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א סליחותמדר

 אשמורות לליליתקון
 ! קריש אשרי 1rnoפוחס

 * נצטלק וכה גרבר מה נאמר ומה נתאונן מה . הפנים בשת ולנו הצדקה ה'לר
 ; שבש לקבך פשוטה שינך כי , אליך ונשובה ונחקרה דרכינונחפשה

לנמר[
 ושלום  נאמנה. קריה לתוך . ברננה אל יקבצם . מנה מיעדת ולפני . מעונה שוכן לפני . בתחנה קמתי אשר . ראשונה פעםזאת

 : שבים .לקכ5 פשעיה ימעך כי . ולקרובים לרחוקים . פנהמכל
 . לפניך באט הרבים ברחמיך . ברחמיך תקבל שועתם . 5ב בכ5 אליךשבים

1
 ריקם תשבט וא1 ק ךר ק רששס

 תפלה volt :תפלה VD1t אהה כי , תשיבט אל ריקם מ5כמ מלפניך יטומניך
 הרוסות אליך יבאו , לשמך ויכנרו ה' לפניך וישתחוו יבאו * יבאו בשר כלערך

 : עטלך על ויסה פעלך והגיף לך הנשמה * הנשמהוכל
ותוכחה[
 בשעה עולטו קונה יש . שחת חררו בטרם . תוכחת נאשטעו

 אנוש תקות כי . במזימה והתבוע . אדמה בן התקושש :אחת
 והוא . לה מותיב הוא . האמולח גויתך . נעלה צור כי ובהשכיל :רמה
 תקרה פי יסתם. גולל עד . תחתם בשאול ויום : )פ"0 . להמפרק
 היא ח . תורה באור השתמש . אורה בטל להחיותך : וסותםיורד
 תהא דא . תחתיות בארץ לשכון בציות. תקרא ובעת : ישרהדרך

 צד . מועדת רגלה יום . מועדת לתום נפש : מ"י( . 51היותלמיקם
 . שכסו על משרה בעוד . בעולמו איש חוטא : עומדת במקומהתמות
 בהפקרא . טלא פיהו ושחוק . מכלה בהבל וימיו : לעצמו רעהגורם
 בסדה כפעלו, תגמולו כי בחבלו. יתבונן ולא : ע"ז( , ליהניחא
 . ונקרה בסעיף גר יום . עברה מיום יגור לא : לו מבידין בהשמדד
 אפילו . שאולה ברדתו מעיד פעולה. זכרון וספר : עברה העוברכל
 זמנו . גטעגליו נלוז והוא  שביליי. עקש יזמן . )י0 . קלה עבירהעלו
 כל . זדוניו שם לו ונגלו . גאוניו בשחת ושחו : עליו מוכיח שטרשל

 תטלי . תלכי באשר כי . עוניכי על נפשי דאגי ; לפניו נפרטיןמעשיו
 * בקומך למשפט וטוען . מטך נסתר אין צור : )פ'0 . ליכי שכתובמה

 . מעונה שוכן בדונה . ברינה חיכה ונפש עמה: לי אין ודבריםדין
 ן )פ'0 . במאי טענתיהו וכי עצמי. יגורו לזאת : טענה מחמתבבואה

 ולזמן : שבהן יפיפיות . בגופיהן ומתפארות . בבגדיהןכמתנכרות
 : לאשים וכליל ונתוח הפשט . נטושים קבר פני על . ורשיםשרים
 תצדיק אותו! מבלין מעשיו . אחריתו כן לא אה . בהיותו גאהיציר

 : ""ז( י דינא דמלכותא דינא . בהגיונה טלכה דין . נענהנפש
הנשסה



 מלהרותמדר1
 לךהנשטה

 הוני
 : אלוימ ה' עלינו נקרא שמך : שסך לפוק עשה ה' * פעלך

 ונכלמנו בסעש'מ בושנו אלהש : אל"מ % הניעו אל עקש נק-איסך
u'nuW1: לא להשיב פה לט אין : אליך פנינו אלהינו לרוים ונכרכנו בה"מ אלהים: 

 לך משוב:תימ רבו כי , בנו ענתה ותטאתימ נגרך פשעינו רבו כי : ראש לרז-יםכחמק
 וכמ"מ הרשעם :ערנו חטאנו :הרשעם: ה9'מ אמחש עם חטאם :חטאם
 אמת כי עלינו הבא כל על צדק ואתה : לנו שוה ולא ונצן04טיך סממתיךומרס
 לפנן נאסר מה : עשש בעיניך והרע חטאם לבדך לך : הר,ועמ ואמצועשית
 לפניך נספר ומה כרום ישב לפניך נאפר כה : נצסוק ומה נדבר סה אפקינוה'

 :תעלוסית עולם רזי ירע אהה : יודע אתה ורגגלות הכמרותע הלא שהקיםשוכן
 נעלם דבר כל אע * ולב כליות רשה בסל חררי כל רופש אתה ! וו כלסתר
 שמת אם : שמך לכרן עשה ה' בנו שו שנים אם . עעיך סנגר נסתר אקטנק-

 חיש כיר עמך כי : הורא למען הסליחה כיעסך ; יעתר סי רר קחתשמד
 על כי לפניך תימוינו מפיס אמש צץ"עו ש לא כי : אור נראהבארך
 ה' השיבנו : תאחר ואל ועשה הקורבה ה' סלחה ה' שטס" ה' : הרביםהוצגך
 ה' ויעבו . וכו' רחטים כסא על יחטב כלך אל : כקרם עאמ חרש גריבהאליך

 : ונקה טדוגר
 סשה מיש א'פושן

 . אשמורות לראש שלחו . טלה טהמד וצבי . ךוטירות שיךפפאת
 ובית האל חצרות אל העתידים , לילה באישוןבנשף

 . דלתות.1 על "שקדו : בתהלה חצרותיו בתודה שעריו בואו *התפלה
 לשיח . ארחיו סלו וסלו . חצרהעיו אב ויבואו . פתחיו פאותושמרו

 * אישון סי והסיכו . פרים את , ראשון בליל שהקריבו : מש . תכלהלו יהי איכה . תחלה 6 א-ן וכבודו , שבחיו יגיד זה וסי .ננפלאותיו

 . טסלה בלבות הדסו בשטים ליושב . לשון סענה הבו . עחעפיםוגז*
 : טאו , לכסלה תשובוואל

 לפוסק
 לספר נוהים. 6 בעם באתי. קדעע חצר תהים. בנפקו . צטאתי לאלידבו

 יום : באלהים לשאול י החלותי היום . גבוהים פלאיו .בהטפתי
 . מיחל עמדי יום . ממשכבי ' זוחל alpN סם . בניבי שטך . אחלגדל
 הטעמדות. החלה בו וומ הים: האלהים. אל אביא דברים קצות טצבי.על
 . עומדות בביתך . ק6 פעמים יום . נכבדות בך . טללו בפהתם

 . קטו בליל . טעמד אנשי יום : היום . רוחים ונגדך ' ותמהיםחרדים
 לטעונך. . הבאתי תשורות : העם . ומגהים שלים רוהים. טאורותהית . הטו וטעי . נצטד עם בך יום . שטו תהלות . סחטד בפיהםיום

 חן לטצוא . מד תת . ההלותי היום . פניך אח . נשאתיהחנות
 י עטף 4י לפריון : היום . אלוצים דל .בעיניך

 . שביזו ישיב וצור . יגאל טהרה . נחלתו וחבל . ישראלכן4ש
)תחמנם
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ב סיחותמדר
 . בעיני חן שטצא ; ישראל קדש . תבואתו ראשית . אל ישעהלתחנוניו
 . מטשניו וישקיף . הטוריו שועת בקול . לבניו ויעתר , לפניו לבבשפכו
 "ומח.מן : להחמניו . מכתו וטהץ . מהלתו וירפא . טעניו אתלענות
 פניו ואת , רב סלך לקרית נדחיו את יקבץ . ומערב ומזרחוצפון
 "שיחי : לתרותיו * משנתו ויעור , אהבתו ויעיר . בקרב ההולכיםישא
 לעם * בקרבי לבי וחם , והדל סף וגילי . ועצבי לבי כאב . וגדלרב
 : לחהשתז . אנחתו ורבה . מהומתו וגדלה . ולשבי הוא לשלל . ודלחולך
 , תעלוסיו לפניו . לגלות ויואל , אשמיו להתודות . להלות בא אל"פני

 : לחחמנע .חטאתו דטי את , בדטעתו לטהר . עלוטיו הרבו אשר . וקלותוהמורות
 משה מ"" ד'פוטון

 יקוה כשכיר . עיני ~שא ולאל . בחילו יהמה לבבי . הצני ימיגומדי
 בנסס להיות . אהלו בצל להמתופת י רעיומ ויורוני .פעלו

 יבלי וסיטי . נגולו וכספר גילי. שמי כל תוטסו : בהיכלו ולבקר .ה'
 כסלי וידי ישולו. לבבי את . בשלי וטשנאי . נזולו להזילי ,אבלי
 "היום פחז": יהבילג יצרי .ופי יבהילו יוצרי ירוא . ימולו נתיבתי .ומכלי

 לגאול,ולטהר בהם הבאתי.נפשו פי לשאול,ונדבות לי באלהיםהחלותי*
 * סבלו עול ולהקל . סכלו מוסר להסיר . נגאול נגאל לבב 'בדטעתי
 ואם . גזורה האל מכבוד . השולמית ושובי . ברה נפש עורילחצת:
 כי צטית. כבודו אל ואף . עצורה גוף במאסר , רטית לאאליו

 בתרמית. החזיקו עצרה. גריה וכל . שמית ריע בה אין ארורה,האדמה
 המדבה הף משלו. ישא וזטן להסית' צדק ואסרי סרה. טדברילהחיות

 : לננוח , לולא
 כרכיה ה"1 ה'פאק
 . מעלם על ויתודו . לחסות בצלך כאים . נשלם בלבב"בונים

~VWD1 פרושות לך וכפיהם קולם. בתחנון וישאו . לכסותטאנו * 
 * וצבאו טבחן בכור "רב : לעשות ההלם וזה . לכלם אחתושפה

 נא * בחנתם שבע אחרי * יצאו סיגים ומבלי * צרפתם כסףוכצרוף
 * הדפתם באיבה לא כי * גאלתם וזש כי ובשרם * ימצאו חןבעיניך

 לשת וביללת . רעות בטדבר "כושלים : חשפה . נסות לבעבור אםכי
 כוס השקיטו י פגים רוש ומי , whw . בדטעות השקיתם *תועים
 * וכוסות יין טלאים * גבחים בתנחוטיך * לרגעים וירימו יישתות
 * משוסים ההציעם * מצריהם ופורם * חוסים טושיע שה :חיפה

 * עליהם טחשבותם וכל * חוטמים אותם יום יום * לוצציהם כלוסיד
 * לקנזס "הוסיף האד: * שיצות קטו אשר כל מהם* יבצרולא
 * אריות ששנות תשובב * שאננות ולטפחות * דחויות שיות שאראת

 * חיות בסור נערץ אל . ופיות שפתות לשמה רננות*ושמתבענה
 : חאה . לכסות חםשתים

שסע



 סלפנותסדר2
 . נדבה הצירי , מהללכם . תנובה ופרי . לבבכם שימו . תשובה"ל"מ, ,'9שק

 עושי ה' ניראי : לכם הוא ראשך . בא כי יה בליל . בידכםתקחו
 כס ואל . גאוט והדר פלאיו וזכרו . מעונו במקדש לפניו עלה ,רצונו
 קוראי . לב דויי בעד . תפלה "ונראו : זו: גליל . שועכם יעל .מעונו
 : זה בליל . לקונכם עז תנו . לב ישרי כל . לב לנשברי בקול .תהלה
 וקיים , מעשה והפלא . פלאות הראה . נושא ויגון . חלאות"סובל
 : "ה בליל . עמכם אות . עושה הנני . נושא בך לעם .נבואות
 ס"ל בן יוסף מבסטסתאג'כ

 . בעבים שמים המכסה . הכרובים יושב "יחיד ה' : אחד ושמו אחדזק'
 "ואפס דן : ה'אחד אלהינו ה' , קרובים אלהים לעמוונודע

 איי
 בלעדיו

 ראש להם ושמו נדודיו. יקבץ קדשו הר ואל עבדיו* ובני . שרידיובקבצו
 "פלאיך ה' : אחר ה' . אחר להיות האהל את לחבר . סביבו יקיףכבודו וענני . ירכיבו ארץ במתי ועל . קרובו לעם יגלה "סודו ה' : אחר ה' .אחד
 ה2י ושורש . ממרומים עליהם . יערה ורוחך . תמימים לבני ,הראה
 "בוגדים ה' : אחר ה' . אחד ורועה . עליהם מלך . עמים לנס עומדאשר

 * ועבדי ואחי . ומדי לבושי על יפילו וגורל . מחמדי בוזוושודדים
 רחם מביביה כל על אתה "נורא ה' אחר: ה' אחד* ומיה אחד מזהצנינים
 אותם וקרב . אויביך וקש אש אוהביך, ושים שביך. תשובת וקבלעדתך
 . יחלצט וטצוק מצר יאמצנוי צדיקים "סומך ה' : אחר ה' . אחר אלאחד

 "לישתחך ה' : אחר ה' . אחד שכם לעבדו . יקבצנו רוחותומארבע
 כי בם ויאמינו י ינכרו תנחומיך ואותות . ישברו תקוהאסירי

 אחר: ה' אחד. פה הנביאים . דברוכן
 חוק אברהם חתזסססתאגיב
 פוחדים לפניו באנו * גבוהים שוכב עולם "אל ה' בשם : ה' בשםעזרנו

 "באנו : ה' בשם עיט ה'. יחנן אולי . האלהים יתעשת אולי ,ורוהים
 אל ישראל תקוהייחל יש מצוה,אולי ונר תורה נאור דוה. נפשלרפאות

 עבדיו נפש פודה הוא כי * חסדיו בצל לחסות "רצנו : ה' בשם שינו .ה'
 נרפה* ולא "החזקנו ה': בשם untp ה/ נוצר חמידיהאמונים כל ה' אתאהבו
 בשם .עזרנו ה' יקרה אולי י נצפה לבדו .וחסדו ומרפא ארוכה נמצאאולי
 תהיה אזלי תשובה* במי והתרחצנו משובה. לרפוא הקרבת 0מנחה .ה,

 וכעיני . אדונינו הוא כי יחסית : ה' גשם עזרנו * לה' .וערבה חשובהכעולה
 גשם עזינו . די ורחום חנון ' שיחננו עד ' אלהינו ה' אל * עינינועבדים

 און ואיש י נתיבותיו רשע יעזוב כן על סליחותיו. רוב זיכרנו :ה'
 אולי למלכנו. לדרוש נקטנו : ה' בשם עבט . ה' אל וישוב יטחשבותיו

 : ה' בשם שגנז . ה' וישר טוב . דרכנו יישר והוא * ייכנו הדיןביום
סליחה
 עזיי: ינא טבק ר~-וים אל עיני אשא וארץ: שמים עתה ה' בשםעורנו

עא-
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ג סליחותסדר

  שסך כבדי דבר ע% ימעט אלהי עזרנו : וארץ שמם עושה ה' טעםשרי
 חטאתש על וכפרוהצילנו

'y~g 
 כי הושיעם כרשעים יפוטם מפלטם ה' כעזרם : שטך

 הנה : השועתי ה' לעורת' חישה : חסרך לסרן שרנו לנו עורתה קשה : טהסו
 לי ה' : ארם תשועת ושוא מצר עזרת לנו הנה : נפש' בסוטכ' ה' ל' עווראלהק
 : סלך.ויעבר אל רהובכן. הוא: וסגננו עזרנו לה' הכתה בשונא':נ0שנו אראה ואנ'בשורי
סליחה
 : משלה בכל שלטתו כמש הכל בשמים יי : ואצפה לך אערךבק. קולי תשסע בקר ה' : אפתר סמי ח% סשז ה' י אירא כסי וקעי אוףה,
 ויקרא דבר ה' : מישרים ומניר צדק רובר ה' : בגבורה שסך וגדול אתה גדולה'
 יעננו המלך וכשיעה ה' : יעשה בעיניו הטוב הוא ה' : מבואו וער שמש פטורחאר!
 אלהים: אק זולתו עיר ואין ה' : ויעשנו בהרים נע ותרר שטך הס ה' : קראטבעם
 היה קויט לך חגגו ה' : ישראל בית את יברך 'ברך זכרט ה' : לו חטאנו זוה'

 ה' : האריר הורה יגדיל צדקו למ"ק חפץ ה' : צרה בעת 'ששתנו אף לבקריםזרועם
 אדם מחשבות 'ורע ה' : אליו בקרא' 'שמע ה' : קוראיך לכל חסד ורב וסלחטוב
 לא לי ה' : יחידת' מכפירה משואיהם טשי השינה תראה כסה ה' : הגל רגנהט

 וסחיה ממית ה' : בשונאי אראה ואני בעוזרי ל' ה' : ארם לי יעשה מהאירא
 לטען בצדקתך נחני ה' : מרוטם אף משפיל ומעשיר מוריש ה' : ויעל שאולמוריד
 וטצורתי סלעי ה' : ההלחך יגיר ופ' תפתח שפתי ה' : דרכך לפני הישרשוררי
 ונעזרתי לני בטת בו 01גמ עוד ה' : צרה ביום ומטסי ומעוו' עוזי ה' : ליומפלטי
 פעלך ה' ! בשלום ענר את יברך ה' יחן לעסו עזו ה' : אהורנו ומשו-י לביויעלז
 לנו משגב עמנו צבאות ה' : חוטר רחם ברוגז הושע שניס בקרב היזהו שלםבקרב
 האזינה לי ומשה ושאתיך ה' : בך בוטה ארם אשרי צבאות ה' : סלה יעקבאלהי
 צריך אש אף עם קנאת ויבושו 'חזו , יחז.ון בל ירך רמה ה' לך: בקראיקולי

 אזניך תהיינה בגולי שמעה ה' : ורור לדור זכרך ה' לעולם שסך ה' !תאכלם
tl11Wpתשפנה ה' : חחנונ' לקוי D15W לנו פעלת מעשינו כ5 גם כי לט : 

 השיכנו: שסעה,ה'
 חוק שטואל מסוסתחנה
 . לעסך הרעה על והנחם אפך מריון שוב ישראל אלהיוא'
 כישראל כעמך ומי לטובה, אות עמם ועשה הקשיבה, עמך "שדעתו4,

 . תקבצם רוחות ומארבע , חלצם אריות שני "מבין : אחדסי
 אהליבה ואת , תנהם ציון אבלי עואת : אהד אל אהד אותםוקרב

 צמתו ומואב מדד : אחד להיות האהל את לחבר , הרחםהנדודה
 טמנו "לרגלי : אחד ומזה אחד מיה , לחיי הכו בחרפה , חייבבור
 יה "חזק : אחד גם אין טוב עושה אין , יחד עלי ויתלחשו , ופחדפח
 אל השמים מתחת , ישראל כל אליך ונלוו , אריאל גולתמתי

