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6 הכפורתם יום שלטחזור

 הכפורים ליוםערבית
 כל  ועומל חולם מסל יטל ס6ס ומע" . סגגסח וכיח 'מסיסהולכין

 הפהק טד התם וודא וסוחמ . שההיה ימנרך . סטמיס ג' י(גחי
 ,ופזמם hStDSJ] ללמט5ז( קרים ועווור לג'ינס ס"ך יטולא ,  ווזמפללין . שלהםספח

 , ישראל בני ישסע 16)זר מלוס מוכח לספורם כסמניט כמנח גססל :נס6מוח
 * השבת טקרש טד ברחמיו קונה והמר . ועולו 61ומר1)זמפללין,

~SIDI 
 ויומר למטס

 : hS'DSJ] )לאטלס(קד'ס
 : סרסה שפתי בלא הפלתי האזינה רנתי הקישבה צדק ה' שסעה יחדתפלה

 איש לפשה חפלה , אני ואביק עני כי ענני אזנך ה' המה ליודהפלה
 ישפך ה' ולפני יעטף כי לעגי תפלה : בררורר לנו התת אתה פעון ה'האו"ש
 שמע : אחר ה' אלהש ה' ישראל שמע : שגיונות על ומביא לחגשק תפלה :שעי
 הרצתי ה' שמע : וענני ורגני אקרא קו4 ה' הההעוזרלי:שפע ר' ורצניה'
 : אנכי אלהיך אלהים בך ואעירה ישראל וארברה עמי שפעה : יקח תפלתיה

 עני עטת שקץ ולא בחי לא כי : לי השסע אם ישראל בך ואעירה עםשסע
 אסירל את ה' אביגיל א4 שומע כי : שסע אליו ובשוש ממנו פני המהירו5א
 שפעה : קרשך רביר אל ידי בנשאי אליך בשוש תהגרו קול  ינטע ! בזהלא

 תושב עמך אנכי נר כ' : החרש אל דמעתי א4 האוינה ושועתי ה'ואצלתי
 ה' : במרקחך ענני באפודתך תחנוני אל האגעה תפלחי שמע ה' אבותי:ככל

v~P'כיהו עגים בקרב פעלך % 'רמחי שמעך ופעהי % אלי: בן-אי 
 אהה כי . תשיבמ אל ריקם פלכנו פלפניך : תזכור רחם ברגז תודיע  שנשבקרב

 כל עריך תפלה שומע תפלה:שוסע
 בש-

 : יבאו
 (osn עמ' א"ב טיס פ'פזנצן
 כי המצא אנא . ישאו תפלה לעם העתר אנא . יראו רחטיך האנא

 ה' אנא : יבאו בשר כל עדיך תפלה שומע * קראובשטך
 צדק ה' שמעה . מגנתי את רפא אנון בלב "בקראי תחנתה את נא"אזון

 הראם בדפקם 'דלתיך אמוליך, נא "גנון ה' אנא : שומע * רנתיהקשיבה
 "הקשיבה ה' אנא : ~'VQ י אליך בשועי החנוני קול שסע . גדלךנא
 ושועתי ה' תפלתי שמעה . ברנה יקצרו בדמעה "והזורעים , נענהנפש

 שסע . תדינני כמפעלי נא ואל * ופקדני "זכרני ה' אנא : שומע .האזינה
 עסך* על שמיך. ממעון נא נחום וע' אנא : שומע וענני. וחנני אקרא קוליה'

 * עסך ועל עירך על נקרא שמך כי י רחמיך המיחליםהעניים

שומע-
 סקס,ומ רונ סיג רק ;רקס וגלן . פי. יל 5מימ ,עיין ערש תה ע" עי'י(
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 . הנשמה וכל הרוחות אליך יבואו * יבואו בשר כל עדיך תפלהשוסע
 והגוף לך הנשמה : שמך למען עיצה ה' . פעלך והגוף לךדגשטה

