרכי לא אחשץבמיה פגת נאה ה' אלה'ס והשיבווהיו.כ' אתה
וכוחלן לשבטי ישורון  ,ומכ5עדיך א'; לטכוהל וסולח אלא אהה
כלחן
(ברוך אהה ה' רשלך הסולחן);אלהי שי שלא טצרה' טד אנף לא על
'סורק ונאחרידי
וליקוק אכריפ'והגיון לבי לפניך ה' צורי וטאלי ,ששה שלום

יני

וכי

הפעי

לישרא.

.

.

יי

וכי

בכרומי
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במנטע ברופדו הוא יעשה שלוםע4עתל %ייאל .אק:

] כ6מ5טר,חפ(ס,נמקוםס6ומל אההירע,ומסייסיי
הצליח5מר 6מר""
פלק לעדאל,ושחסSsb,ימיו 6טר ((1מורסנכרכםטידוי"):

אתה

ושליחלכור יורד (סם רשיכם כחסרתגש(ס161 ,מר סגן,וכופה,לדוריווור,וככן
ובכ! ובקonwl,.המלךרקרחם,ועווור אהה בחרחט תו'וכבמגיע עד לפא
 %תמהה ,לותראבןמעממהoht ,י0ספוחגיוסקומר 6מר6כן תעמסס סקס
ס(ימופ,ומסייס6ח סתפ(ס,ולותר רצהואודים QW1 ,שלום *וגוס(יס ע(פגיסס
*1מר רחמנא חמאנא ,רחמנא אסכלנא ,ויענין"ומר שיחלכור אביסמלנע
וכף הסרגולא  ,ruעשהלמות שמך הנרול שיתגדל רתקרש בשלםוכף :וכמנחס
ר כנעלספעמים באהבה
6יןס60יס כסגים  06כפיסם .חנףס(ימנכוריזכי

כמוכמוסף6 ,כ( הקמרית וכתגמס6י קריך גומר:
ןרד כערכית וקודר יכלו
ואם מ(יום סכשריס (סיוח כפכח,ס"מ סכוריו
הרהרתשבת ,מק אבות ברבריומוחס מקרש השבת'61 ,ןגריך (ס,כיליוס

סכפהויס ,ולמ"כ קומר אבית סלכם  SDססדל6,כ( נחפת להריח
לבניהם שבדעת .לנמחה רום הנפורש הזה באהבה  ,ונתוסף
[קומר]
*מר אתובגחי עם השבת ונעם? עם הכשרם ,וקיןגריך(מזכירמנתיוסר
י
ח
ה
י
ס
ח
נ
מ6ת מוספי מנח6 .נ( נמוסמס מוחס מקדש השכתוישראלועםהנפוהס:
וכןכ(מועלותסח(6סיוחנסכם כן 610סנורן,סטיןס(ימסכורליורדכטרכית
מותיר  (0יוס סוג hSnShV,סכת '6ן ס"מ סנור יורן כערכית כיוס טוב
ע6כיוס הכמוריס,חסו עטמ6ופירמו ,וכמו ( nSfiעגתכם)נסיכ
י
גייתט]נסלח
ר:
רו
כד
ח 5מר6כעונוסכנו6 ,כ(כמוסף6ין לותר 6
ומנחסקריך (ומרסיי
ולאחר ממפייס חפ(ח געיתך מחחע ס(יח לנורמידיהוארויםוכו',ברכו,
אחה הבדלתכמונן סדעח
אשר ברברווט',כדרךננוסס(( כחק,
ע כ6מ5ע סכת
ומoיסם(כסיי
t6
l1
ס le)o
אהו"י מנסח ,וכש"י יו
י
פת
ג1עכוש5ס
סטוכ6ין 6ההר ויחי,ovuסמחמ(סכסקכטוסוקנוחסר06וגיס (6
יו
6י
ן עותרכתוסכחוכ
הכטוס (h%ת651י סכת,וכמעקי סכח Oelaגיוס טוכ"י
ותטעם*)6% ,מר עמס סוס חוקטין כסופר קשרק כטס 6חת ,וסו(כיס
(כתסס(סוס:
ך 0תכןעין כמפוי סכת ,ולעפיי סמ( לניוח 3מ(1
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וביםהשלישי שהם עשתי עשרומנחתם ונסכיהםוכר.
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