 : שוב * אחד מקום ..:
aW1~D
 ההוא ביום , בפחד ירעם , צר על שדי , הנבחר לעם זרועחשוף

יהיה



 מלחחחעפדר8
ק אחד: 1DW1 אחד ה , טעחדסיח  בחטה צש שפתם 

 .אץ טוב תחת רעה לשלמתי . ועצב כעץ והם יבש כקהימב.אמ
 אתי עתרי תל , שפל העלי רפה זרעי : % . אחד גם אץ . %כששה
 אסוף היה אחד. נפל,רבר לא אך נכפל. עלי חתים והייאפל,
 הקם יחי וטורט סחם, הפר רבים רושם , מרעיהם אלצאנך

 : וגר עפינו אם 1 אחר ה' . אחר ורועה אחד סלך .להם
 שני לילתיקון

 * הצדקה ה' לך וקרש.אשרי.
]נמר[
 טספר ואין , חסדיו יתמו לא , חסידיו נפשות שומר , הצדקה ה'לך

 ועד היודע , עבדיו לב את ובוחן , ילודיו סתרי מבין ,לגדודיו
 שינך כ' . הכרובים יושב צור , ישראל אלהי אל , בלעדיוואפם

 1 ויעכור , מלך אל . וא' , שבים "ב4פשוטה
 ופוטון
 לשועם טרום , שפתים פרי שלטנו. פרים , כפים בבור התנפלנו"5וכ(

 וצור לנבראים "מתר : פעטים וה שבנו עתה כי . אזניםהט
 ביד עמך עני נא הבט מעשיהם, כל את המבין יהטחמיהם,
 האר חסדך .פני : כרום , רגליהם לכף סדרך שטת. אשר ,שוסיהם

 . ידידיך מעם הפר וכעמך , מעבדיך הסר אפך ועז , בורידיךאל
 צרחנו. ונגדך , שביינו בבית . בטחנו "בשמך : סחם . לפניךשופכים
 : טרום , עינים כסות . לבשנו צדקך , טעונינו . נצלנו אם אך ,טחליינו

 סשה ממוס ח'פוטון
 בקהל נשבר בלב מתחנן . האדונים אדון לפני תחנתי אני"שפיל

 ובאתי , ראשונים מעונות ונכלטתי בושתי כי , אמוניםורע
 . ועמלי עניי ראה , עלי וחון אלי, פנה : ותחנונים בבכי סליחהלבקש
 , העניים ישראל עבדיך שועת "שעה : לי עוזר היה ה' , וחנני ה'שמע

 וקבצם , סבלם עול את והקל . רצוים בעיניך ויהיו תפלתם אתורצה
 תקצר. לא ידר כי , פדוים לירון וילכו , לשבוים דרור וקרא , הגויםמג

 דפקתי שני בליל , פניך להלות באתי "הנני ה': שסע , חילי ה'אלהים
 עוני. כפר , ותנהלני נחני לשטך, להודות קטתי . וענני חנני .דלתיך

 "בנסים pDr: , לי הרהבת בצר צדקי אלהי ענני , 'נקניומנסתרות
 . פלא ששה אדיר * אריאל פליטת ותחון , ותגלה תראהונפלאות

 פניך ושם טקדשך בית ותבנה , כלא מבית אסיר ממסגרלהוצתי
 : ~Pe , גילי שטחת אל אל . אלהים מקדש ואבוא ,אחלה

 ט'מסון
 , בונה בנמחקים מעלותיו אשר צור , חונה ארון ועל הכרוביםקשב

אעות ואני יקראו טרם והיה , ונענה נגש לעם , מענה קרבתחיש
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 ומזרוע לוחץ מתגרת , דמה וכאלם פ.ו יפתח לא אשר :אענה
 ובן , נאלטה וכרחל . אדטה קצוי בכל , שסמה ילבש אשר ,רמה
 תועה יהי , בכור בן מתי עד : חיה , יפנה לרחמיך , מעונהמוכה
 יקנה יה לוהטים אפפוהו , עכור וכעמק נטרים בהררי ,כשכור
 ופנה עניו ראה , תזכור תקוה אסיר , זכור רחמן אב , ימכורוזה
 נגרך בהתעטף , תשפר לפניך ושועו תחנתו : יניה , עונה בצרשור

 ישוב אל צור , תכופר וחטאתך עונר סר בשר , שפרפרהמזהיר
 : :היה , מונה לכוכבים , טספר אשר הצור , ונחפר נכלם דךנא
 יוסף חמס י'פשק
 מתגרת הידו, לשם יאק מר , בחמו רתחו ומעי , כבודו גלה-יר

 שנית ה' מסיף , עמו יהיה ושלם , נדודו יקבץ מתי , ישימוצר
 סתום, יהיה בחטאו , הצעו חזון מתי "ועד : עמו שאר את לקנות *ידו

 וגלה , בצעו לעון נא סלח , תהום בצרור ופשעו , ורשעו עונוכמום
 , תוטו עד הגלל כבער טשנאו, ובער , החתוםקץ

 יוסי
 דברו יסרה :

 דרכי נגהנו. כוכבי את להרים, יוסיף לא כי אלהינו, ה'צרים.על
 * לעמו סביב ה' , נביאינו נבאו והם , כטהינו יכלים לא , ישריםהאל

יום"
 צר על * יגבר חילינו כן . עמנו ממרום , דבר בפנים "פנים :
 , עטנו צב-ות יה , חנו יגונות ויסע ' ישבר סבלנו ועול הדסם.אשר

 עטו': שאר אח לקמת ff ה'שח ,יסף לעסו עוו יתןהוא
 הי"ו הקטן לוי אני olbnמסתאניג
 את מרחוק זכרו פשעם, טהרך "אוילים : עון יכפה רחוםאקוא

 , עון תשא כל אליו , ואמרו ושובו חפשותיכם , שטרו ,ה'
 הוא ה' יין מכוס תנקו אולי , לבדם ובחרו דברו "נכוחות :והא

 "יצר : ו.א , בעץ ואצבעותיכם בדם נגאלו כפיכם כי ,האדמדם
 הרוב . ויבאיש יחפיר היום כל רע רק , הבאיש ריחכםלבבכם
 : ת"א , עון על בתוכחות , איש יסר כאשר , יסור וצדיעם

 נכח עפעפים, סים ויזלו , אל אל , כפים )אל( הראו היטבנלמדו
 תקער 'גאל : יוצא , עון נושא חסד ורב , אפים ארך ה' . האלפני

 , מטה חסר כלפי . עטו ריב "וריב : :הוא . העון מושכי הוי ,השוא ובחבלי העגלה בעבותות כי , כשא יאמץ ואל , מת-שז תתקילבבכם
 עם . חומא גוי הוי בפניו יענה כחשו . בוטה חרב כטדקרותאדב
 יחשוב לא אדם אשרי כי . וקושו והתקוששו * כבודם לארץירד אולתם ומפני * הודם לטשחית נהפך ושנים "הקיצו : והוא . עוןכבד
 אם עינים טיהור : וודא עון. יכופר ואטת בחסד מרט סור דו יראתמדר * יקרע החוב ושטר . מכם , יגרע ל4 ועינו פניו "קדמו : ןמ . שן לוה

 * מאר ער דו תקצוף אל יעמוד* סי חיקי. אל * תטוסכמפעלי
 ופשעיו . הימטר תעשה מה ליוצרו "נוצר ! זהש ' עון תזכיר לעדואל
 * העץ אדוני בי * יאסר לו כעת יודה אכן * המר בארות לוחפרו

""



 סליחותסדר4
 , וחבליו אחזתו וצירים ובחבל * מעלליו ורוע טפשעיו "הוטה :והוא

 "ועם : והוא , עון לו ה' יחשוב אל * כסליו מלאו נקלה כייתעטף
 * תבנה ולא תהרוס פשעם ומגדל * תפנה אליתם יחפצוןקרבתך
 : והוא . עון נושא כמוך אל מי * אענה ואני יקראו טרם והיהבשרם
פליחה

 פניך אחזה גצרק אני : אסרתי שסע 5י אנך חט . אל תעשי כ' יאתיךאני
 אליך ואס : יוש'ענ' וה' אקרא אלהים אל אני : תכונתך בהקיץאשבעה

 כי : חסרך לבט- וארנן עוזך אשיי ואני : תקרמך הפלתי ובבקר שועתיה'
 ישטעני , ישעי לאלהי אוחילה אצפה בה' ואני : לי צר Dl'a ומטס לי משנבהיית
 ואני : לה' ישועתה אשלמה נדרתי אשר לך אזרוחה תודה בקול ואני :אלעז
 חסרך ברוב ואנ' : עלי גמל כי לה' אשירה ברצועתך לבי יג5 בטחתיבחסדך
 אלהים בבית רענן כזית ואנ' : ביראתך קדשך היכל אי אשתווה ביהךאבא
 ואני : אתה אלהי אמרתי ה' בטחתי עליך ואנ' : ועד עולם אלהים בחסדבטחתי
 אמרתי ואנ' : טלאנות'ך כל לספר מחסי אלהים בה' שת' טוב לי אלהיםקרבת
 אסרתי ואני : אליך בעועי תחנוני קול שמעת אכן שניך טנגד נגרזתיבחפי
 והוספתי אייחל תמור ואני ( קרשך היכל אל להביט אוסך אך עיניך מנגרמושתי
 באמת ענמ חסדך ברוג אלהים רצק עת ה' לך תפלתי שני ן תהלתך כ5על
 עורי ל' חושה אלהים ואביון עני ואני : וחשי פרגי אלך בתמי ואני ןישעך
 אל : אלהי ה' תענה אתה הוחלתי ה' לך כי : תאחר אל אלהי אתהומפלטי
 ענייך חית תגיך נפש לחית תתן אל : שסך יהללו ואביון עני נכלם רךישוב
 , השיבט : תסיר עולה קמיך שאון צורריך קול תשכח אל : לנצח תשכחאל

 : לסלן הכחוג כגזו * וכו' רחכנא , כ,' ויעבור . סלךאל
 ול"ה אלעזר בי דויר מהיםתחנה
 : מקרם ימים חשבתי , עצבי ומכובד , לבי שברה דאגה"וא'

 שסעתי מקדם: אזכרה כי תהמה. עלי ונפשי תדמה. ולא נגרה "יריקדם: כירחי יתנני מי . שיחי מרי היום גם . רוחי בצר"ואדברה
 כטעט .בעניי : קרם אלהי מעונה . חסדיך כיום והפלא , בנארךשימה
 בפן פקור "רחום : קרם שמי בשמי לרוכב והוחלתי. שברתי לוליאברתי'
 רחטיך המון "איה : מקרם מלכי ואלהים זאת. כל מצאתנו ולמה יזאת

 אירא "למה : קדם ביטי בימיהם פעלת פועל . לנו ספרו אבותינושמענת
 בגלות אן "עד : מקדם אתה הלא . בצרה לעתות משגב , צרהבעת

 וחסד . השמעת חזון "זכור : קדם מימי עליזה י הרשעה ואויבת .אטבעה
 כעסך והפר . עמך בעני "ראה : קדם מימי לאכותיגו . נשבעתאשר
 חם "השיבנו , הטיבה ברצונך "לציון , קדם קנית עדתך "זכור :ואמך

 : שוב . כקדם ימינו חדש . ונשובהאליך
 אנרהם שוסטיושכ
 בחסדך ואולי . שוענו אזון רחסיר כרוב , יוצרנו לר להודית"אקום

 בבשת שחרנו. לך לנו צר "בעת : ישענו אלהי עזרנו ענינו.חצף
פתם
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ה םלרחותסרר
 : שיט טענינג ביר ותסוגננו הסגרתם. מרעים ביד כי אתאם. לךפנים
 רוב כבוריס והלבן . עונינו טהר סליחה ובטי . פשעינו מחה וחנוןקרחום
 תחדש תלות יעשן. בנו אשך הלער : שיט . ותנחמנו אפך וחצוב .בצענו
 גלונו סטבור : WIW . היעננו תחשה לטה . תישן למה ה; עורה נתצן.ספני
 בגוים יגרע . עבריך דם נקטת ונקום . ירחיך יחלצון למען חרדיך.משוך

 . 5ממ65 סכח1נ כמו , ש' שמט אם : שינו ,לעיניט
 שלהטי ליל )מעמך(תיקון

 'עקב ממסנטר * וכר הצדקה יל
 "עזרני , אקרא דו שם כי , וחלצני רצני "יה , גבורה עם ורועלך

 בנפש ~ורא עני. יענה אשר .קדוש , בצרה לעתות משגב ,וסמכני
 . גדול טי . חמול אנא * למורא שי יוביל . פרים מקום , ובדברים .טרה

 : וא' אליך שכש . שבש לקבל פשומה ימגר כי , קרובים אלהים לואשר
 אברהם א"תונחה

 על חוסה לך. דוטה אין אשר צור , פעלך והטף לךהנשמה
 בנבראיך . זרוני כבד מפני * בלשוני טלה 9אץ :עטלך

 בלא תלכי ואן * יחידה באת טוה אי : לשני תבקש כי * אניסי
 בעורך וביני : פיז * נטטאת לא תאסרי ואיך * בטת חי ותחליפי *צדה
 אין ולעמל . הבל וסופה ראשה * תבל חמרת כל יראי ! יז *יסור עודי עם *הרוב למחסור אך שפתים . דבר בדין כי , נוהרת *שכבר
 . סגוליות היום לאור . כשמלות הגויות : נא השמרי ועתה .בינה

 איך טקומך , שולחת טמרום : כסוחה נבלתם . מנוחה עתובלילה
 גבירתך, אל שובי עתך. יבא בטרם .שכחת

 חוטך, לרצות 9העירי : פ"
 זנח * עשה רעות שתים . נשא ביצר במשלך * יריטך תשחיכאשר
 יסות והוא . סר איך לבך ואחריו . תהו אחרי והלך * חייהוסקור
 בשבתך * בחלף חלק לך ואין * סלף רחקי 'טסך : פיז * כנסרבאין
 הסף בנור * תהרפני אל אבי . העוטדים בין מהלכים * אובדיםבקרב

 : פץ . הוחלתי דו לך . כשלתי בהטיח ואם .אספם
 "אטקטק

~hfi 
 יוסף

 ובשטו אדרשה. וחוק עליתי* אל לבית קדושה. דת אל כליתי. אשרשלם
 . כנפיו הבסתר י שלשה היום . חליתי ופניו אבחנה. ואיךחסיתי.

 אלי סטגור כשס:9סלעי * יבשה נפשי . מעשה מטוב ואםלמחסה. לי היות חסדיו. אל אשאף . המשה הגלום רחמיו. על אבטח . אתמהסלה
 תטחה . בבור אותי שטו והסאים אשבור. לפניו ועקש נפתל לב .יעבור
 כי . להרים ומצח להשיב לי אין "פה : ובשש , חרוביה שה מעלשטם
 רשתם בתוך ,ונפשי הטצרים בין השיגוני וגם . הרים ראשי עוניעברו

 : יבשיי . יקהצהכצפור
פאן
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 אברהם חמס יב8"ת
 טסך* ארחיק לא ונצברי תוחלתי כי תנחומיך. אלהי טסני תרחיק'אל

 : רחמיך תכלא לא ה' ואתה ' לרוממך אכלה לא שפתי הנהאני
 כל חוקר אל לי המצא ואתה * עתר שופה בביתך נטצאתי'באשמורת

 טורו אשמורת וראש י אני . ועטך ממלתך . מיתר נחרתך1 ורברבהסתר.
 . לתחנתם ואזן . ומנתם חלקם כום נא התשרר ואתה * טשנתםפווריך
 שא ואתה כפיסי אל לבבות נשאנו באשמורת "הן : אני . משמיךהטה
 : אני . ולשמך ליחודך . אפים ומשתחוים . ידים לך לשוטחיםפניך

 . לשועתי לרוחתי תתעלם אל ואתה . שיחתי לפניך שפכתיכמאשמורת
 : אני , אשמיך סלחתי . קהלתי נאובשר

fi~tDחנק סשה ח"" "ג 
 אן ער במחשבותיך. . כשכור תתה צפונותיך. . תעכור אנהג 5רנוטה

 , בטעללך . נחלת "שקר : משנתך תקום טחי . אחריתך . תיסר5א

 ילדותך יטי . הבלך זמן , הסכלת למאד * פעלך פרי האכלת.ופיך
 להרע * יצרך האמרת * טצח בחוזק , יוצרך "הונעת : ק עי *הכחרותך

 : אן ער . לתאותך עבדותך על * קצת כהרצן . זכרך הדשת *נצח
 ותסכל * זקנה וקפצה * מזער מעט והיו . עדנה וזמן * נוער שנייחלפו
 . פקחה עין "זד : אן עד וזקנתך. שמתיך כ6 . תבונה טאין *ותבער
 . טנוחה לתור וצא * שטתה והבן * פתחה אזן והט . דעהוחקור
 לצל * ישאף בן יקרב : אן עד , וילדותה אבותיך משכן * הבקעהאל'

 בעלות . עבדך אל . באף חט אל צורי * נעטף בלב הוטה *הסדיך

 :ש5ם א"54תי ע"פטסחאג'ב
 : אן ער י אטתך לבן . ישך

 . וזועות פחד ואלבש דטעות* סי כיום "אשפך : דו אביונים אל שוסעכי
 להתגבר* אל בשם יבאתי : כי ה/ יעשה אולי * רעות עלי אפפוכי
 ! מ י ה' אקרא לי בצר * כהגבר עד בנים באו כי . לשבר יצריוגאות

 גבוה כי * חטר יציר ישיגם ואיך * מחמר פעליו דרכי"גבהו
 וגבהו . אסונים נרות "דועכו : כי . דך טעשי גדולים . שוטר גבוהטעל
 "הציקתנו : כי . ה' שלח דבר . תנים במזם דכיתנו כי . חפניםסיטי
 הנועדים . מצרינו הושעתנו כי , שברנו שטנו ובחסדך . ערינותבוסת

gy9זכר כי , נפשו לטות נתן ולא , כחשו ברוב עסי 'זדה : מ . ד 
 ומי , פלאו והוד יכרו "מעשיו : כי . ה' ברוכי ורע , קדשו דבראת
 . ה' שם מהולל . מבואו הד שטש מטורח כי . טורט לתטנת יבאזה

 : שסעכי
סליחה
 חפלהי שסעה : חפלהי הוסע וגגי 6 רוהבת כצר צדקי א5הי שיבקראי

 ששב עלך אנכי גר כי : חוזש א5 דמעתי א5 האזינה שהנעיה'
ככ5
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 י סליחותסדר
 ואלהי שועיט5כי הקעאבהלשל י תפלתי והקשבה רנתי א5הש שמעה 1 אבותיככל
 בקוק הקשיב אלהים שמע אכן , יקם תפלתי י התנתי ה' ענע : אהפנט אליךכי