 : עמלך על חוסה . לך דומה אין אשר צור .פעלך
 יהוה ברבי וקת שלרה השסררתתוה

 : לריין ה' והיה * חמנין מחרת לשלם וקניו* בעדים עלישכור נביוי
 ועת לבכות עת . חק לבלי בכיתי למרחוק. בחשבי5אזי
 : ורעדה קראני פחד * הקפדה יום בזכרי * חרדה עלי 0נפלה :לשחוק
 . אבי אל אעלה איך כי י במחשבי דאגתי * לבבי שרירותליען

 : קונהו עם וחשב . עונהו יבקש ליום , ודונהו רב למי "2ור :וגססה
 : הבשר עם הנפש . למוסר בהתנגש שרי פני ישא לא5~ום

 'הנפש : שניהם דבר יבא . אדוניהם האל עד * ודיניהםוכשפטיהם
 . משובה נפשה צרקה . כתובה חטאת עלי אין . תשובהתמהר
 : תריבני מה על הודיעני . תציבני הלריב . ועובני 5הרפניוצבטה:
 "טנף : הושיבני במחשכים . הביאני במסגר כי . אהבני לאלקדושי
 . כלכל מאד 0נלאתי : בורחת אנכי . סורחת ומנבלה . טורחת%ף
 ואותי . יתגלע חטא "בכל : הנשסה . ואכל השיאני , הנוכל הטףכי

 * קראני ולשחת . הניאני "רעצני : מבלע ידו השיב לא . קולעבכף
 ' סר לא ומשקה ומאכל , נאסר הוא תאוה 45כל : הלאני עתהאך
 נבל . כשטו הוא כי יען * עצמו לטמא 'יגוף ! תחסר a~nwובטן
 כלו כי . תגרע אל גו ומוסר , תפרע אל "ומטני : בטספררוצעתו כדי , ויחפר יוכלם לכן , יכפר לא חטאו .הן : כמתעתעבעיניו והייתי . סלתע בתתו והוא . פותע -צודני : דגשטה * עמו ונבלההיא
 בלי אני זך ' והשע ממני חדל , להתבע הגוף 'רבר ומרע:חנף
 יטלתי :מה . וקלסות בוז מלא אני ' מעמסות כאבן 'הן :פשע
 אשר . האשכול לעץ דומה , שכול נשכל אני "גם : דגשטה *עע%ת
 עונה ואין , יה"ב טבלי כבית . אחשב נפש יבלי : לכל יצלחלא
 לא מסקוסו י תלטיש כמו טובלך . ואאטיש אשכים 5יען : awpתוין
 "ושאי : כפעלה לה שלמו * ומעלקה נפש על כלה* הפקדה "ראהימ"ש;
 צמאתי. לא רע "לכל : נשיך את ושלמי . פריך את ואכלי * מריךנפשי
 "סהשבותיך : הנשטה . נטטאתי לא תאמרי איך . נדמיתי בך אניאבל
 לא וצדק ' רגשו אשר "אטלים : תלינו כי מה ונחנו . הכינו וירך .הבינו
 . עדיו שניהם יחביר . ומעבדיו דורש "לב : יגשו באחד אחד .מגשו
 בשגם . המוסר יכבד ולא . יוסר עונם וקלקול : יחדו שניהםובערו
 : יעמוד מי ה' , תמוד כמפעלו אם י יהטוד שרירות -חיך : בשרהוא

 "קרב : אמתך בן וינפש . בחמתך תיסר ואל . איטתך ועםתשק-
 : תוכיהני באפך אל . תקהני לדין ויום . להרויחנינא

הנשמה
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5ה הכצרים ליוםערבתי

 י שמך 5טק עשה ה' שטך ע5 אהאמ ! שטך פסען ערה ד1 פעיך יטף יוהנשטה
 הי עימ מקא שסך : שטך הגת מ5ך א5 כי . שסך כנורבעבור