 צגשת ה' ; סלה הקב אלהי האדנה הפלתי ודמעה צבאות אלהט ה'הפקתי:
 ואני : סאתי ח,ג4ץ תפלתי הסיר 5א אשר אלהיט ברוך : עטך בתפלת עשנם מס'ער
 ערב: מזהת כפי טשאת לפניך קמרת תפלת' תכון חקרמך: תפלתי ובבקר שועתי ה'אליך
 למשה השלה ישק-: באמת ענני חסרך ברוב אלהים  רצון עת די לך תפלוטה"מ
e~w.צהל ור שמעה לה(- תפלה וניר:  בדור 4י היו( אהה מעון ה' האלהים 

 אעך ה' הטה לרחי : תפלה : סרסה שפתי בלא חדלתי האזינה רנת'הקשיבה
 לשי תפלה : שמונות ע5 הנביא הלבקק תפלה 1 אני ואביק עני כיענני
 : תהגתתזי 5קי ה-לשיבה תפלתי אלהט האזינה , שקיו ישפוך ה' וקני יעטףכי

 אעך רגש הפלתי לפסך תבא ! בתחנתי תתעלם ואל חפפתי אלהשהאזינה
 הקעדבח ה' סלחה ה' שמעה ה' : הבא א4ך ושועתי תיקתי שמעה ה' :5רגת'

 : וכר רחמנא . יעטר , ט5ך א5 , התונע : תאדי אלועשה
 יצחק תמוזתחנה

 : טעולם אשר וחסדיך רחמיך יכור .. יקוה דל לעם . צוה ייגועהוגי
 גוי הוא איתן גוי . שטפונו מים וכשבלת . ררפומ חנם0צרים
 , לעולם אטוט בל * בלבו נבל ואמר . בקרבו רעות אויב "חשב :מעולם
 : לשלם."יב לך נודה מרעיתך. וצאן עמך ואנחנו . עדתך להכרית0קטו
מיושב
 בך שברי הנה . נכלטתי עוני ומרוב . קמתי לך להורותשהר

 העות אשר את . נאדך שרי נלוי : נחמתי שובי אחרי .שמתי
 כי בצע טה : הנה . קרמתי לשמך כן על . חסריך רוב זכרתיעבדך.
 אשר לכל וסלח . וענני יה חנני . תענני פשעי רוב תל ,תדינני
 זכרתיך . תקותי כל הוא ואתה . האותי כל שמתי בך ! הנה .אשטתי
 ויאר . דאבוני יניס שמך רגה: נהטתי. ים וכנהמת . חדותיברוב
 : תה טעטתי. צוף נופת כסו . לשום על זכרך ויערב . אישוניאפלת

 יבין ליל )מיד(ונקזניסר[
 מתרצה . הפנים בושת ולנו . בצדקה נקהים אל . הצדקה ה'לך

 משטר. וכל מעמד בכל . נאמר וטה נתאונן מה *בתהנומם
 . ונחקורה דרכים נחפשה . כדק ואייסיטול . נצטדק וטה נדברטה

 ראה פשוטה. ימינך כי * עליך ונשען * אליך ונשובה נגורה,באהליך
 : מעך כי הכרובים. יעצב צור * לשבים לקבל רצה * והביטהה'

 טאיר ברב' אברהם ממסתוכחה
 אטרת השיבו . חשובה חסדך לעומת . משובה בלכחין

 עד "באמת ! אדם בני שובו . בעודם חיים ברואים *בהולדם
 מדוחך 4ל  'רוחך דכאי ער  אנוש תשב , המדוכא נפש כל זכה,תהי

להנחם
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 : פץ , ישוב לא ועצינו . חשוב ונד לנע איך . נשוב רוח וכגו :אפו מחרון ושב , כפו יסיר אולי , חרפו נושא נמעל : ה' ישוג לטען ,עיני אהדי סתיו * רעיוני "הסייותי : כ"ז . לו ורפא הטב . מעלי עללהנחם
 או איש .מה ! פ'ז , עטו ישוב לכן , עמו הסליחה כי . שמורחום 5יענני ! תוכחתי על אשיב טה * נלקהתי למשפט ואם .נאלחתי כי ובאמרי : ישיבוני מעיפי לכן * יעציבוני כרובם . מבבוני-רעותי

 בניבך "אך : לביתו עור ישוב לא * בטותו כי לבי תר .תשובתו
 את פייטים נ נפש טשיבת תמימה , חופש שת חתה בדת .אנפש
 , הנך שוב .רחקי : פ"י * לו תשיבנו השב * לתגמולו רות כי .פעלו
 ה' ואתה )דבר( , זדוני ואעחב אודה : כנך על והשיבך * ויחנך לאלפי
 ואל . נאלם פי רפתח 1 ואשלם רחמיך זכור : פני את תשבאל

 : פ'ו . נכלם דךישוב
1aeלילות זה לשוקריך המצא * נודעה היצור לכל צדקתו אשראדון יי 

 ורב אפים ארך . שמעה ה' אנא סלחה ה' אנא יארבעה
 ותחנת , לעתרת העתר * בזרת שחקים תכן : הרעה על ונחםחסד

 . נשמעה ולנגדה נקרבת לפניך * וקטורת כקרבן תהי .אשמורת
 אוטר : אנא תעה. ביערים אשר * טרעיתך צאן שאר * ונחלתךעמך עבריך על וחוסה בריחך. בני פלשת * בחטבך חט ואלדלתון-. על לדופקים * חמלתך הפק : אנא . הנדטעח עיני וראה עיניךפקח
 אשר שה . תביא אל ובטשפט וחובי. מריי העבר * חרגילצולה

 : אנא . העשה בדוחק ראה * אבי אבי צועקת . לביאבלעת
 סשה סרוס ס"1שסק
 , בתורתך גאלם תקב * אמרתר עברת הצור בריתר* את הפרנולכנען

 בלו ובשרי . ישמעאל בני כלו 5מחמדי י זולתך אדומםבעלונו
 . בריתך בני נחלתך והם . ישראל את ויאכיל נשדו . ואדבאלקדר
 :ועקב

 כבנשטי
 . ערני פשטו . וטבשם וגביות . טעוני טחטד . הושם

U והצילו עדני, מטוב . כרסםוימלאו ' y '  . לשמה 'היינו : תקב . משסתך , 
 . דוטה בפרך . דוטה וירדנו . וקרטה ונפיש , לטוה , ובזה * שטהבידי
 mm פיופוסק

 : ושקב . וגבורתך ק43עזך א4רהוה

 טובי. כל והופחתי בסודי נאלחי . בלבבי שלהבת הדיןכבתגרת
 . תנוכי הטיתי לא יוצרי ולדברי . גטהלכי העויתי ברצינישאמנם ' בי יבא ורעד יראה . לאבי חיטאתי טצחי אריםואיך

 רדיום ; סיגרת . אנכי ערום כי ואירא . בתוכי אין וצדק אתכסהבסה
 , קורא יהי נטצא וכל לכחש אוכל איך . הבורא במשפט ארובואו
 כראשון : מתגרה . ירא אני האלהים את * יורה בדרך חטאים כןעל

לנבראים
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י סלקציתסדר
 טותו. אחרי לו לטוב כשרון בתהלוכי . להורותו אל החללגבראיס

 : סבות . אותו אנכי ירא כי . אחריתו מטשפט בקרבי לביחס
 היותה תחת לשפחה נחתיה . טהורה )לא( בי נתונה לנפשי"הרעותי
 . נורא עליע ה' כי . אורה לטע? כקדם להשיבה אטהר ,שרה
 ועבד . שרכם העבירו * יקיצכם תבל הוד 2א אל 5טחשבותי :מצנרת
 והוא , מוראכם הוא . יאמיצכם למקום ישנים והעירו . יריצכםלא

 , מתגרתמעריצכם.
 שקב בר משה %סוף א"ב ע"פססתאגיב
 ובחחנונש ובבכי . נקדשו אסונה ואנשי : הרעים מדרכיכם וצבושובו

 , שית * פושעים שיסו לב על . והתאהטשו לכם "נורו *נגשו
 שנים לבבכם "וקרעו * עיניכם על אותו "הזילו * סרסכם דמע"ר6
 כל טטשפט יחרדו * נמהרים הדין מיתם ילועו : שוס * קרעיםעשר
 שום : שנבו , סלעים ומשבר . הרים טפרק יום בוא נטרם *יצורים
 אבתר עון "לפוקד . וצפונים סתרים יכהגלות ' נכונים תהיולחשבון
 , בריתו בני גורו "סמנו : ריבו . רבעים ועל שלשים 6על . בניסעל

 ביר יחזיק ולא . אותן דתובד יר יסומך . יראתו פניכם עלעתע
 * רצויה בתפלה אליו 5פוו . נקיה בנפש שובו ,ריו : פיט .מרעים
 נפשם "קדושים : שט . נשמשם אינם ודבריו . בזויה נגדו חנףנצעקת
 יקר הון כל . ויכירו יהד ישטה . עהירו כרקיע "רוחותם . יאירואז

 עם . עולם לדראע חנפים . עולם לחיי איי טרמיטים : שבו .ונעים
 וכל תבל "מחמד ! שים . דעים תסים מפלאות . נכלם ועםשסח

 מעט . ימיה וכל . פתרונם 'הבל . חלוטיה כי יחשוב ישוא .שקטיה
 . ורמה תולעה אדם כי "ראה . נשסה ויפח הגוף 'בורא : =נו .ורעים
 צביה לקול נעורה וים; תעתועים. טעשה המה. הבל כי בהייו. בשרו"יבל

 גיא . ונשקפה אריה מפי 'בורחת . ונגפה בחחים לכודה נקלה .נרדפה
 . עינים סחטך אהבת זכור . ידים רפה בן עידך שעו: .הצבושם
 . וארוכה מרפא תוות : שט . ושעשועים ילד אס . אפרים לי יקירהבן
 : שט . טוששים ועלו . הט6כה לוו והיתה . ונבוכה לצולעהזכור
סלענה
 סלכם 5מ סחף חטאם כי אבש לס סלת ; תהיתם אהמאועו 4טטוכשלרשה

 קטך לטען : קדאז לגל תו ית שת סב י שמ ט : ימםט
 מצרה חהרא בצדקתך הודש ה' שסך לטען : וצא רב כי לש"מ וסלחתה'

 לטען לבדך: % אתה כי הארץ עסי כל אדש עשה. י שק- למקששם!
 תשש שיא: י"דיחה תי:%קאא "אאשטקמ"ך
א מ שי עד מ יהשש  ממעטויהוהח4סמיויו%ונחי4%יי%ש א א  מ ח מ א "וך שו ש"ת ת :   

א ק י %9 % ש":אעיישוישחהאה  ש  
א
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 5ישצעהך כיחה י קראט ביום uw הטלך הושיעה ה' : עולמים תעתעת בה'משע
 : משאלותיך כל ה' יטלא . נרטל אלהינו וכשם בישועתך ורננה : יחלתי לרברךנפש'
 לה' שברת: רשעים שני לחי אויבי כל אח הכית כי אלהי הושיעני ה'קוטה

 : בימינך .'מנשהרוסם'ם וצס'ם מוודע חמדך הפלה : סלה ברכתך עמך עלהירצעה
 ואלהים : תשועתי ה' לעזרתי וישה : רבה אשט לא משגבי רישעתי צורי הואאך
 למען הושיעני נפשי חלצה ה' "ובה : הארץ בקרב ישועות פועל סקרםמלכי
 ה' : לנו לישועתה ולכה גבורתך את עוררה ומנשה ובניסק אפרים לפני :חסדך
 : לב ישרי כשידע אלהים על מגני : והצילני רודפי מגל הושיעני חם'תי בךאלהי
 ברוך : ישראל ישמח יעקב יגל עסו שכות ה' בשוב 'עוא5 ישועת טצ'ון יוקסי
 , הבישות ומשנאינו סצריט הושעתה כי : סלה ישועתנו האל לנו יעמם יים עםה'

 אשירה כישועתך לני ינ5 בטחתי בחסרך ואני : בישועתו תשיש בה' תגילתפשן
 ולפלטם ה' 1'עזרס : צרה בעת ומעוזם מה' צריק,ם התרצעת : ע5י נמל כי5ה'

 : רחמנא , ויעבה- , סלך "ל , השיבט בו: חט כי ויושיעם מרשעיםשלטם
 אלעזר בר דויר מם"תחנה
 * עובד למס "ויהי ישראל: מאד עד וירל * ירים הממונו "רכאןמן4,

 * פוערים עליהם פיהם * צרים יום 0יום : ישראל העבד * אוביוככלי
 עוזר ואין , ריבם יריב ולא , עזבם אלהים כי קדמו : ישראל אתויאכלו
 ! ישראל נא יאמר לנו שהיה י ה' לולי . מעני עלי "בקום :לישראל

 "אל ישראל.: שם עכר ולא . נכחידם ומגוי . נאמידם אומריםנרבים
 : ישראל ובני יהודה בני עשיקים וראה. טווטימ הבט . וגאהרם

 : לישראל אלהים כי וידעו הנשא. אויב. ועל . עשה שמך"לכבור
 , הקריבה ישע 0זמן : ישראל לעמך כפר הנחם* הרעה ועל . רחם"ענייך
 . נרהט עם על יר_חם : ישראל אלפי רבבות . היטיבה עולםוכימי
 לעטך: ריעה על והטרם אפך כחרון שוב : ולישראל ליצחק . לאברהםזכור
 יוסף מסחמיושב
 לעון ותפלה . ונבוח נפזר בגלות עם על . היה אלהים טהורים3ויכ(

 . שיחה שופכים תפלת קבל . פתחה אונך ולילה "יום : הוההעם
 עישובה : יתסלח . הוה הצאן קול אל ותשסע . פקחה עינך ענותםואל

 . כפך מעליהם הרחק קצפך. ברוב תוכיחם ואל אפך. עזמחרון
 ונקם . נושע בך עם . פשע נא 0סלח : יתחיח . הזה העם עטך כיראה
 הזה. העם דרך וישר השע. ועונם נתיבם והישר ורשע. סכלותסכל
 . ישועה וחומות חיל לנו ושית . ותרועה שחוק תמלא "פינו :ותסלח

 ותסלח: . הזה כהיוון לחיותנו . הושיעה ה' שמךלטען

 ח,ק יצחק טווסגפר חמישי ליל )מעטר(ההלוו
 . לאשמים תפן ואל עמנו חם .0צרקה העולסים חי "יחיד : הצדקה ה'לך

 שוכן צור בתחנונים. לך "קוראים לנדהמים. נא הפק וחסדךהנטלתך
בפרוסים
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ח סליחותסדר

 בריתך להם "זכור . והעגומים הדלים ענייה להקת קלע :במרומים
 . וטובים נכחדים דברים השמיעם מהרה נקל . תמימים שלשהוברית

 - . וא' הנשסה . וגר אליך שפם ; שבים לקבל פשוטה ימינךכי
 עזראל אברהם ממסתוכחה
 , פני ישא אולי . ה' יחנן אולי . זדוני ואעזוב אודה . רעיוני עםושריב

 . מותי אחרי ואיכה . נפשי נטמאת בתאוה . כחשי יענה"בפני
 . טובי אין . בי ועתה . בקרבי חובלה "רוה' : נטמאתיתאמרי.'לא
 . נעורים יצר 6הסר : י1 . לה קרוא אני לסחר . מעללהולתקורת
 : שאתו תוכל לא . אותו תתיר מעט ואם . האסורים בביתתנהו

 שבו . חוקם ובהשליטם . כפועלים והרווחות . ככלים הם הלב"מכונות
 נפשי ונבערה . בקרבי תאוה ובאה . לבי עורו קנוני : ריקםכליהם
 נפש ואשרי הון. עמל קוצרי און. "חרעי פץ: ותתע. ותלךבפתע.
 שבת טחמי . השסר חן "רות ! אחרון ליום ותשחק בכשרון.דבקה
 אלך אנה 'אחי : אתה גם לו תשוה . התערבת בו ואם .בחומר
 : ח"ז . חרפתי את אוליך . עצתי אנשי ואנה . המלך חמתבעלות
 כי . בתוכי אין וצדקות אתכסה. בטה כי אעשה. מה אדע6לא
 לא ומפשעי . מגדילי אל ואשים . לי מפלט אחישה : אנכישרום

 : אקרא ה' שם כי .אירא
 ל' טל א"כ ואב"כ יצחק מטס ויופוטון

 לילה חצות בחמישית "צוחת . משמרות עורכת , טמסגרות"יהודה
 בלילה רוני .קומי . בצרות העונה אל פני נא יהלי .בזמירות

 "גועשת . נחשלת אויב "ביד . סובלת גלות נאום : אשמורותלראש
 : 9סי נהרות. אפיקי על כאילת. ועורגת דלת, .על "דופקת *זוחלת
 . ציריך חזון גחכי . הוריך זכות ץכרי . ממצריך תקראי . שיריךכהעירי
 . אילוחי אל "טובך : קומי . אשמורות לך ערוכות . נעוריך בריתותכי

 . בגלותי השיבס שפלותי. את וצהרם * סכילתי נא "כפר בגלותי*"יחלתי
 : קותי . טעפרותהתנערי

 יריר' ממס י"חפוסק
 שבעש . גאלכם שנת מחכים י נפעמים ומרבר * סליכם בידמושבים

 ונכלמים, טורטים מאד . במעלליכם אתם ואם . ורעמיםבוו-
 אתכם אל. יד קצרה לא "הן : פעמים אלף ככס עליכם. ה'יוסף

 : ייסף . וקמים צרים ישטיר . האל הארצות בכל . ירשיעוהרשעים- , גואל יביא לציון . ירשיע ומי ישקיט . שואל לכל נדרש הוא .סההציע
 לא ולנצח . יעל משאול תמו . קדם אלהי מעונה . מעל כל על"כעבר
 על לה' יום כי . יצודם כשחל אשר . טפעל ייטיבו אם .ינידם
 . יכרית משנאינו וכל יחרים. חיש קדוחינו 'טקט: . הרמיםההרים
 כי . ירים פדותנו ונס . אחרית לנו לה.טיב . יערים סוד צרוישמיד
 : עקת . והתוכים סתומים . הדברים עליהם . לברית יבי6'הוא

"1טן



 םלההותסדר8
 טאניש ממש יפפוטון

 . קטהי עת לילה חצות . עיני אשא ולך שטתי. 2"ר בךטנןןקמר
 לך . חשני על ולכפר . קדמתי באשמורת . עני עללהתוזית

 שוכן . ישועתם אלהי . אלהים ה' סאתה : ה תענה אתה . הוחלתידו
 . גלותנו בארץ . כמהים אנחנו לך כי . לעזרתנו חושה . גבוהיםבשמי
 ואתה . השכמתי לך יום בכל . נפושןתינו קבץ בוהים. צמיםכקטמך
 ליום . עצמותי כל רחפו . בקרבי לבי "נשבר : ה' 5ך . פני נאשא
 כל בזכרי . בי יבא ורעד יראה . אשמותי וכל פשעי סביבי.יגולו

 . נכלמתי וגם בושתי . ויסותי ולילותי . מצבי על בעמדי .מזמותי
 ממס ואין , חפניך ואנוס . אברח אני אנה 'יה : 5ך . פני אלהילהרים
 כדל מתחנן . אביון עם אום "שגב י לך . עיני תאיר ואתה . בלהתיצוף בשמה . לפניך נלא הכל . וסירת הירום ימה . עימך שננד . מברהואין
 שטועת . מציון יתך סי . לאל תלואים ועיניה . עליון לך מיחלת .שואל

 . והוספתי אהללך וגואל. פורה צור ופדיון. הצע צוהישראל:
 לר:, * ברנניסה~ך

סליקה
 ימחיש O~w כי : טמת אשי וכוכבים ירח אצבעוהיך מעשה עגמך .אראהגנ5

 הה ישחל זה קצפט אלהש כי : ויוישוה בה קשבו ק-ירה 9-י יבנהציק
 ובאטרף גרי ארה, בך כי : תשפיל רפות ועעים תוודע עם עם אהה כי :ק-ש
 הטוך שמם ער גדז5 כי : בטהגו קרשו בשם כי לבם "טטח בו כי : שואדלג
 הוא כי עריס: צעקת שכח לא וכר אזהם דבים דורש כי ! אטהך ושקעםפגר
 הוא כי : ויעמר מח הא ויהי אסי ו1א כי : אגחין עפר כי ומר יצרחיע
 אק בי : הנישה וסוגאש סצרימ רישעחמ כי : היפינה ררי יטרק ויחבשיככוב
 את קרשו דבר את זכר כי : נות על ינהגמ ותא הגר שלם אלוננוא6?ם
 עלי נרוי חטרך כי : באטחך הנתהלכתי עעי למר חסרך כי ! עבדואכרתם
 גפעאוהצלת

 סשאוי
 בבית דגצקשף בחרתי טאלף בוזצריך עם טוב מ : חחתקק

 כי : אבטחו זרור רוי חגר הגיז לשלם ה' 10ב מ : רשע באתי כהואגלף
 השעו-גי רעה DV1 בסכו חושבי כי : ופשו סשיפמף לסמ"ג אביק ליסק"ע0ו
 : יא ל רגצי גבר הארץ על השמים כגטה מ : יוסטגי בצד ארלבסתר
 כי : אלהים דלתי צור הו ה' טבלותי אצה סי כי : במש חישל המלוכהליל ש0ע:כי אלע סממובשהמ הפתיפני שיולא עמת שקץ %א בזה לאמ

 כי : לך שמב ט מורוך יברך נחש נפש מ כח: עי-צ ול ועיף יכרתקטרקןם
 ישבת והגי טשש? עשרת כי : וחנה5ני תטהר שסך מסען אתה ומצודתי0~מ
 גאלו יעקב את ה' פרה כי מדק: למק המליתה עטך כי : צדק שופטלכסא
 אכלהני בוהך גואת כי ! פניפו קוו יתך אהב צריפת ה' גהק כי : טכס חקסיד

 שמש כי ירע! כמרחק גאוה יאה ומפל ה' רם בו : עלי מ4 רשפיךחורטת
 א5 שוסע כי בהנעם, לנערכים פב ימנע לא ה' יתן וכבי ח; אלהש %וסגן

 %עושק: %ך,וטו,וששומ,נפחשן,% י קרנם חרום וביצגך אהה עהנצ רגושית כ. : בחי לא אסירע תשע ה'אבינים
י
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ט יצליילרעמדר
 השטיעני * נגדך שהתיצבי : הארץ בכל שסך אדד- מה"ארכינוה, :O!G גש א'ב לותחנק

 פשעי ושא , עניי הבט "גאה : הארץ קצות בורא . חמדךבבקר
 * אהבתך לי גלה . כעדותיך "דבקתי : הארץ הונ על היושב *ומריי
 , הגוים כל וירעו . השבויים עמך 'הושיעה : ארץ ויוסד שמיםנוטה

 עושה לאשמים. תפן ואל . ברחמים אלינו "ופכה : הארץ לרזכי
 . לבבות לשובבי תפן ואל . אבות ברית "זכור : בארץ וצרקהמשפט
 וו * בלאומים בהשטיעך . רחוטים וישמחו : ארץ אמרתוהשולה

 : טיב . הארץ תנוט כרובים יושב . עמים ירגםמלך
שיושב
 ולילי . וזומי ושבתי . דרשתה כי עת . משגבי צור . גביסמר

 נשיתיר* לא כי . תנשני וא5 . דרשני יה * מצאתיר עטי .ויומי
 עטפתי לר : תעזבני ואל * תטשני אל היית עזרתי . תשגבניישער
 על ונעלה . מטחי על . חטאתי עת . בטשכבי דטי . שטפתיוגם
 . השיבני אליך , אבי אבי אזעק . אטול בלבב . כגמול ואני .לבבי
 . אב לי אין כי , נכאב נא רתם . תדופמ נא אל . ענני שמעני :פיתי
 אין כסוני. נבוח ידבר. טה או יסבר. זה טה עדתי:יקשיבני. ומי . יאספני סי תגמול. וחסד . תחטוף לא אם , יחופפניבלחך
 וחמד . חסדך לי זכור . קדמוני ברית לבד . כעס להפר . טעשבי

 . ישע הפק . חסדך יגרל . קלות. ואס אםדלותי. נגדך. לאטר .חמר לי אין כחומר. אני עזותי: תטיבני. ואל הסכי. אב איתןעבדך.
 שב נחפר. נכלם : שרת. תרהיבמ. עז עבדך. אני ולי פשע.לשבי
 . תנחטהו מתי . ה15גות מאין . תוגות נושא . תקיטהו מתי .לעפר
 . יסובבני יסוב וחסדך . תרחמהו תשוב . תכבוש עונו תחבוט.שברו
 הולך * וכה כה אשר . יין בלי שכור . כרחל נאלם . ייחל אן וער :שרתי
 טסך . מאין עזרי . יבא מתי . לבבו ישאל . עין לך משא .ובכה

 : ראשק נלי כרו וטפר : עוית *יסיבבמ

 שעיי ליל שעטך(תרן
 , רותקה ה'יר

נטר
 נא יהמו , הודונים וחטאות פשע הרבית אם . מערים שוכןאדיר

 . אדונים זולתך יה בעלתו כי אנא . רעיונים חוקר אלרחמיך
 לקגל כשוטה יכעך כי . הכרובים יה"ב אל , פשעיו טחה ,בדמעיו

 : וגר אלן שבים .שבש
 יהיו ברבו אברהם אני תוםתוכהה

 אל "אומר . ה' את לירוש עת . בהגרני ואתחנן , חפני עיאתודה
 אם "נמהים : ה' את נא נירא . שני את זכרי בעת .רעיוני

 תעכרוהו 8 ג ח"ב)סרר"ש



 סליהותמדרש
 נא 'יראו יאכלוהו; מאספיו כי תטעמ:הו. לא חטא פרי .תעבדודן

 : פזז * אלהיכם לבין . ביניכם מבדיל . יצרכם והשפילו , בצרכםאת
 אתכם: להציל יוכל לא כי . לכם משיא הוא אשר . בכספכם תבטחוקפל

 : תוכיהני באפך אל . שפטני בצדקתך צור תביאני.סב.ומלריב
 . המים סלך ייראך לא מי . לעיים רדת ביכרי . בחיים מפחדירוהה
 טלהמה: כאיש ערוך . לשטה לטשפמ כקומך . איטה מות ז9הסיתיפע

 נבכיתי : ראשי משערות רבו . וכחשי עוני על . נפשי שבעה.מבוז
 העיונך : פיז . מר לי סר לשלום הנה . דומר אבל וגילי . נשטרלחטא
 . אדוניכי אל "בשובך : השובבה הבת משובה. נפש נפשך . רבהמאד
 יזכרו . ורגבת תוכחות "יום : מבכי קולך סנט אזנכי. אתיגלה
 אל . משנתם יקיצם "ונם : פ, . זאת ישכילו הכסו לו . עליטתגששות
 . מחמך אלהי צור . במעשיך זנחת : לאחריהם יבינו . אדמתםסכור

 עבית שמנת . חסית לא ובו , אל . ונסית נגלית עושריותשכהה'
 : וגואלו ישראל סלך לגבולו. השיבהו . בעולו מכרתו 'הבן : פיז .כשית
 אשיב בשרה רגלה: לכף מנוח . בגולה תמצא לא . וגולה סורה'וכסה

 : פ, . לאחריתך תקוה ויש . מטשובתך שובי .שבותך
 כ'ס:ט:ן

 , תזכור ראשונים בדית . הקשת מראה בעת הברית. יבוראנא
 מים אצוק . ששת מעמדו זה . דורשת רחמיך . הנכבשתלעדה

 . עני ענות תבזה אל רחמני. אבי אבי : יבשת על ונוזלים צמאעל
 יכיר נצחני. חובי ואם טבחני. בכור ואני תדרושמרחוני.ואל

 ~aY אנא : משולשת עגלה קחה . לנאמני נמת עת . נאמניבריתך
 אל בהמתך השארית. ופליטת . ואחרית תקוה תן . בריתכרותי
 טשובת רפא , מתיאשת אין וטסך . נרעשת מדין אשר .תכרית
 כעת . בחיל שיח לשפיך . ליל ביתך לבאי . נחבשת להיותשביה

 : מלוטשת למאכלת . בגשת יחיד כהוגש . איל והנהראות
 שטבל המס כ'אפשק
 לבוש ולבוש . גאוה בנדי ופשוט . סנוטך עורה . האוה בהבלי,טןגוק

 אלהיך ה' ושב . יומך בא בטרם . תקוה יש אולי .נאוה
 . עיניך ראות אחרי . ילדותך .משכה : ורחמך שבותךאת
 קורא לקול * טשנחך תעור ולא . עפניך צדה .ואין זקנתך ימיובאו

 . האורח טסה "ח-ב : ומב . יסיך קרבו הן . לעטיך להאסף ,באזניך
 תעלה. מלך חמת אם ואןתברה. . תארח ואן טלא. מפשעיםואתה

 אתה . וגולה נובע כי . יפלא שטך ואיך . אזרח להיותהעהשוב
 כל כי ראה בסדה. סדה להיקי ן תמודכטעללי .אל המב:למקומך.

 ימי קיפו כי מהוללי. תרחק נא אל . המדה סבלי הלך הבלי.ומן
 . ממני מדפו "לא : ושב . רחמיך יבואוני . יקיטך דין וביום .חרדה
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י פליחותסדר
 יחי יטני. במיס. תמחה . מני גברו פועים . מצפ31י חוקר711

 עשה . עגי בי ענו ואם הטוני. על להטול וגם לרחמני.חסדך
 : ישב . שטךלמען

 הין שלטה הזהכסקאלת
 . נברא עולם שבו . וטרא איום 6שם ה' : דו גבורות ימללמי

 ה' : קלל מג, : לה' שמים השמים . נקרא בהיותשכן
 ארש. בקמורו לכן נדרש. למדת.רחמים מפורש. שמותמשבעה
 . דפנים ששה מוסדי . לששהפנים "מחולק ה' : 'טלל ט . ה' ה'ויקרא
 לחמשה 'הנפרד די : .סי ה' מעשיך רבו מה . מתכוונים מול אלמול

 שמיס יודו . נטויים דרי יהללו הודו . מטיים ולשון בכתב הן .חצוים
 . חרוהות שמות לארבע הן . אותות בארבע 0הוחק ה' : מי , דופלאך
 אותות "קבץ ה' : כי . ה' אתה עשית רבות . ועמותית כרותותהנם

 קדוש . ארושה יום בכל קדושתו פרושה. כאחת שש קצב .פילשה
 שם מי:0טכס ה'. קדושקדוש

 ראשי
 להא.ר יה טעם לשבים.

 אל העובט. ; ימלל .סי ה' ביה כי . בטאזנים שכל בו טפוחים .עינים
 : לילה כשאר 431 רחמנא. , ויערי ,מלך

 נו י:ה:ו ה'ר אניחהנההה,ס
 : עבדך את במשפט תבא אל עשה. והסכלתי . מנשוא עוני גרל "אםה

 לבביינגע
 עבדך: חגווך מזדים גם העבר. נעורי וחטאת הבר.

 רעתי כדורשי עבדך: נפש שסח . שברו לבי ואנחותי . גברו'יגונותי
 אשוע אן "ועד : מעבדך פניך תסתר אל . יתילו להותי . הגדילועלי
 : ש1נ , עבדך ימי כמה . סמפט ברידפי תחשה מתי . משפטואין
מיה"כ
 חלצה ה' שובה . קדושי עיני נשאתי לך . כחשי להורות ישבתיסם

 לי אזנך הס . מצרחי קראתי לך . זטרתי שיר ערכתי יום :נפשי
 נשאתי לך עיני את יום : שובה קדוש.. מלכי ישעי מגן . אמרתישמע
 מעלי העבר . חטאתי כי נפטי רפאה . באתי ונעצב נחפר בויום

 * ובצרתה במצור איהל נפלאתה. אשר אל חטלהך שכה: כחשי.וטחה
 שובה.: . נפשי אמרה דו הלקי ישוער,ה, אין יריםובאמור

 שביעי ליל ממעטר(היקון
 וגו; המניס בשת ולנו וונרקה ה'לך

)~סר(

 בעטטת . ישעי וחיש . פשעי מחה . ועושה אומר וטדי . הצדקה ה'לך
 . ובשני י וטחסה לי מעוו היה . בראשון ראשון. אל : המעשהימי
 עמי לטובה ואות כחשי. ?רה . ובשלישי ' הנשא אויבי ועל .דרשני

עשה
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 . ובששי . ובחמישי : הטסה נעורי חטאת . דמעי במי . וברביעי :עשה

 כן . תנסה עלי אורך . רתי אל . ובשביעי : אעשה אשרהצליחה
 : ט' "'גר כי . עבים רכוכו השם , ה' רצוןיהיה

 ןש' ען בע' מ' עד כפוק א"ב לש פיהןחוכחה

 ואקרא : פא . פני אריסה ואיך . מעוני ונכלטתי . זדוני על3חטתי
 1 חרפתי את אולך חנה . עשיתי אשר ותועה . מעותילעוז

 : עלי כתוב ספר כבמגלת . טעללי כל חקוקים . מפעלי ברזליבעט
 בלשוני. אין בר "ר : פ"י ידעו. לא הכלם "גם זעו. לא מאל ר1.כי פניו'גבר
 ובלשון ישגה. סורו 5הלב : סני גברו עונות פרברי . קוני לפני הןכי
 ימי הקיצו ישנים. נוער 5ועיני : ואשגה הסכלתי "הנה יהגה.צדק

 . המכלתי יטה נידונים : פיו . פנים בבשת "וישוב .זקונים
 טתודה . באתי שחוח לקנון : ונבהלתי 0זחלתי . שכלתי אותםויום

 פח כי בן ולא * בכסלו לבבי טפש : העויתי וישר 6הטאתי .קראתי
 חבטה ואל . תפכה דמעה ועיני : 1% . חבלו בארץ "טמון .לרגלו

 טיהל ובשר ואיום. נורא נא "פנה : תבכה ובכה ה'ותחכה.0על
 . נקיים וברים תפקוד . רצוים עם נפשי יצור : היום "פתחתיך .לפריום
 . אפילה תאיר באורך . במפעלה וקודרת : פ"ז . החיים בצרורכצרורה
 . תהלך אלים בני ועם . השלך בים "רשעה : גאלה נפשי אל0קרבה
 ושטור מאליו. עדנו בגן לסגניו. תשיטה "שום המלך: פניירואי
 "תחת . מכסה מאורו ומהוד . למחמה לה יהיה יתום :לבעליו

 : תחסהכנפיו
 כנס גהי אכה מוס כיבפוסע

 בטהרה . אלינו ותפנה תביט לעניינו . קולנו את שמע תפלהשוכנע
 יארך : עלינו טגנה ידינו ומעשה . לגאלנו מבשר תשלח-
 ביד נפלנו חשך. ואורנו . יצא הדרנו . נמשך וקצתגלותנו.

 הכשיל כחש . ישך לחש בלא תנין נשכנו . וששך אשור וגםעז
 יגיעתי . נעדר ומשושי נשבת עוזי "גאון : שעשה . עולטוהכביד
 יערה רוחך . וקרר נאיש יטור במסגר הביאני . קדר ומאוריחללה
 הרמץ וינץ . ודרדר קרן מבין שושנה ותלקוט . נאדר בכחאל

 : שעשה . אהלינו שבות את והשב זרועך חשוף המסדר.ופתח
 * צמרים ובהר ציון בהר תי_ונן . אפרים וציצת יהודה צניפק.הדר

 . וסברים ובארות חורן גבול ותשיב . שחרים ונכד קבר גיןותמליך
 . נחרים מארם תשובב פוצי ובת . וכירים תנור בין שוכביותרים

 : עלש טגנה ידינו געשה . נעלינו נשליך ופלשת אדוםועל
 כיב שם מיס שיגפוטון

 ואפס . ראשונה לו אין חי . זבולה עומד שמר . ברננהשהרתך
 . נעלה כל על אדיר . בינה לבי הגיגת * ותכלהאחרית

תפלתי
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וסחת ארד כי . בדמי בצע "מה : סלה יעקב אלהי . האוינהתפלתי
 . השכי את היגיה מהללו. יגיד ואם מלכי. עפר היודהוחבלו.
 יטפח המלתי: שאולה, ארדאבל אל.ולא הושיעני מטאפלו*הבא
 . ירידיו תפלת לקבל , ידיו היום יפשוט , מעבדיו נברא וכל . בידוחוג
 ישובו ואל ' עבריו ועל עמו על * כחסדיו וירחם . עבדיו כל אתויחון
 דל כי . נאר עבדו ברית או * אל חנות שכח "ואם : הפלתי .לכסלה
 . יתפאר ובו תמיר . הגואל נא איה . נשאר לא ומטובו .ישראל

 ורשעתי . תגדור בעדך נא אל . תפלתי לך מעבור . ודורבדור נטמאתי . טטומאתי לבושתי : תפלתי , יבולה תתן וארצנו הטוב יתןה'
 ואשמורה יעבור. כי אתטול כיום . תעדור לבי ורוווחטאתי*

 : תפלתי ,בלילה
 כ'ר וטוןפ

 כעץ . תניח ברכה בכורך בנך לבן . תצמיח תהלות שבתבמוצאי
 דו עושה הוא אשר וכל . משליח ופארות שתולשרשו

 ימי בששת תכונן מעשינו . נחסה ידך בצל שבת בטוצאי :מצליח
 . תכסה פשעינו השם וביום . למחסה לט היה ראשון ביום .טעשה
 . תשלח ישועתך בך בטחנו כמו : י5 * תשגיח לנו לעוור השלישיוביום
 , תסלח עטך שן . החטישי וביום * לה תשו יבש עץ הרביעיוביום
 : אשר וכל * תרויח לנו השביעי וביום . נצלח נעשה אשר הששיוביום
סליחה
 שטי אראה3י