 סחם 51א להחרב פה 5מ אק : בעונותש ונכ5ממ במעשים uw~n אלחש :אלהינו
 : מרוטשו הערב אבהן'מ op המאנו : חטאם 5ך המבתש רבו כי . ראשוהרש
 השע"מ . שמעה % . הרגש רתמך ש כי טד וגר el~D עשג ~ניך נאסרטה

 : :וגבור . עשג סלך אל *ה'
 קהה-ה חתום פ'אסטון

 . ההראל טוסה יקרת ולפנת * אריאל הר קדש להדרת9ר,צרעדתדן
 אלהיך לקראת הכון . אל פני נא ותלו למתרתהתקדשו

 . כחיים וטטשפחות , באורים וכבדו . באיים עוז "הבו :ישראל
 11PD . פדותם חטא מכל , הכפורים ביום . נקיים והייתם יבחורים הבדי

 הלבבות יוקרעו : הטע . ישראל בני לכל . שמורים ליל זה ישמורים
 טול וקראו * לנגהם והתהלכו * אבות זכות ושאו * גבהםוהשפילו
 אלהי * נדהם ולא נם לא * בקרבות לגבור . ינהם כים בקול יערבות
 * שואליהם אל פתח י קבלה בדלתי : הכן . וישראל יצחק .אברהם

 * להם האירה . וחסלה חן ופני . לטחליהם העלה ' תעלהורפואות
 . ישראל בני שטות . עליהם ופתחת . מיחליהם תכתוב , מחילהובספר
 . הרבה ואם ם מע אם . תשע ומנחתו הנשבה. עדרך לישע. "הטצאהכק:
 * טתבא אור גלה פשע. ולשבי . תרבה עמך פדהע . רשע הרבהואם

 : הכת . ישראל נר את . תכבה באפךמל
4חה
 א5 י : לשכל ים -D'piצו9 ישתי מ אבתה ול ול שדר: תי=' פשו י איא טש שרושלה

 באי
 אלהי רף ! טשתמב' א5ז שעתי אלהי יל : עדך בללה צעקתי סם 'שועתיא5ה' י : ואצם בתאך ש5 תכ"מ

 והציקני: הדפ' טכ5 הושיעני חסיתי נך אמי ה' : לבשת והדר הה- פארגהה א~י ה' ! אוק אסוטז סרועק עשת פ5א עשיה כי שסך אידה ארוסטךאהה
 מה אתנים ה' : הנטש ע5 הורך תנה אשר הארץ ככ5 שמך אריר טה ארונינוה'

 : הארץ בכל שסךאריר
 א"ב D~D פ"בפזטון
 כדברתו ת * עצמה לטאד "גאותו ה' . קדמה מלכות כל 0בטרם", * ביימה בעיני נמצא גאל ה' י הארץ בכל שמך אדיר מה אדונינוהי
 בהכפה כי * ךגירון יפחדון גם . וישהדון יעידון "הכל ה' . נעמה מהבפי
 עוד תצעי 0זטג ה' . אחר עוד ואין לבדו "והוא ה' : ארונעו ה' י ארץיסד
 . ששחר לו לעם ומטיב "טוב ה' , בוחר המד וכן 'חסיד ה' . יאחרלא
 . הארץ כל טלוא כי היצור כל . ולגדלו ילהללו . yD~1 לחילו 0יראה'ה'
 4ר * ויכול חכם הוא 'לעצמו ה' . כל מאין אבל יצר "כל ה, : ארוניגוה'

טעון
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 * פעלו תעגבו ה' * לאכול לכל יניתן ה' * כבהשכיל תולה * שלםטמון
 ה' : אחנימ ה' * ארץ אפסי כל הקים מי מלבדו מהלליו* ,טעלליו
 הוא 'צבאות % . מטשלתו להראות ספסל ה' * בעתו יפה כל,צשה
 "שיר * טהולל כל 6רב ה' י שבתו כסא ברום 'קבע ה' . בלחו עורואין
 . ארץ טהקרי בידו לאשר * וליל יוטם * אהלל יתמיר 1 אטלללו