 4 קרני הרום וברצונך עד מורש גלן כס! גם י,מחמ'4ס נרקיס ונף
 : רחכ:א !יעבר. 1bD' אי ,השיבס
 (Osi גהי א"ב פ"ח"ה
 בך . כסיתי "אליך : לעולם יסמך ואכבדה * לבבי בכל ח' אודך .הי

 יום ענני . דרשתיך לבי "בכל ; לעולם אבושה אל . חסיתיה'
 . בך בטחתי כי * בטובך חסד "גמלני : לעולם מרום ואתה ,קראתיך
 * ועבדיך יהיריך לגוע . חסריך נא "הפלא : עולם וסלך חייםאלהים

 אלהינ! ודבר . חזיוניך כמכתב * הגיוניך להם "והקם : לעולם חסדהה'
 יכור * עברו ראשי עוני ואם * וגברו עצמו אם "זדוני : לעולםיקום
 כבוד יחי , דבירך ובהיכל . עירך ובנה טקדשך ייסד : מעולםרחטיך

 ! שוב , לעולםה'
 יוסף מחיםסירהב
 תפלות. אערוך . גילי שטחת * אלי אל אל . בחילי אחים . ולילי6יך3זר

 ~כמה : קילי תשסע * בקר דו * חקר אין עד , גדולותלעושה
 וחיש סהרון תכלה וזדון תסתיר מני פניך ואת . יעתיר עליאויבי
 סעפים . נגדה פשעי רבו כי . מפחדך בשרי "סמר : בק- ה' .תעקר
 פח * עלומי נפשעי בקר: ה' , שקר בדברי . ישעו ואל גער .רשעו

לפעמי
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 , צופה עתידות . הרפא שברי . בעצטי אש . אשמי ריב ועל .לפעמי
 * לדאבה שמתי . רגלי נלכדה . תאוה שמוקשי : בקר ה' חוקר.כליות
 וא' . בק. ה' . עוקר והרים . סלעים משבר . פשעים העבר בכסלי.נפשי

 : ליליהכשאר

 שטיני ליל )כלעמד(תקוןגטר
 משרתי , רוחות מלאכיו אשר ; כרובים רוכב שדי : הצרקח ה'לך

 עוטה . חצובים מאור טהורים חיות ארבע וה.כב . ולהביםאש
 קדשו בשם כי . ותומכם סומכם והוא . עבים וחתולתו . כשלמהאור

 , ולטיהליו לקויו טוב : השובבים טפי ותהלה תפלה שעה .נצבים
 . קרובים אלהים כטאז לנו נא היה בחסרך , קיובים לו אשרוטמיב

 : וגו' לב בכל אליך ,שנים ימינךמ
 ח:ק עזרה אברהם תההתוכהה

 ומה . ראשיהכם היתה ,6איך בכם תתבוננו לא . לכם מה לבישני
 , ובאחרונה בינו ראשונה . נפיכם את . אחריתכםיהיה

 ימות . עולם תבנית נבכם . מבשרכם ותחזוהו . בוראכם מיותדעו
 : פ"1 . בקרבכם איטר זהחיה . נפשכם ידו זתהת . כזלםהדברים

 מלך ככו נשמה, ובגויתכם ארמונו. ובמוח משכנו."ראשכמבית
 . ידיכם הם . "משרתום . אזניכם והשוערים . עיניכם "הצופים .באדמה
 . למאכלכם והכבד נוכל. יצר ובכם השכל. שר רגליכסועליכםוהנערים
 ולענץ. הוא להועיל וכלבנין. יסוד כל "זה : פ'ז לתאותכם.והכליות
 . לבבכם הום בנוח "ראו . ילחטו זה את זה . יתקוממווארבעה
 . תשאה "הגויה . נפלו והבתים . נשפלו העליות . מכם ויברחיצא
 : פיז . לביהו עוד ישוב לא . צאתו ביום והמלך . נראה תולעתובו

 והמתים נהשבים. כבהטות ידעתם. לא אם ותהיו . אתם בשכל0חיים
 * יביאנה פי רוחכם הואילו. ולדעת ; והשכילו זאת "וכרו . טוביםהם

 והבינו . נבראו איך הדברים . ותראו הלב כלי 'קהו . -ציאנה זהומי
 : 1'ז . מורה כשוהו מי .קבורא

 שטואל מיס כ'ה1:0:9
 יקדמוני . בי יענה . חובי יום . בקוטך למשפט . קרבי תוך . לבי'שה

 נקרא שמך כי . שמך למען ושטה . וחוןעלי . אלי פנה .רחמיך
 לזאת . מלאתי וכפשעים . דלוהי טסעשים 0 : עמך ועל עירךעל

 . העדתי ' ישר וגם רשעתי. חטאתי . הודית. ועליהם . נדכה בלב .אבכה
 , בטחתי בך 0ואני : שטך כי . נחומיך ויכמרו . האל פנה . שואללדל

 . נקני . ועליך , שטתי בר . סברי כי . צורי ראה . מזבולך יה5נה
 : שטך כי . בנעמך ולחוות . בהיכלך לבקר . וגדלך עצמך בחיב .תכני
 וקרב נא הבט טמעונך . ועיני ולבי נפשי נשאתי"אליר

 ק~
 ונהלני פדיוני.

 צועקים "לעם : כ' . עמך ברצון ה' זכרני . ארמוני עיר לציון .ורעלני
באשפרה
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 באפך ואל . חמלתך עורר . לוחם ביד מסרתם אשר .באשטורת
 ושוב . תקחם לטשפט יום . אביהם ברית להם זכורתוכיחם.

 ! שכך כי * לעמך הרעה על . והנחםורחם
טסתאג'ב

 שכן . נברא עולם שבו . ונורא איום שם ה' : ה' גבורות ימללטי
 שסות לשבעה ה' : ימלל סי . בה' שסים השסים . נקראבהיות
 נדרכי רחמים לסחת .טפורש

 ה' ה' תקרא . ארש בכבודו לכן .
 : ac' 3),) )ומ.,ס סגרינ נמו *ש !גשו : ימללסי

סליחה

 רגע פני הסרם-הי קצף בשצף : אקבצך גרפים וברחמים עזבתיך קטןלנרגע
 ההנבטת יכושו ההרים כי : ה' גואלך אמר רהכהק- עולם ובחסרכסך

 זככי : ה' כרריך אסר הכוס לא שלומי ובריח ימוש לא סאהך והסדתסטינה
 וף חסר : וייני ככשפייך ה' רבים רחטק- : הכה כעולם כי והסריך ה'רחביך
 נמלנו אשר כל כעל "' ההלות אזכי ה' הסד' : רחביו כלו לא כי תמם 5אכי
 0-חביו לכל ה' טוב : חדריו וכרוב כרחצנו גמלם אשר גבראל לבית בצב ורבל
 ואלה.ע וצדיק ה' רסק ן יטו על ה' רחם בנים על אג כרחם : מעש.ו כלעל

 ררצם חסך: וגדל אפש ארך ה' ורחום חנק :מרחם
 והטי

 אפש ארך ה'
 כל יענף ולא אפו להשיב והרבה ישחית ולא DY יכפר רחום והוא ! חסר,-ב
 הכלא לא ה' אתה כתר: בא כי שענה עת כי ציון הרחם הקום אתה :חרתו
 ראשונים עתות 5ט הזכר א5 : יצרוני תציר ואטמר חסדך כמגייחסיך
 : פשעי מחה רחמיך כרוב כהסרך אלהים רגני : מאד דלתו כי רחמיך י;,רכונוכהר
 מעיך המו; וגכורחיך קנאהך איה ותפארתך קרשך כזט5 וראה פשמיםהבם
 ארחם וסשכנוה'1 יעקב אהלי שבות שב הנני ה' אכר כה : ההאפקו אל'וכהסיך
 וארשהיך : יעקב בית על ונפפרצ עליהם הגר ונלוה ארסכם על והניחםבישראל שי ובחר יעקב את ה' ירחם כי : ישב משפטו על וארכון תלה על עירונכנהה
 יבטש ירחמו ישוב ן וברהטש ובחסד ובמשפט בצרק 5י וארשהיך . לעולםלי

 : וא' רהכנא , ויעבר , מלך אל , השיבע . קדם פים' לאבוהינונשבעת אעג- לאברהם המר ל"גקכ אכת ההן : חמאתם כל ים במצולות והשליךעוטרכם
 ש'ע יעקב ממיסקחנה
 ה' . המוני בעד . בהגיוני בקראי . תחנוני דברי לפניר 'יערבוה'

 . אילות מאיה . בגלות נכשל , גוע מנוער אני יעני : בקולישמעה
 : קולי טהיכלו ישמע . אשוע אלהי ואל ה' אקרא בצרלי . ויגעעיף

 קראתיך ה' וחילי. לבבי צרות ולהניד . טעלי על להודות"קטהי
 . בעולויגעתי אילות ובאין . שבעתי גלותי "ניון : קולי האוינה . ליחושה
 לדמעת . בנאדך דטעתי *שימה : קולי שמעת . שועתי שאולטבטן

 יעד : קולי כהרימי . ידיך בסתר והכתירם . עבדיך מדשהעשוקים
 ובקר ערב . כטה זה הסתום דברך לשמוע . וצטא רעב אהיהטחי

 : יהב . קלי וישמע . ואהמה אשיחהוצהרים
שהר
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 . כסיתי ולא . הסיתי בך . פני לך לשאת . נגלמתי וגם . קמתיישחר
 טחות . הומיה בת . צופיה "לך : יושיענו הוא . טלכנו ה'לרעים. בנתה . ה' עולם אלהי . שמעתי וגם * ידעתי כי . וזדוניפשעי

 , תפנה עניה : אמריה חקה . כפה תפרש . ערפה תשחה .טהריה
 . נטשת כסה . זה עני ענות . תכוה אל נא . גרשת צפור .תשיב מתי . מקשיב ימלך : ה' . פשעינו רוב על . גדריה נפרצו . תגנהביתה
 תוכר : מלכה ,י ישעם אלהי . בנאדך שיטה ו דמעתו וגםשועתו. קח . בידך הנו . לבבו רוע . בו ענה אם . חסריך גואל *ישאל אביון . תגאל סהיום : וו . ותטענו . הורשת גוים אתה ידידיהבעבור

 : לילות בשארככן

 דוטה אנוש לפניך נכנע נלבן . מובל עולם "עשי , הצדקה ה'ןך שיטה מחסגפר תשיעי ליל )מעמד( הקוןן
 . חבל וגם ציר אחזו עליו אשר פשעו טחה * נבל כמו וישברנגדע יחי פתאום "הלא . אבל אחריתו וגס שטחה "טראעדתו .להבל
 : ימינך כי . רגנים לו יפתקו יום * כעבים יגופףבטרם

 הקטן עורה אבן סשה אני חמוסתוכחה
 אישים "אשרי , המרגעה ואת לא . ונסעה נלכה כי . ינוסההתנוננו

 יקרה "נסיכים : יחתו שאול וברגע . יוכחו כי בלבבם .שתו
 יקום . וחרץ לכלה ייום : רגע יבושו ישובו . ופגע עת מלכים .נגע
 אשר . ודעיס שכל 'טוטלי : פ': . הארץ את הרגיע לטען . ערץ שסישוכן
 ענן תבל כי . חקר לב על נשימו : לרגעים והרדו . מרשעיםפחדו
 * גופיכם טתאו.1 . בחייכם "הבדלו : שקר לשון ארגיעה ועד .בקר

 . אמתנה בדמעי ולו . אוכרנה "אולתי : 1.5 . לנפשיכם סרגתותטצאו
 רגע עורי . עוטם חטאים הר כי , נטם לבי "בחובי : אשקנהולרגעים
 : רגע עדי חנף ושטחת . יגע בהבלו ולשיש . פגע עולם "נכלי :ויטאס

 "רחמיו : ורוסי הרגעי * ותהמי תשתוחחי טה . ושוטי יוצרך"זכר. : תרגיע לא ההם ובגוים . הניע בגלות ולה . הכניע חטא קעצובה :פץ
 . לה4שיעו האל "קול : לילית הרגיעה שם אך . גלית מנהו ומיום .עלית בו קדש 'הדר : שז . באפו רגע כי * זעפו ים יסער אם * בקצפויהלי
 וטשפט * ארשיע ומוניך . אושיע "נפוסק- עזבתיך: קטע ברגעתטכתקי. צדקי ובימין . עניתיך תקרא "טרם : להרגיעו הלק- . ישעו ודגלקורא

 : פיז * ארגיע גמם לאורן
 "WSD שם כנו8;טק

c~Jitweחם פשוטה ימינר כי חובים. לכפר והביטה* יה שוראויבים. בינות * מטה מאד ידם * ופואבים דלים * עלטה בבור 
שביס
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 . מרורים רוי * לסבל נולדים . עפרים גהר הלא בתכל. אנחנו *טה :שבים
 : מ * ותושבים אנחנו גרים כי תטול י קצרים וימים . הבלחיים

 ועם י תבנה . כהמלם חסדיך בצלצלי * נענה בלבב . פחדךפלסובל'
 :*אן מ . הכוכבים מונה. במספר צור תמנה. תמימיך.אותםכת

 . כחסרך בטלנו . וריבות דין ביום סנגרך. נברח . ערבות רוכב .טפהדך
 : ימנך כי * טובים לחייבים הגומל , לבבותחוקר

 ה"י יצחק "חס כ"יפ1טח
 ברטי בהם * נגאלתי מיסים * מתני מלאו ורעד . ינבהלתי"יראתי

 שוא ירחי * זדתי ובטיט ברפש * צללתי חטאי בים .שני
 * פני אשא איכה * חללתי שמו ולאל * מניני ריק ולילות *הנחלתי

 תענה אתה * הוחלחו ד9 לך . תחטני והרביתי * שאלתי סליחהאך
 * טיסותי הבל רק * חלדי נובל וכציץ . ימותי כל עובר .צל :דף

 ומסוס * לצדי וקבר שבר * חלומותי ופתרונות . נגדי טותוחרדת
 צדקי מה * אשטותי ובפקודת * גלדי אוכל תולע * עצמותינוסס
 כסלי* לבשו כחררות : לר צפוני. המביט סביןפחדי. אתה * חסדיומה
 ואסון . מטד ועורי בשרי * מעגלי כל בחשבי * חסרטר בקרביולבי
 תגסולוהי כל . אומר ומה אדבר מה . נמפעלי תמוד ואם ,טישמר עלי זת'פים * מעללי תפקוד אם * ימר לשותיו כוסו * א*קורא
 * אדם פועל ושלום * הפקודה ימי "קרבו : לר . לה' אשיב טה .עלי
 לחתף עדה. כשחל והוא . יסודם עפר לאשר לחררה. שםהזמן
 צרה. יכינו ולו . מעבדם על תעיד . והמצבהערה . כבודםיחתוף
 'הישירו : לר , לה' פשעי על . תורה ואתן אודה . בעודם נודםלדרך

 וכשרע ביתרון . המחשבות כוננו . הטסילות סלו וסלו .הנתיבות
 . ערבות ושיתת נמנות . טהתלות והשפילו . הלבבות הכניעו .פעולות
 בנים יחד . תפלות בנמס קולו . וערבות ערוכות . ותהלותושבחות

 ! וכו' : 5ך . ה' עד ונשובה .ואבות
סליחה

 ובמושב עמך לא חמאם ובררך רששם בעצת הלך לא אעם הא"באשרי
 טפרי אשרי : ה' בהות הרובכים ררך תטיסו אשדי : "טכ לאלדם

 רהט אשרי : פלה והלשד שר בטד יושבי אשרי יררשוס: לב בכלעתתיו
 : בלבבם סגילות גד * עז ארם אשה : אלהיו שיי העם אשרי לומכודן
 מבמוץ ה' שם אשר הנבר א.פ-י מאר: חפץ במצותיו וי את ירא אישאשרי
 וסתותך יה חימרו אשר הגבר אשרי : כזג ושפף רהבש אל פנה51א

 ה' אשר הגז אשרי : א4.היו ה' על ~ra בעזוז עוקב שאל אשרי :תרמים
 גרב נשרעה תצריך מנק ותציב תבחר אשר : לו ליחלה בחי העםאוהה
 ארצי : קה5כ1ן שיך באס ה' רציעה יהוו העם  אשרי : הילבד י-חםברתך
 אגם אעןי : חמאה כסר פוסע נשף אוצי : ה' ימלמוע ומז כזום ול אלמשניל

לא
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 דלתותי על לשוקד לי ~vc7 אדם אשרי ! רכזה פרזתי ואק עק לו ה' "שבלא
 צנאות ה' : בך בופח ארם אשרי צבאות ה' : שהי סדזהז לשמור תםתם
 אלהי האזינה תפלתי שבעה צבאות אלהש ה' : סלה יעקב אלהי לס משנבעכס
 שוב צבאוח אלהש : ושעה פנץ' והאר השיבנו צבאתי אלהש ה' : סלהרקב
 ! מאראל קרוש שמו צבאות ה' גאית : זאת גפן ופקור מאה סש5ש הבטנא

 : ת4 רחמנא , יעבור , פלך אל ,העיבנו
 ,' דו,ר הניסתחנה
 יומשנאינו ן נבהלה מאד עד ונפשנו . יונן ךמטה כבודנו "דלה

 . ירכאונו ים "יום וגולה: סורה שארית . וירוצצו וירעצו . נועצייחר
 * תחתיות בבור "דכיתנו : כלה היינו וכמעט ישאונו. כרוחחונינו
 הראית . למורשה "נחתנו : מצולה ביון מבענו . חיות פריציבלעונו

 : שוב , תרעלה כום השקיתנו . קשהעמך
טיושב
 ידרשו ומטרחקים * עמו וגפור כבורו גלה . הדוטו ומקהה ה'ריכל

 , ומצרים בכוש במערב גולים : ממקומו איש לו וישתחוושלומו,
 ולברך לשרתו לעטור בשמים. אביהם נגד , ירושלש פניהםסגטת
 . יפער פיהו ארצו לררך . בשנער ונדח בעילם אובד : ושהת: .בשמו
 גלות : רשמתו . בתומו יהויקו , צער ומתוך . יער זאבי שניסבין
 מקדש לפאת . מפורד ובאדום טפוור בערב . בספרר אשרציון
 תחנה שופך : וישתתו . אמו )חיק( עלי כגמול לבבו . ויחרריתר
 היה ציון שבות בשוב * כאלם יושב חרפות שמעה * מתעלםצור

 , תרצה ואתה אקרא מתי : יישהווו * חלומו פריזר אין ובהקיצו .כחולם
 * רוצה כי אמת * ותפצה תציל יום יודע . תוצא לאור משפטיואת

 : לירת כשאר תוסר : ישחתו * בעטוה'

 עשירי ליל )מעמד(תילין
 הקטן לוי הלשנגפר[
 המדבר מביביו כל על "ונורא . צדקה מלבוש "לובש . הצדקה ה'לך
ן

 . צדקה ירעתי לא כי עולה 'קצרתי ' צדקה עוד לי יש זמהלפמך .הרשעתי * בצדקה נקדש אל טשפט כס על ייושב , בצדקה
 מחה וחטאתי טעון שקני * צדקה עשה תמי 4 הדרש ומטיב"טוב

 יוסף אני טחםתוכחה : וכו' שער כי .כעבים
 הגדול ה' יום בוא לפני * עחקורה דרכים ונחפשה שפושובו

 : בעתתני פלצות . לקחתני ורעדה י אחזתני "אימתה :והנורא
 אשר שום : ונחליתי נהייתי * העויתי אשר בזכרי . ונדכיתיולפונותי
 במשפט שנינו "יום עלי: כחוב ספר ספעלי*במגלת לי להראות ארי.יקרא

יביא
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 * לשוני או תענה טה : ריבי את ויריב וירא . בי ונשטתי גופי .יביא
 . במעניהם ונפש "וגוף : פץ . לאדוני נאמר מה ההרבוני. יעשהעת

 אלהים * תשובה תיחד נשסה : פניהם בשת למען . עוניהם עליריבון
 . נתתם ובמסגר . עזבתני טמא בגום : עיובה כאשה כי . הקשיבהלי

 ' בליעל בן והו14 . טעל טועל לאדם . טמעל שלחתני : שלחתני זהלטה
 אמת , אנכי חף , כי לא נשמה תכזב . בכי בקול הגוף פסח :פא

 אטת מאוטה:דיין עשיה* לא * אשמה פעלתי לא הנשמה.לולא
 . ברחמיך לנו וכור : עליהם DVP לא , טעלליהם חג ר . עליזיםיפקחו "פקחי : פ'ץ . לה עשו עשתה אשר ככל . כפעלה לה ושלם . נטולהתן
 למשפט יום . זכרני לטוב קדרם : שמך למען עשה . באמך תדיןואל

 כ"ז: . תוכיחני באפך אל .תועירני
PDIDסרסם שמעון ממיג נפח 

 תעל בעת תגדל להבי "מיורת ז עיני עלי תגרו דמעיתי"פשמ
 על "ושטר . פני יפלו בבשת אוטר בעת ועוטתי ,ברשום

 יחוה ואלי * טוצא אחי איך 'מחילה : ה' ביד נא "נפלהעבי.
 ויגיה , כרחי בעל יקימני * עברה ויום דירבון ויום .ארחי
 ואראה . צרחי בסר קול וארים . אזעק אזי הה גם אהה .וטרוחי טרי ורוב . חובי לבר ימצא ולא . שיחי ומה הטסותרים פעולותלי
 את ור1זהי הכינותי זאת כל ואת רותי* ואת יחידתי טלהטתאש
 ביום אפו חרזן ושכחת' * כתי בכל והרשעתי תויתי ופשעתי *טצחי
 . סטר טאד ובשרי * עפי אחזה פרעדה : מצנר . בהשבוניאעמוד
 וטה איטה ומה , וסר ורע ההסך ליום הה פקסה* יוםבזכרי
 עלי עבר אשר ינה וכל רע יצר * אוטר וטה אשיב ומה .אען

 אני ובעבורו * נסר לא הנה וער * יוצרו תאבות ועשה .משטר
 . חטר טעפר וקררו נוצר עלי חוס אלהי . חמר ויין חמה כוםאשתה
 * לי תהי איך ומליחה : ישפר . ותחנוני שועי וקח אלי אזנךוהטה

 והקצפפ . ריקם ילט שמהם נפשי וגם נוף וסחר . קם אלי גדלחטאי
 * צדקם יוכר ולא חסדם מעט יועיל ולא . חיקם אל ישיב אזכמעשיהם

 ליוצרם שבו ולא שעו ולא . עשקם נעלה ועליהם הוא מעט כילמען
 * חלקם טנת היא לשלם זו אדטה כי ווזסבו * ספקם טלאתער
 ואתחלחל אתחל לזאת . נקם בתם יחמול לא גבר חסת יום חשבוולא

 והודך כאטרתה עלי חסדך נא 'יהי : משר . טחני אהזהואימה
 ושים . חל* ורוב  עניי ושור * עבדיך עבד עון תפקחי ואל נאורחם
 תצרף ואיך * חסדיך הם גדולים * עונותי גברו ואם . בנאדךבכיי

 כבודך שם ובעבור לטענך תעשה הלא . יקורך אש בלהביחידתי
 ועדיר תבא לך ושתתי שיחי רצה . בידך סחר הלא ונשמתיואנכי

קרוב שירי . שני יברחו בטרם הי בעוריושובבני



 מלתשותסדר*1
 חוק אברהם ~mhסמתאנ*ב
 . בעיניך חן אמצא אולי * לפניר תחינהי שאפיל : לב לנשברי ה'קרוב

 חסר לגו ושבט . הכיתני אף בסקל , צאתני חוק עברי על *עניתני אבי ובאמת : arv . 5ב מערכי לאדם . אזניך קשובהותהינה
 . גבוהים ממדרגות ירדתי אם . רוהש ורעיוני לבי שהש ! 9-וב *לב
 . כליתי קט כמעט והן : 9-וג . לב יצירי טהטיע . אלהים עללגני
 : טיב . לב אין פוזזה כיונה . הייתי חרבות ככוס . רטיתי טדבריקאת
 נמכרתי. לצטיתות לאויב . נגזרתי חיים טארץ . אמרתי שבריהנגחיל
 . נרדטש לב והחיה . נרהסים ירי נהוק : קרוב . סלא כטתנשכחתי
 ממושכת תוחלת : יחלתני אשר על . ונחלתני לעבד קמתני .וגאלתני בשפלי ונכור : קחב * לב על שם איש ואין , נדמים לרטניםכולם
 . באים לפניך תחנתם להפיל . נדכאים שועת לקבל : קחב . לבמחלת

ן
 : ליב . לב וטובי שטחים * יוצאים טוויתךרהט

טליאה
 לעקם די אתה : הדבי תסוד ואגדנך רשרך במני חשך שלא לא יאתה

 ה' השתה : לתר לחד חצך  השב יעלס ה' אחה : יחד להר כסאךחשב
 : חיטה למרתי אילצתי חהוק אל ה' מנזה ! ראש וסוים כבמץ בעריסע
 אחה ונתן מעין בקעת אתה ! שטך יאי ירישת ותת למירי שסעת אלהשאהה

 כהלל דכית אתה : אטי שה ל מכטדוי מגש נוד אתה : אית, 0שזתועבשת
 הוא אהה : עהך געיתם הודעת פלא עבטה האל אתה : אויבע' פזרת עוזך ביזעההב
 ועגותז רפא אהה : עוררת אהה ווצרף קיץ ארץ גטלחז כל הצבת אהה : לבדךה'
 צוה אלהש פלכי הוא אחה : הארץ בקרב "ם,שת שעל סקרם מלכי דוח אהה יחכרלא

 : עבדת אחה ביעקב הוריקה o~a aas~o כחגת אחה : כריסק לר"מ גנחהושנד שבחי ה-עת אתה : צורוי כל מדך וכ4סרל וכשאזי  חרשתי עאמז אהה .עקב:נזהמת
 נשא אתה : ה' לש"ס סתם ואהה : השבהם אתה גלע בשוא הש בנבעת כחשףאהה
 על רגינים ראשי  שברת ש בעזך פורת אתה : הארץ ואת רחצנים את ומציתאישה : סלה הםוגכני פלט תצרנירני כער 4 מ"ר אהה תפך: סאו 4י יעכור מדאתה
:ecnלעם מאכל תתמו ליחן ראלף רצצת אהה י ישראל חדלות זשבויש ואתה הרס"מ: ושהם עשית אטת מ עלש הבא % ל צדיק השתה ;a~h ! 
 % ל ע4ק לבדך ה' שכאיאתה

 ש"
 4עטק עה מ צק הים תקם שה ;

 , סלך אל , הערבם : יכנס כהראל נדדו ה' יהשלש כמה : סבך באכי
 ק"ן אשררם אני afinתחנה : שתצאהעבו,

 עשנת שתי עד . צבאות אלהי ה' . חלאות סרוב אחק אליךה'
 והיית , עמנו בלכתך לא טאם : תסך אני . בעיניך חן טצאתי כיאיפא יודע וכטה . סמעזנך הביטה אחיד : בעסך אפך יחרה %טה .נצח תשכחני ה' לטה * מדרטי לכרטיסה לאויבי *נחתני : עפךבתפלת

משגב



 w~ns.daat.ac.il . גאון עמרם רבסדר

טו מלהנותסדר

 הכביד אוובי כי . אוטר מה דו 'בי : עטך בזרוע גאלת * לנוטשגב
 זכור . תשמידם מחי ורחום : זעמה עליהם שפוך . יתאמר וצריעולי
 . עבדך על פניך 5האירה עטך': כצאן נהית קדם. קניתערתך
 פשעינו. כעב ימחה : שמך את ליראה לבבי יחד כחסדך.הדמיעני
 קץ 'קרב שמךי לטען * חמאתינו על וכפר . ובצענו סרינוועון
 עצמי נכחד לא . ולאות לחרפה , העתי רבת כי . צבאות אלהי ,פדותי
 , נכלם דך ישוב ואל . לעולם אבושה אל , חסיתי בך ונאור :סטך

 : .שוב שסך יהללו ואביוןעני
 קטן סשה חמסטי:שב
 והנחם טחי ער ה' שובה . לחסידך נשבעת . חסדיך איה*כשרום

 , תרף יבדי בפי גתתו . טרף וצאן לעדר עצובה : עבדךעל
 ; ונררסים בשבים והוזים שיבוע * מעבדיך ידיך . תרף ואל פלימיוהצל

 י עבדיך לב על ודבר . שופסים ונחם נא חוס , עולמים סדורתשרר
 הדרך ישע . זבולך בית מכין ובנה . גבולך והצב יקומם :שובה
 וחרד הוא דל . חרונך במי 'טבוע : שזבה . עבריך על יראה .ופעלך
 חטא 'נקונא : ":בה . עבדיך WD~t נפשי . בעיניך ותקר יזכה ,לרינך
 *צחק. לאברהם וזכור . תרחק ואל בקראו וקרב . תרח, ואםטטאל

 : ת4 שנעו אם , שבה . עבדיךולישראל

 עושר אהד ליל ממעטר(תפלין
 כשייקנגהק
 נא שיסה * שמעתי והטיתי . עריך נא תבא . זרתתי מר'יוצרי

 ,רר,שמ . ידר תרמ ואל חץ לא5 אין כי .ושור .בנאדר
 * הסדיר נא 'הפלא בשיחי. קולי שסעה * לנגדך באשמורותבקראי

 : יכה יסגד ס * בי_תובים הטה ואם , פשעי סחה *ובדסעי
 אברהם oteח:כחה

 : עלעסלך הוסה * לך דומה אין אשר צור . פעלך יהגוף . לרהנשמה
 * יתטזם יזכרם ועת . הניחם חטאיו זמש * ינהים אלירםבחסד

 תטיתמ : יסרך לא ורע . כבודי . יצרך ישיאך ואל : ירוחם ועוזבומודה
 יסודך*ולבב בגיו קשורה בעודך. נפשך להדיחך:9ביני בקש כי כחך.כפי
 ולך יחירה תאוות אחר 5רדפת : ,fe . להתול תוכלי אולי מעיל. ויאקרעי
 . רעיוני 'השני : באחריתה תעשה מה * ראשיתה מתקה ואם , נאוהא

 יחושב סה : דבר לכם הבו . עבר כצל תהיו פן . שני יתמובטרם
 , המצה סה לרעה . תתנשא נפשו ואיך * נעלסים עם לבוא . יפיםקצר
 בתטלת . אליו נתן הלכל . ידבר סה עצרו ועל , גבר יתאונן 5טהמע:

וו
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 . לבותם ויקשו שגגו. ולשתות לאכול תתענגו. הלמתים . עליוה'
 בארגן , תושב גר כמו נפשו . חשב משכיל אשרי , איתם מלו לאכי

 : fte , נחלתו הוא ה' . מותועד
 משה י"מ גשפוטון

 . אמונים לבן התעשת . טלות זטירי ובנעים , בתחנוניםטהרה
 באישון קורא . ישנים אישים והעת * תפלות שערידופק

 * אדם בחבלי "טשוכים : הלילות כל נצב אנכי משמרתי על .אפלות
 איה כמתים. באשמנים . אידם בכלוא שכחתם . בעבותיםומאהבה
 והמסות והמופתים והאותות ' נצמתים חסריו אשר . ופורםגואלם
 פרצת גדרו איך . שורק ונטעתהו . שטת כרם או "שמו ! ע5 .הגדולות
 . פארותיו ויפארו הגכרת*ויהינעורורק, צריו ויד עליושורק.תבר

 ואל . לקולם נא והתעשת . שועתם "האזינה ! על * במסלותויעוללוהו
 הוא אתה כי . גאולתם והחישה * מאבלם עיניך . בצרתםתעלם

 : ש . במצולות אבן כמו * חמאתם כל ותשלקך .סאלם
 אברהם האש ל'פשטן

 עליהם צור נא רחם * וחילה ומורא בפחד נגדך עיסדיםושמובנם
 * תהלה מעטה עיטה וברה נא הואל . כלה תעשםואל

 לא כי וחסו . בטחו "בשמך : הלילה אליך באו אשרהאנשים
 דרשו וסליחתך . דמעתם לפניך שפכו. מנחה ובמקום .בגבורתם
 ובאים ישועתם. יום והחיש פלאיך נא חדש לחטאתם.למחילה
 ואל . דבריהם את נא "רצה , האנסוס . בנזלה מנהו יצאו בבכיביתך
 בהאר . חיקם אל כרשעתם . להם תמור אל וכפעלם . ריקם תשיכםנא

 . חלקם יקחו הטה . מעניהם ואויביהם . צדקם כנוגה חיש ויצאאפליהם.
 חסדך על 'מודים : האנשים ' . .ולתהלה לשם יהיו לחרפות היוועם

 חנונים ובת . יספרו תהלותיך לילה חצות עם נדיבי * תצברוולרהסיך
 : האנהום . התפלה לשסוע קשבת אונך תהי . ידברו רננות ודברינגשו
סליחה

 בלי וטף צהל בארץ בשרי לר ככה אוו לר צבאה אשחרר אחה א*אלהי
 יק ש אלחש : אל תשהצמ ואל תחרט אל לך רטי א5 אלאים :סים

tgo~נוחרו לא כמך ואשפותי לאולת' ידעת אהה אלהים : הושה לעזרתי אלוף : 
 את טנאו בנבלתך גנם באו אלהים כאלהש: גריל אל סי ירכך בקנאאלהש
 לס פשה אטתימ wuff באזניה אלהים ! לעיש שישלים את שפו קדשךהעל
 אלמים הדינני: ובגטרחך רישיעגי בשנן- אלהים : קרם גיטי ביעיהם פעלתפהק

 אלהש לנישגב: צדע בארכמרוה אלהים : טלה בנסיסת בצעדך עמך לפסבצאתך
 אח5קה אעליס בקרשו דבר אלהים : בקר לפנות אלהים יעורה הכה! בלבק-בה
 קמו טיס אקריס : וכשעה פניך והאר וחצבה איידס : אצרר מכזה poplשכם
 אגפת פרצתה זט,תמ אלהים : לנגדם הצצך ולא נפשי בקשו ערסכם וערתעלי

תשובב
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 לעז טחסה לס אלהים סלה: אתנו פניו יאר ויברכו יוקנט אלהים ! לסתשבב
 למדהני אלהים ן הושה לעזרתי ה' להצילני אלהים : מאר נפצא בצרותעתה
 אסיים כשש ביווה יוצרים מושיב אלהים : נפישתך אמר תה תרפנער'

 רוש לראות אדם בני על רהטנןף מותסס אלהים ; צווחה שכס צוררים אךבכושיות
 אלהים ו ישפט אלהים גק-ב אל גערת נצב אלהים : אלהים את רורשטשכיל
 וראה טשטש הבט נא שוב צבאות אלהים : nyrut פסך :האר השיבנוצבאנה
 אתגרה ריהט יתר אלהט : ש לאמרי האזינה הפלהי שמעה אלהים : זאת נפןופער
 ה-ריכני בטותי ועל כאילות רגלי רשם חילי ה' אלהים : לך אזמרה עשור בגבללך

 עמ': דחכנא , :"גמר , סלך אל העיבט. . שמ'גה יי : בנגינות'להנצח
 הי' בקו"ר דויד אני פתוסתחנה
 , בחיי נפשי "נקטה : לעולם אבושה אל . תמיתי ה' בך כסיתי* ואליךה'

 וידו * בי נחרו "יהירים : מעולם משפטיך זכרתי * טאווי קץבהמשך
 עטך ואנחנו . עדתך מדכאי "דכא : מעולם אשר הגבורים המה . ביאבן
 דברך והקם שמך. למען "ועשה : לעולם לך נהרה . מרעיתךוצאן
 משפט אלהי כי . ומוני לשוטני יודע " : לעולם לי וארשתיך .ונאטך

 מאז כאשר * לגבולם ישובב נדלים לעולם: סלך ה' וישב .ה'
 זאת , שביי ארך כי ובראותי : עולם ימי כל וינשאם וינטלם .גאלם
 והפק . גאלה נפשי אל נקרבה : לעולם ה' יזנח לא כי , בעניינהמתי
 כי בנפשו דמה . הדיחני צר "והדוך לעילם: אמת השומר *תעלה
 : עולם כמתי . ההטיבני במחשכים . הרימני "הלמני ! לעולםלפניך ותציבני . לי עזרתה ה' 6לי . לי הוא אורב alf : עולם לעבד .לקחני
 : עולם וסלך חיים אלהים ומבטחסעליך. סברם פעלך, עבדיך על"יראה
טפנ

 וגם שחה והרם . דלת על כדל * נמשלת שעה : תססלא כי ה' חסדי . והתנחמנו זכרנו זאת * קמנו שחר לשמךלהודות
 שמנו אל בך שברט הלא , התוחלת קץ ארך ואם .נחשלת
 כ5 . רשתנו ופח . מוקשנו שבור . קשתנו וגם חרבנו, צור :הסף

 ברוב : המה . נכלטמ וגם . נכנענו מאד . בשתנו קלון *בזכרנו
 כדל אשמורות לראש * טבענו בבור . ובפשענו . יגענו מאד *טריינו
 : המלות שאר כרו , תו' שנינו אם : חמר השכמנו* לך פנים בבושתשוענו.