 : אחניטה'
%יהה
 לך אערך בקר י4 תשמע בקי ה' : הארץ בכל שטך אחר מה אהנימז7

 שסך הדיול אתה נחל וי : משלה בכל וטלטלך כמש הבק בשמים ה' :ונמשה
 : יינשה גשמו הפג הוא ה' ; מבואו וער שטש סטורה אהל ישיא רבר % :בנטרה

 : ויאייר חורה יגריל צרקו לסרן רמץ ה' : לו הטאמ זו ה' : אלהים ילתו ער וצקה'
 תראה כמה ה' : א4ו בקראי ישמע ה' ; ערכיך לכל הטד וב וסלה פבה'

 אראה ואני בעוזרי 4 ה' : יחירת' הכשרש כהטואיהס נגעוהעיבה
 ההחר עצורי לטען גצרקתך נהני ה' : רעל שאול טרור ומהקו כצצת ה'גששני:
 : צרה ביום וכטסי וטשזי עי ה' : 4 ומכלמי יסצויתי מלש ה' ! דרכךלפני
 אשרי צביעת % חוטר: רחם taru הודיע שניס נקךב וליום שניס נקףב פעלךדר

 נל ירך רמה ה' לך: בקיאי קולי היזעה לי תחצה קושתיך וי נך:אדטטמח
 זכרך ה' לשלם שסך ה' י האכלם צריך אש 9ען DP קנאת יבחש ייחויחוין

 האמי,ל  US:  פקת %מחש מש 9~למ יתשאאחר:
%הימי.

 rw *טמר כי: . ישראל אלהי ה' * אטטה ~הים אלילי * אאףסה בכפי ששי 1 * שהיטה מטיי וארד : שראל לעמךכפר ס* סו%"יקמאשגמ
 1spn , לחולב יברר ד מג , קוב יראם ובשם . עקוב כלל"ר

 לספר בא ם ף * טמרותי מכל המלהו -איד : כפ- . לישראלומשפטי
 לבי -ום : שר . ישראל את אלהים פדה * צרותיו טפל נהמהו *קורותיו
 ורב * ה' גמלנו אשר כל כעל י דו חסדי ואזכיר אשא , ועיניאשפוך
 חטאים הלבן * מלפנים אתה וטעי "סתרי : כפר . ישראל לביתטוב

 * ישראל לבני זכרון * קדמונים אהבת לפניך למזכיר * משניםארוטים

 ה' אתה 'ברוך : כפר . ישראל וישמע הסכת . לעמך וקראילפניך בעמדי , סטך אשאל תפלתי להקשיב . אדטך מי אל ומשיל :פורהמי

 לחטאת וסלחת , ימעדני ה' חסדך . יעידני חטאי אשר ויום .למדני
 פדיתו כיום . פרץ גורר לבנך לקרוא שחץ : כ8ר . ישראל שטךעבדך
 ישראל, בני אודות על ובארץ. בשטים טופחים בתתך . הארץ טןועלה
 בטה * רבבה השדה כצמה נחתני , נרבה סאו צוהבתני "סברי :כפר

 , חטובה כל על ה'אקדם
 שה יורותי : כסר . לישראל ה' עשה אעם-

השתה שכחתני לטה * יחרהצ גבי על אויב' ותשטיד . ותדרכת תבקיקאובד
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י6 דגפורים ליוםערביה
 לובשי ומטיב לשמך "עומר : כפר * ישראל תהלות יושב * קדושואתה
 . תקבץ קדשך הר ואל ' יעבץ למשפחות גאולה ותחיש *תשבץ
 ובהר * ויהטיענו אלהים גמול "יבא : כפר . ישראל שבטי אלהכל

 : כפר * ישראל בני עדת לכל ונסלח * פשעים כעב ויטהה * יטעטנהלהו

 וק סכיה אני oaמסתאגיב

 נשאף וכאשר * הסדך כגדל היה העם לעון נא סלח *נגרך כאי הגוים וכל * לבדך אלהים נאתה : הזה העם לעון נאםלח
 ודורש לקוראיך הקרה * ממקדשך אלהים 0נורא : סלח * הזהלעם