 עשר שנים ליל שעמד(תקון
 צד.ק מנסנגמר[
 המציאם לנגרר עומדים נדלים זבולה. ברום יחטב קצור , הצדקה ה'לך

 מקריאתם * תעלה לשברם והפק הסדך אל הקדמם . וחמלהחן
 לנדכאים מרפא שלח רופא גאל : הגדולה לו אשר אל תערבלך

 : שביס לקבל פש:מה ימינך כי .ולעצביט
אם
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 שם גא א"ב ע'פשכחה
 תפקוד 5איכה * אנחנו עפר כי זכור . ונחנו ותורתך , שכחס הסדךאם

 ובחיותה . תסיתני תאוה והן : קרני בעפר . ועוללתי . עונילרוב הזלתי. עיני. על לבי אטי : פיז . כסף כעפר יצבור אם . בהאסףיועיל לג . ישסף סווג 4גאונו : גועו יסות ובעפר טצי, קצר ואיך .רבם הוכן ובתוכה : האדטה מן עפר . ורטה תולעה על .בחטה
 עפר ואל תרכני. שם :"ומה פ, אשכב. לעפר עתה כי ארכב.אם בנתי ולא . טרכב לי שם "חטאי : תשפתני מות ולעפר .תטיתני
 עבר ועון . כחשי לרוב גבר ואני : תריבני חטאה אל .תשיבני
 . מלאכתך החסל ואם . בלחך שופט 5היש פיז: * דל מעפרמקים * וטגדל לאביון טשז . נגדל יוכל "כולך : נפוגי לטפר דבקה *ראשי
 : אמתך היגיר עפרהיודךן
 סשה מהש ל"אפשה

 * חובי עלי להתודות . שטחי בנפשי עצות. משכבי עלבללי
 , קטתי ה לפני . מצבי על ולעמוד . קרסתיאשמורות

 ולא * לפניו תסוד וה נסי תוכחתי; על אשיב וטה ביז ידברטה לראוני
 * ומשה טפה כארי . אדוניו והקיפוהו * נשפו כוכבי דורכו .עוניו וטטחשכי . כפו מלא ורמים . רצוניו יררהם ואיכה . אפו חרוןיירא

 . אדוניהם טוב ישכחי ! ירשת . ברחתי חסדו ואל . צרחתימפחדו
 ושוא . והבלו נעולם תרו . עימהם אחרי כי * פעלו חסדום"צימ
 * לו יכזבו ובלשונם . בפיהם תפתוהו * היכלו אל ובאו * בידיהםלקדי
 . עושה והמז שאוטר : מאח . בטחתי ובהבל . טחתי תפל כיאהה
 טאסריך . טחסנו נא בשר . וטחסה לדל סעח טנוסנג בלתך וסיתכסה. וסערוטינו * תנסנו אל ברין . תנטה אשמים בו יום * לטעשינו חפןאל

 : לררות . סלחתי וכדברך .פתחתי
 ירירה הנוס לעפיק

 אוזו , נבואות ההגיוני הזמן ומחר * פלאות קץ ויחלון ייסףשארקע
 . אדונים "העבידום יוסף שארית : צבאות אלהי רזעננן

 בנים גם אבות . במאמרים אסורים . וודויים בפרך דוגבדשעבודת,
 שדטות נשארו עד . אוכלים פרים ואת שרשם את מחשש *פלילים ומאויביהם יוסף שארית : אלי . הלולאות באות . אסוריםובקרסי
 שארית : ש4 . שלמות ונבלעת הרקונן צוטדות . שבליםכמלקט
 לחסות . השים קדשו לבית צרתם ובעת , מבקשים אל nvfיוסף
 ; ש4 * למשואות יפול וסשטין צורר ואו * דורשים רחמיו עתבצלו
 * אלטן לא עם פדות נביאים נבאו אשר . לוטן 'העתרתם יוסףשארית
 בכן . נאמן אשר ה' שם למען . הרחמן אב זבנים ידו יוסיףאולי

 : ש4 , מראות בחזות מקויםחמדו
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יי סליחותסדר
 אלעור בר דגר שהתחנה
 ממשנאי : היום כל אנהם שאפני כי * כחי לריק ותם . רוחי מדאבה,ק'

 . חוללה 0יפעתי היום: כל נגוע ואחי יחרוש. גבי על וצרי ראש.נשאו
 . נפשי לעפר נאבקה : היום כל צוררי שאגו . אבלהונחלתי
 . עיני כלו . ימי "בהטשך : היום כל שחותי נעויתי . ראשי אשאולא
 אליה כי . חנני די * יגוני רפא "רחום : היום כל בשאגתי . עצמיובלו
 כל כטים סבוני . הממוני אכלוני . הלמוני "אויבים : היום כלאקרא
 : היום כל אלי באסרם . לחיי הכו בתרפה . צוררי ט "לעס :היום
 : היום כל הורגנו עליך כי . ואיום נורא אל . פדיום תקוה אןיעד

 בשתי "ראה : היום כל אל חסד * יחלתי יאת ובכל . נשאתיזועמך
 לכל שחוק )הייתי : היום כל נבל מני . חרפתי ריב וריבה .וכלמתי

 ! שיג . היום( כל נגינתם .עמי

 הק' משה אשטיושב

 . עיני ואליו . בצוקי באתי . אדחי ולבית . כחקי קטתי . מלוניומבנירת
 , יצרי "שרירות : צדקי אלהי . ענני בקראי . בזעקיתלויה

 ירפני. ולא . ינחילני . טרי וחטאת . יבהילני בקרי. והלכו .ישפילני
 חלי . רוחי המר . רדה בי כי . ריחי "הבאיש : בקיאי . רקי בלעיעד
 * חשקי נשף את . לחרדה שם . צדה ואותי * כחי הכשיל .עדה
 . זה לעם פריון . שנת והקריבה . הווה יגוניו . משנת "הקץ :בקרא'
 : בק-אי . וחלקי כוסי . מנת אתה כי . ונבזה כואב . רננתורצה

 : ט' עומםאס

 עשר שלשה ליל ממעמד(תיקון
 שמואל סיס)גמר(

 "ומעללכם פשעיכם. כל "טעל . והשיבו נא "שובו . טוב לא דררהילכי
 רגזו . ריבו ביצרכם . ריבו , הצבתם משחית "אשר .הטיבו

 * שובבים בנים . שובו ואלי תמיד . הקשיבו 0למצותי . תחטאוואל
 , שינךכי

 נ(' ,אש '1סף othn ל"גפוסק

 לאל בשוב גוי וכל . מלו שמחת אל לבית , לילו כעיד קם0העיו1
 . חבלו נחלת כי ואף . טעלו בעד יכפר הלא . מחוללו'
 אליו קרובים אלהים לו אשר גדול גוי מי כי . מעלליובהטיבו
 אל רפואה י תשובה לאדם "ואמנם אליו: קראנו בכל אלהינוכוו
 יצרו אבל . לבוראו לב בכל ושובו , משובה דרך בעזבו . חטאוחלי
 יניאו. מות בו יום טובה. ביום ישכח ערי . משיאו נחש כמו אינה.ברוב
 וחוסה , צור לבבי "שים : כ' . אליו ה' מלאך וירא . ערבה שטחהיום
 ומסכלות . מלחמתך החזק חכמה . מבצור עיר ואל . אמתך ישע .צור

 יחק 6 ה יב)סי"ש
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 ויפתך. יפיתך בערמה אשר הרע ויצר . עתך בלא תמות )מהרחק

 מי: כי אליו. תשמע ולא תאבה לא הבלבעולם
 קטן סשה אס התםטסתאניכ
 . ידידיך לקבץ נס ושא . חסדיך וכרה "אנא : קדם קנית עדתךזכור

 באורך 5נדמיתי : זמר . קדם אלהי מעונה . כבודך לטעןושובבם
 תזכור וכור , קדשי הר בשחיתות דברי טדי . מוקשישני

 ' הוחלתי כמה וה 0ישעך :כור: . מקדם אזכרה כי . נפשי עליותשוח

 . הנחלתי שוא ירחי בחשבי ואוטר . זחלתי כן ועל מיחל עיניכלו
 לגודל נר . -ומוכה חליו סרוב "מעונה : יני , קדם כירחי יתנניסי

 שמי בשמי לרוכב . יחכה למכאוביו צרי אפס ואם * ויבכהשברו
 ספר על כתובים הנם . ובמופתים באותות מבטחו 5שם : זהר ,קדם
 פני על אשר . הזיתים הר על עמדך יום וצופה . וחרותיםהישר

 ותקוה. אחרית לו לתת חדוה. לנושה יזכור 0העור זמר: . מקדםירושלים
 : גו . מקדם אחרית מראשית טגיד . וחוה מראשית הגידכאשר
 אלהים . לכלנו שנים בקרב ופעלך . גמלנו תסוים בשם קרא"קרורו
 . קים בימי בימיהם פעלת פועל , לנו ספרו אבותינו י שמענובאינימ

 אמת תתן . נגהם כוכב מיעקב עוד וררך נדהם. לעם גלה שובר :שו
 : זנו . קדם מימי לאבותינו נשבעת אשר . לאברהם חסדליעקב
 אליך ה' השיבנו . והקריבה פדותם והחיש . הקשיבה הנאנקיםונאקת

 * רחמנא . ויעבור סליחה. : זמר . כקדם ימינו חדש .ונשובה
 אמץ לוי אני "חיתחנה
 כדונג 5נטס ן שחוח הלכתי * מעני ולפני . פני ונפלו . שני ייארכוהי

 וישטחו . חילי וכזוו . אהלי שדדו * סביבי צרים קטו כי .לבבי
 . דוטה הרכנה . כבדי לארץ ונשפה . כבודי לעפר "ירד : שטוחלהם
 ולריקבלל . נגעה מטה ולשאול : לטבוח יובל וככבש . נאלמהכרחל
 : מנהק היונה כצאה ולא . נלאה עדתך . תלאה ומרוב * יגענויום

 אחר. הקץ כי סחרחר. והלב * אמונים ופסו גמרו"וטיובדזדת,ם.
 ומשובה * רעינו קדים ורוה * תעינו כצאן "יחד : לקוח הצאןומבחר
 . לבבם "אטץ : לסלוח ירבה כי אלהינו ואל . עובנו ותשובה *שובבנו
 דרור י לשבוים ולקרוא , פדים ולהלוך . ריבם לריב . כתבםבחזיוני

 : שוב . קות פקחולאסורים
 קמן טשה הח,סטיושב

 בשיך למנצה . אחר לא שיחה ומשפנך * שחך צורן פני16מו5יד
 : לפנצח ' צחר כצמר מחלפות' החלפו. כי ונחמתי . נשקפווקונים וכוכבי . חלפו וילדות "שחרות : השחר אילת על .נבחר

 . בטוקשי נלכדי ומיום לנפשי. אך והרעותי . נפשי ימי עיטהוהסכלתי
 עף אבל . קצר . והסבר חרך 5קצי ; למצה . סחרחר ולבישהותי

ברי
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 ועורי . נכרו לא ויצורי . יחרו, עצטות , אש על * יגרו דמעייטפות י למנצח * שחר לו אין אשר .ודבר * שבר בלא כי-באיהחלוםבלי)אבה;
 . שאלתי סליחה והיום . הסכלתי הרב אם "נא : להנצח . שחרמעלי
 יה) השיבע : לסולח יחר; אל תלוני בעש י הואלתי לדבר א6או'

 -הקשונה;,.ה'ועשה .'שמעה-סלחא היטיבה ברצונך' ,וציון .ונשובה
[

- 

 .- --. ,. ואלתאחר.לםננח:כו'! ... .. . ,

 עשר ארבעה ליל חעסד()תקון
' הקטן כחיי ""טגמר

 סתרים. נגלו ולו מצפזניהם "חוקר לבות'יצורים. "בוחן. : א.צדקה ה'לה
 מרים,ן וסי .לחס-צר. בגלות נפשו "קצה .~ האסורים בביתייהושת י מבית_הדרים -צא אטרים. שרכי-טוב עם שיח נגדר]0וער5
 קהלתה ורע חון "נא . מרום-הרים ציון אל ושובבהו שוביטהור
 : ימינך גי . הנם)כתובים חיים בספר נא-כי ובשר * טמצרים ישקיללר
 נ .) . . ) , ), -. טוב שם ה"מ ל"רפוטון
 ואשר י ארטות דרכי ייפרע . עינים פקח עורה . תררטות בחיק",דדכן
 שנות טעט י רבותים לרוכב . הבהמות מן הרחק ; צתיב'שטים.-
 . מחיה בידך ותקח . צדה תכין "טחי , .ידים חבוק מעט , אנוסותטעט
 להכות * הדה יי צפעון בה- וציה. ערבה בארץ העתידה;לירך
 ימי קטרם בעט: כל.ידים. נרפו אנוש לבב נמס איי * בצדיהאיש

 . רגלך בטישור העטד סועה. רוה וטרם לך. וקכן התיצבהרעה.
 * העינים ויוצר אזנים נוטע . פועלך ווכור,אלוה תועה.: דברי נאעווב
 . וסיים החל הכל . ששה והוא אוסר והוא מקיים. והוא נוזר "והוא :טעט
 .לכיתו ן למהסה טלא הכל ,, המאיים .וכבורו . נושא לבדגוהכל,
 4עט: , שמים 'וגם.נטה ארץיסה,

 "5י
 * ערלתי נכין ולא * הטעתי ה'

 ערתו.. -חטאתי * טועתיהףבו"ך
 . חסיתי. בך יען ,. ישמתי סלח אני

 מעם: * מים קינייורדה כנחל )וראה_כי . .",,.)
. 5ט', w~h ח"ו 5:')פשק'י"ה

 ותנהם. תדאג פן . גבהותך עיני והשפילה * ממשובתך שובב,צך:נה
 מיתקך: לפת אחד יום , תשובתה עתות הם ואלה..באחרזתך.

 'וא.'% . קבר בלכתר צפה בואה הלא תתגלה* ו5ה תחוטא זהקמה.
 שסגתך. .תליהקיברן. הדברים באלה , תבר כל %א איוב .פדהלא
 נאלל'הוקמו.. ושמים , המו כוכבים'5ד :,כבראותך טם ביתךי .מיוזותעל
 סתיתקלן נההטו. כי מתליתעוררו * נמו הן לבה מהשבותאיך

 מה- . כטית וחטא , תתכסה ובטה , כיענית . תתרצה בטה : ,ים .סשנתף
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 יקרה אבן וכל . היית אלהים גן בעדן אם . גאית כי י ראית זהטה

 : יט *טסוכתך
 כי דו חנני . בתחנוני וסליחותיך . בחניוני אוכור מפעליך את .ה, אברהם ומטתחנה

 אז * מחריבי כל ולהחריב . יריבי את ריבה סברחטים ; אקראאליך
 הים כחול הם כי , יגוני רפא 'רחום אקרא: אחור . אויביהטובו
 בצערי . קולי ישמע ברחמים 'האל אקרא: קולי ה' שמע .שוטני
 לרוממך. באתי נמנומי : אקרא ובימי לי אונו הטה כי . חילימרוב
 : עזב . נקרא ובשמך תח'ימ . סמך נסוג ולא . שטך על נשענתיכי

 שה סשה הכסכעשב
 ואם נראית. ולא * ואדמה שחקים מלאת, ואיך נפלאת.עמה

 ממנו . עצמת כי * רמת למאד * הטזמה במחקרי *נמצאת
 . מכבודו כי . תעירו ונפשי . נפלאה ועצמה * עליו יורו .פעליו "שבילי : יצועת ונפשי מעשיך נפלאים . ובדעת בתבונה .בחכמה
 ואזן רואה עין כי . וצופה מגיד . פה באין דובר * נטצאה כיהיא

 . ישקור או יצדק . טדון איש על . אדון "היפקוד : מיאים *שומעת
 ונטע . חבלו עץ עקור . יחקור ופשעיו * אמר הידרוש * חמרומפי
 * בחבל נוף "יפה : טלאים , לטעת עת וגם . לעקור עת יש כי .אהלו
 . חקו השלים ספקו. ובמלאת נעתם. אל בעברת תבל.נחלת
 ונחתם נסתם. אשר הקץ חזיון. תבאר טתיעל'ון* נכתם.תות

 : עונים אם : מלאים .בטבעת

 עשר המשה ליל )טעמר(וניקון
 שמה שלשה אש)גטי(

 כל בו אשר הגדול השם ילך * יתם לא עד תרוכן הצדקה. ה'ל
 "הרימות * במשמרתם מיוסדים שמות לשני 'מחולק . נחתםיצור
 היצור וכל בהם נבראו "שחקים . בארבעתם יחיד ואת עודשנים
 אשר העה סהלא . נצבים במאסרך באורועך 'טקהצרים תחתם.אשר

 : 'טינך כי * נחשבים כאין יהיותחפוץ

פומי
 ל'1

 קול . ישכחו ואל זכרם יה בחסדך * ידחו לבל תאסוף עםאמירי
 : שלחו והאנשים אור הבקר . ירשי ואז ישסעומבשר

 להקים המקוים במקהלינו. אבלים כל לנחם . לאלהינו רצון שנתלקרוא
 תזכור אבות ברית : ע4 , שתחו החתיו עמים נסיכי וכל * דגלםכבוד

 . ובגאונך תפדם צור בחסדך פניך. את יתנו וסירות צבי .להמונך
 . שחרו לביתה היסים לסועד ; יל . פתחו חרב צרים עליהםכי

הטלכם
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 מקום , יזכרו שטך רחמים לבקש רק * יתחברו בסך פעטיםולשלוש
 . מהיכלם ושבוים גולים : הבקר . יזבחו תודה שלמיםזבחי

 . מאלם ואתה פורם אתה כי . גבולם לארץ . תנהלם צורבחסדך
ן

 ח"י לוי חתה 1,פ1סון י ש5 . ישמחו אל בך חוסיך כל נם
n~syותחנונים תפלה טשטר על לעומדים . האדונים אדוני * ירבה * 

 : אונים ולאין כח ליעף נותן * הזדונים מים ממצולותוימשם
 * שבעה ומקלון טמוב החשית אשר * ותועה מוכה "לאום . ירבהעצמה
 . השמועה נבואת תקריב לה מתי * וצולעה רזה אריות גוריגין

 זוכת ירבה עצמה גותי. * פסם כל מעל דמעה* אלהים ה'ומחה
 במזרה ארצות ובאפסי . תלואים חייהם ולילה יום אשר *לשבוים
 * בהלאים ומוכים . ורפאים על עומדים * כפראים שואפים *ורוים
 בגלות . מענים עול "ישבור * ירבה עצטה : בתן . האמניםרעים

 רבת . ורעננןם דשנים היו אשר אחר . וצנים פחים בתוךיוקשים
 * לגאיונים והבוז . השאננים הלעג . זטנים רוב נפשם להשבעה
 יכבס עונינו וכתמי * הברית זוכר "חי . ירבה עצטה :נותן

 ומיתרון יצרנו וחבל' . ואחרית תקוה תהי מרודים ולגלות .כבורית
 : גתן : מדנים משלח . שערורית ששה .יכרית

 אברהם ממס ע"חסמון

 . בניר את שגע 'בבקר טובר מראשיתו: דבר אחרית טובי . שארית לטובה כי דברו וצופים . בריתו מכל לגוי תצפון 9אלכטובך
 . ישבחונר שפתי מחיים תסדר טוב . ישכחונר לא מם קרביויברכור
 ימהרו לקרב ולחסדך י חשוקיך לפני תגלה ערב טובר !~בר

 לתוך 'השיבה טובך ; שבך . חקיך למדני וסטיב אתה טוב *רחקיך
 . מה' רצע יפיק טוב . לפני יעבור או ינון שטו ומלך . לפניהיכל
 וסוט וירא ישקיף עד * בבור הושם אשר בן "מיחל טובךטובך:

 : מינך * מגבור אפים ארך טוב . ישבורעולו
 o)G ג01י א"ב סע ל'טפוטון

 עמדנו מעמדות זכור רחום . בניך קול זה בליל * ממעונך שמעיה
 תקשיב לבם תכין , בתהטניך לעומדים . רצונך הטצא נא .לפניך
 חין נא שעה . תחנונינו 9בלילי * דרכנו הצלית . מלכנו ואביט :אוניך
 ווכנו . דיננו לאור הוצא , חשכנו והאר ראה . בצעקת "גשתנו .ערכנו
 9הסון . יוצר יצור כל אדיר . אחרון בליל "דרשנוך , תכ.ן .בדינך
 . נוצר חסד נצור המעמדות "ושכר . לאובצר וחסדך העיררחטיך
 ימינן' האירה 'עוונו : תכין * אמוניך זכה חוב . וטעוצרממשפט
 במעמד 'צועקים * מחלאה למתחננים רחמיך דלתי יפתה .הנפלאה
 : תכין . פניך באור דו . באה לשנה יראו * נוראה טאד * ישועהאחרון
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 מם """ %פזק
 ואמצו חזקו . ויושריכם מהרה יבא חסדו . צורכם לישע המהקליםכל

 . שקרים בחבלי עונכם "משכתם : המיחלים כל . לבבכםויאמץ
 מבדיל . מצרים בעתות פשעכם והיה . צורים כחזק מצחכםושמתם
 ועונים וחטא . העירו ולב בנים ייצובו : בוז . אלהיכם לביןביניכם
 . לבבכם ערלות . הסירו רק * תשירו אל זדונים ויצרי . תבעירוגם
 והאל י לבבכם חפץ ' והתאויתם * לכם סאו . קניתם "הבל :הז9

 "יחל : חתן . לכם צר כאשר . באתם ומדוע . יזכרכם והוא *נשיתם
 . טדוכה מעונה . למוחל מים . תפכה ועינו . מיחל לצורומבוכה

 : י"9 י לחננכם דו . יחכה עוד כי י וזוחללחטאו
 חיק דויך ""םתחנה
 בגדי 'ולבוש : הזה העם נגש כ' . מירקמיך רחומיך ידרושף,,

 "ישעך : זה טה ועל זה טה לרעת . ריקם הבוגדים על .נקם
 . לעמך תקרא פירור : יה אלהינו הנה . בלשוננו ונאמר . לעינינוגלה

 . דלות ומבור . אילות לעורר "חיש : הוה המי עמך כי וראה .ממרומך
 . קדשי הר אל כמאז . קדושי יוליכנו "קוממיות : הוה העם אתהעל

 : שוב . היה העם כלוגם
 קטן סשה "תשמיושב
 סליחה ומימי , מחזה שמוע . פקחה ואזנו . חוזה העיר . אנחהקמכם

 בעוצם . שובבים קמעה : הזה האות יהיה למחר . הזהעליו
 בלוחות . חובים למחות סביבם. ושופכים . שואבים ודטעה .כאבם
 אשר . יצריהם 'הדוף : למושר , ומזה מזה . כתובים המה .לבבם

 ולא * יועגלו לא * קניניהם ט , הובילו א'שר . שיריהם וקח .השפילו
 פניו לכפר . בלילותינו , לפניו "קמנו : למחר . הזה העם ,יצילו

 , הזה כהיום . לחיותנו . ענותנו יצף . בעיניו אולי .בשירותינו
 . טורף ויצר . שערורית כל . מצרף באש כבורית. "טהר :למושו
 : לסחר . הזה העם . שארית את וחון , הרף ומאף . הבריתזכור

 וקול . ממהר עד יחי . טוניו ובעתת . יטהר כיום . אמוניו"נפשות
 : למוזר . הזה למועד בניו בקדשו . כגוהר קורא .ממעוניו
 : נעכורבריל רחימא. ראנרהם וניכוה לן איכררחטנא

 . ויעבורבדיל . עקירה מצחק קיימיה 5ן אירכררחטנא
 , ויעבורבף5 . שלימא ריעקב קחמיה לן אדבררחמנא
 : ויעבורבייל . חסירא ריפף וכוחיה לן ארכררחמנא
 . ויעבורבדיל . נבטה רמשה קייטיה לן ארוררחמנא
 : ונגנדרבדל . כהנא דאהרן קיימיה 5ן ארוררחמנא
 : ויעברובדיל , קנאה רפינחט קיימים 5ן ארכררחמנא
 : ויעטרבדיל . משיחא דרור קיימים לן ארכררחמנא

רחטנא
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כ מליחותמדר
 : וטבורבדיל . פלכא רשלסה צלמיה לן ארכררחמנא
 : ויעכורברין . טרקנך ואצרח שינך אריםרהגצא
 ; ויעבורבדיל . קטך למקרי אתינא אפין בכסופירחמנא
 ; ויעבורברין . עלן גמרתך גליההטנא
 : ושבובריל . עלן נזור רפיי טנארהטנא
 : ויעכורבדיל . עלן שף הררךרחמנא
 ; ויעבורבריק מנן. בישק כעוברנא שכפרע ולארחמנא
 . ויעבשובריל , עלן אשרי זיוךרחפנא
 : ויעבר-בריל מיבותך. בסגיאות עין ורחם הוםרחמנא
 , ויעבורבדיל . עלן חשוב מניאק טבערחמנא

 : ושבובריל . ע5ן רהטך יחנלנלוןרחמנא
 : יעבורבריק מנן. ורוגזא חסתא כבושרהטנא
 : ונעבורבריל . נפיראלגא תעביר לארחטנא
 : ויעבורבדיי . לרעבן הכבוק כוילרחמנא
 : רענורברל . עלן אנהר שבך נהורחמנא
 : יעבורבריל . לן הוי ומסיך yD"רחמא
 1 רעבו-בדיל . לסב אחא עסנא עבירחמנא

 שמיא פתחרהטנא
 לצלותני
 : ויעבורבויל *

 : ויעבורברל . ברעוא קבל צ~תנארחמנא
 : רעמרבהל . עקא בעיק צלותק קב5רחמנא
 ! מעבורבהל . נשמתין על רחםרהטנא

 ! ויעבטבדיל . עלן אתתי סבתא שתארהטנא

 ! ויעבדובדיל מרוגזך, חוגרהטנא
 : ויעבורבה5 . מקמך ריקם נהרר רלארחמגא
 : ואמת חסד ורב אפש ארך וחנון רדעם אל ה' ה' . ויקרא פניו על ה'דיע11די4

 : ונקה וחטאה ופשע עזן נשא לאלפים חסרנצר
 אנו שאק . סתחנתט אתעלם ואל תפלהנו לפניך תבא אבותיט "יהיאלהינו

 צריקים אבותימ ואלהי אלהינו ה' לעניך לזמר עורף וקשי פניםעזי
 ! וגו' אפקנו חטאם אבל . חמאת ולאאטקנו

 : יטרח לס סלח צורםחטאנו
YDWאחר ה' אלהינו ה' ישראל : 
 ! וער לעולם מלבותו כבר שםברוך
 : האלהים הוא ה' האלהש הואה'
 : וער לשלם שלוך ה' , מלך ה' . שידה'

 . למ לא אם עשה שסך לקרושת שסו. ונורא קדוש אדוניס גדול אלהעואחד
 למה , אמתך ע5 חסרך על כבור תן לשמך כי . לט לא ה' למלא

 וקיים הי . בשנצם אלריט אהד : בשמים ואלהינו . אלהיהם נא איה הטיםיאמיו
הגע
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 ובארץ בשמים עשה חפץ אשר כ5 . הוא זכיות מלא . הוא רחצים מלא .הוא
 * תפעל פה לו יאסר פו אק . תעשה מה לו יאסר מי אק . תהומות וכלבימים

 : היו טעמנה הכלכי

 הקסים כ5 אבר שבשמש אלהיט . תפיהט וקבל ta~v שמע שבשם'םאלהיני
 גזזי א"ש : ורעות קשות גורות כל מעליס כטל א"ש . לרעהעלינו

 : בתפלתה הרם לגו העתר א"ש : לנו המצא ררשנוך א"ש : טובות גביותעלינו
 טפט על חסול א"ש : מלפניך שב בזברק זכרת א"ש י משכרס הבישט ואלא"ש
 א5 כלה א"ש : עלינו רחמיך נא יהנצ א"ש : מעונינו טהרנו א"ש : עולליהועל
 ן לטובה לבט פשאלות טלא א"ש : לסענט לא אם עשה למענך א"ש . עמנותעש

 א"ש : נפילחמ את סמוך א"ש : נקפהבו את נקום לש : טאבלנו נחמנוא"ש
 צדקט א'יט : ברכתך אתנו ציה איש : אהבינו מירי פרט איש : עתירתטשה

 שכך א"ש : וגאלם ריבנו ריבה א"ש : הגאולה קץ לנו קרב איש :במשפם'ך
 הן א"ש : בינית שלום תן א"ש : לנו להטיב בלבו תן א"ש : מעלינו פלךחמת
 זרע תן א"ש : תקף לפי להם תן א4ש : בעולסך שובע תן איש : בארץעלום
 חים בספר כתבם א"ש : בארץ בעטו ומטר טל תן א"ש : לאוכל ולהםלזוע
 כתבנו א"ש : לגאולה כתבנו א"ש : ותטימים ישרים בספר כתכט א.ש :טובים
 א4ש : לרחמים אות עפט עשה א"ש ; לטובה אות עסט עשה א"ש : והצלהלרוח

 1 לפניך קטרת תפלתנותכון

 עקירה כרוגז . תזטר שברגה ברוגז י הזטר רחשם ברוגז . תנטר רחםהנרוגז
 ע"מ . הזאת ובצרה בעת עננו . ברית תפר ואל . לברית הבט .תזכור

 : האת ובשעהבעת
 עננו. דורשט עש * ענט טאלט ענט עננו. בוראנו עננו . עפו אביטעננו

 חי ענט . עמו וישר זך ענט . עננו אבוהש ואלהי עננו * עננו חורטענט
 . עכו כת ככיר ענט . ענט שטם יושם עננו . עש שמם טהור עננו . עננווזים
 עננו . עפו ואריר מרא עננו . ענט הטלכים פלך ענמ . עננו ברשע ה2ץ לאעננו
 צדיק ענט . ענט ומציל פורה ענט . עננו דלים עוור עננו * עפו מפליםשמך
 שחק.ם שוכן עפו . UJY וחנו; רחום ענמ . עננו לקוראיו קרוב עננו . ענגושצדיק
 . שם יצחק 8תר עננו . שנו אברהם אלהי שט . ענט תמימים הוסך עננו .עגנו
 . עש וכרובים חיות אלהי ענט , ענמ המרכבה אלהי עננו . עננו יעקב אביעננו
 עירין אלהיעפו

 קדישיי
 השנה עמו . עש צרה בעת העונה 1UV . עננו

 ; ענט רצקבעת
 עשה ה' . שמך נקיא בס . שסך אפים. מדו אל . שפך חנה אל . שמך רחוםאל

 : יסמך למען עשה : עטך ישראל ע% הכסה שמך למען עשה ה' * שסרלמען
 . רתך למען עשה . נדלך לם,ק עשה . בריתך למען עשה . אמצך לטעןעשה
 . הסדך לסען עשה . זכרך למע; עשה . rlv'1 למען עשה . הררך לסעןעשה
 . לכצדך למען עשה , כניך לפק עשה . ישרך למען עשה . שנך לטעןעשה
 . שזר לסען עשה , מה-ך לסען עשה ן נצחך לסען עשה . מלכוהך לסעןעשה
 . רהמטתך pog עשה . קרושתך לסען עשה , צדקתך לםען עשה . פארך למעןעשה

עשה
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כא סלהקטזסדר

 עשה . שכינהך לטעןעשה
'y~g 

 עשה . ויעקב יצחק אברהם למען עשה . תורהך
 עשה , רואשמם נביאים למען עשה . הסלמה דור למען עשה , ואהרן סשהלמק
 * ביתך ריבן לסען עשה . ככורך משכן ציון למען עשה . הקרפומס אהבתלמען
 ישראל למק עשה . ה,-רש עה-  ק-שלום לטען עשה . היכלך שסטות למעןעשה
 עשה * בצרות השרוק( ישראל לטען עשה . הדיש יש4-אל לכהן עשה .השיש
 למק עשה * שרים ינקי למען עי"ז ולב. גבולי למען עשה . ואלסטת יתוסיסלמען
 למשך עשה . למעשו לא אם למענך עשה הסאו. שלא רבן בית שלהשובז
 : אחהתדיתו כי בחפלתט היום vwln 1DP1(1 . והושיענו למענך עשה * בצרותיטוראה
 לסמיכי דמעי * עניק לבא לתנירי דעני . ענינן לעשקני דעני . עניק לעגירעני

 דגנוחה בהר אבוט לאברהם רוני . עמק דעתא לשפלי דעני , ענינןרוחא
 דעני , ענינן אל בבית ליעקב דענ' . ענינן טדבהא נכי על ליצחק דעמ .עמנן
 דעני .  שיק טף ים ש ואבותינו למשה דעמ * ענינן האיכרים בבותלייקז
 ביחשלים בנו ולשלמה לתר רשי . ענינן בשיטים לפנחס  רעני .  ענינן גמהההלארון

שעי
 לחוקיהו רעני . שניגן ביריות לאלישע דעגי . ענינן רירמל בהר לאליהו רעיי .
 נורא אהל בט יעיריה מישאל לצצנה רשי שינן. דיגה במעי ליונה רעני שינן.בח,הו
 ליהושע עניק.דעני בגלה לשרא ענינן*דעמ  אריותא ר' בניבא לרגיאל שינן.ישייקיהא
 . ענין הביה בשושן ואסתר לגרדני דעג' . עניק ברפה לעלי דעני , ענינןבגלגל
 . הטאנא רחמנא . llf1Y רחמנא . ענינן ורר דר בכל די ותמימי וחצירי לצדיקירעני

 עלן רחם רחמי יפלי רחמנא . פרוק רושנא . שזיב רחמנא . אסכלגארחמנא
 : גנמפ ומחמוש סמסס עג e'SDU1 . ויקירא רבא שמךבריל

 לך כהטובוהינו רבו כי . שסך לסען עשה ה' בט עט עמינו 4*ב[ המ01)111מר
 : לט סלח .חטאנו

 . ט5פניך ריקם תשומט אל נא * פניך קרט ואטת חטר כי . פניך שליתאתנו
 ! ממשנך רחמים לנוושלח

 * לת'ובתא לבא לן הב . לפריה רמתחנן כעבדא . מחוצנן לד רבשמיאמרן
 : סקסך ריקן נהדר51א
 בכהנא שביא בני בוליהן . למריה המברצן שביא כבר . מתהיכן לך רבשמ'אנמרו

 . ובשוען שאפתק לן הב . ותחטני ברחמי ישראל בית זעמך .מהפרקק
 : מקמך ריקן נהררולא
 : וסרולרל עני avS ח-נזפים החרצה . בחהטנים ופתפיס ברחששמיזערה

 היראי שבר סול . יחיאל שאית שמי . שראלשומר
 בכל האוסרים .

 : ישראל שמעיום
 בכל האומרם , אחד טי יאבר א5 . אחר גר שארית שמר . אהד טישומר

 נ אוף ה' אלהיי ה' ישראל שסעיום
שנטך
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 ההנסרים , קרהפ נף ירובד ש5 . ביהם גף שאית שמי . שיא מישוםר

 ן : קרוש קחש קדוש 'וםבכ5
 בכל הניסרים . רבא גה יגובר ואל . רבא נף שמהת ששר . מא 3רשומר

 ן : רבא שנרה 'הא אסןעם

 , לקיה אבורי דשם כד ברא . ע5סא לחי טשאול טיק . ונסיה ממית ייזמימחי

 ותבר תאיב לסויה . בקולר וופיק דמרהר עבדא . לביביה אסי החוסאבויי
 אק עברך הא . טהרי! בגירק נפהק הארס , לקטך דרבונן אק בוכרך ברך ,גילריה

וסידני
 דרחסךופיימן. נונך בסמו במלקיותא. דא ושביא בבותא הא לקטך*

 : בשביא נמירא ורד דלא ער . ע4 דאתתקש לכיביןאסי

 אולי . עלי רחיים בקוי טשרת'ף אל גילי * א6 אק הס אלהים א5מולי
 : אלהים אל קו6 . עלי כרחםנהק
 והסר . שמך 5כהק עסט עשה צדקה , עטך הים סיר כי . סמך שאלטחיים

 ! מעמך טור הרע ויצר ובזה ושבי ורעב וחרבדבר

 שט עי א"ב עעבקשה
 . בטחתי "בשטך ; חסרך כנדל . הבטני קי שסע . עיני גשאהו ה''אליך

 ומנותי. ףכ4 . שנות' לנברו עהך, ובאתי . לקחתי דברים . שמחתיוכי
 . טדאגה ,חיץ . העטגה נסעף טתוגה* "רלפה למדך! שהה שמתי. גלט
 : בנארך ערסה . דמעתי את תם . ישועתי אליי . חטאת' "הענר : עברךנפש

 : עברך נפש . ומש ושסח . ה-גוש זכרה . רחם"וברוגז
 ומ,ס בה' א'בע"ס

 ההסע% אטת'ט ואלהי "א5הימ ! שטך 5מק הושיעט ררחפן אבאבינד
 ע6מ יגלגל : שסך לטען הושיענו . קיאמך לס "בצר שטר:לטען

 לט "השור שסך: למזק הוש"גמ , ל% המצא .ררשנה- : שסך לסעד ההסיענו רחמך.הסק
 בנטען  "וסעו ; עטך למק חשעמ תעעו. ואתה "גק.א שמך! לטען הדמעםבתפלחט.

 למזק הדפיוש עוללי%. ועל משו על "המל : שסך לסען ההזיע% . פמפמךמב
 השט:1 פ5כט רצם רחטיך. כרוב נא רצסה נחלתך. על רוש עטך על רטו5 :שטך
 : עלינו החם טלכ% אביט . אתה אלא למ אק סלכם אמם . אהה אני% מלכםאבינו
 אטם . אהה אלא למ אק . סע5 רועם ואם . אחה אבינו . שעל הפכנואם

 : עלים רחםטלכמ
 שמך לטיק צדקה עם% שעה טקסיים. בס אק מ תש עם ם5מ1אבינו

 ווהושעי
 : תתקבל( קהש נאוסר , ונר עינש עליך כי נעשה טה נדע לאד384דזנד
 הצעתכם פאק . צעקנכם תשבל תפלתכם, תשפע השמש. ק מעההתשד

 ; אמן שטה . ואוראל כלומצעת

ק שאי. ש ש e)nm *"קאק  חח שא ש 