 : סלח , הוה החיל גלות * קדשך נוה אל תשובב בטובך *לרורשיך
 כל לס לטוב * עולמים צדק והבא הפשע כלה * מרומים השוכנישחיד
 והעלהו * רגלו מטה נופל 0ממוך : סלח * הוה כיום לחיותנו *הימים
 היום עד * נפלו מיום לאהלו. מחוץ יושב הוא אשר * גבולודרך
 הטמא י דמעתך את ראיתי ובשרני * גבורתך את אלי :"שוררה ס5ח *הוה

 שובב ורגול : סרח * הזה העם גם אתה גם * תפלתך אתשמעתי
 בארץ לסו עז עיר , תודה יבח תזבח ושם קדושה * נועדהאיומה
 שאול מוריד * אהיה אשר אהיה "יה : ס5ח * הוה השיר יושר *יהורה
 . הוה הבית כבוד * יהיה גדול תבשר דברך טוב * ומחיה ממיתויעל
 . יתגאה עליהם באויב וגער * יראה עבדיך אל ופעלך 0הדרך :%ח
 האריכו גבי על "חורשים : ס5ה י הזה המי קמך כי * וראה משמיםהבט

 ודלותם* גלוחם ומבור תבליתם* על ואפך עליהם זעטך הרק *למעניתם
 והדרש ומאל* פודה בריתך תפר ואל יכור : סלח * הזה העם אתהעל
 ואלה טוה אלה . וישמעאל אדום הקיפוהו כי וראה * ישראללעטך
 עונותינה תכבהט . תרהטנו תשוב . טמחתנו סי על 'נהלנו : ס5ח ,מזה

 : סלח . הוה האות יהיה למחר . הטאתינו כל ים בטצולותוכבצליך

%יה
 כי 5מ מה5 חטאם כי אבס 5מ ס5ח : ווחיתמ ו~טאהי ישנשומלחת

)
:ee ה' שמך לטע; : שנאיר יכל חסר וב וסלח טוב אתהה' כי 

 ופשי נעור חטאת : הוא רב כי 5שטולפחת
 אתה 5י זככו כחסרך תזכור א5

IPOSכחסיך כרב כחסרך אלהים חנם : חטארל 9כל בטא ועמלי עניי ראה : ה' סיבך 
 ננס וחטאתי אדע אני פשע' כי : טהרם ומושארי כהגני כבסני יצב : עששמחה
 : סחה עונותי נכל וכחטאי פניך הסחר : אנו יחמתני ובחטא ועללתי נשק ה! :חציר
 חטאתם כל כסיה עטך עזן נשאה : תכפרם אתה פעורנו פני נברו שנותרבת
 'תשוב לא אדם אשרי : עלינו גמל כשנותינו ולא 5נו עשה כחטאים 5א :ס5ה
 גמא להשיב זהיבה אנחית גיא עק יכפר ררים והוא : רמה בהחג ושן עק 15ה'

ו5א
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 ש וכיר והשילנו שטך ככור דבר על uyw אלהי עזתו : חסתו כל המר%א
 כנחיל הח' הגם לעול נא סלח : תורא למע,הסליחה עמך כי : 'עטר סי ייה תשטי שטת אם : שמך ימק עשה ה' בס ענו עימנו אס : שמך לנהק חטאתעוע5

 סלההי דו :יאסר הנה וער טפצרימ הוה לעס נשאתה ונאשרחסרך
 נדברי

 ול !
 : ויעבור . מלך אל . השיבנו ה'שסעה.

 : בש לן Dwp סבא דברך רחמנא . עלן נבורהך גלי 61מר וגו' לן אדכררוהמבא
 : ב'1 מנקמך ריכל נהדר ולא רחטנא : בץ כהבינן ווים כספרי רחמנא :וכו'

 א"בטיס
:.WINeזרוחים בפרץ. לעמור "גבורים , מעשיהם בכח "באים אבדו. אמונה 

 (זועכים : ועם ביום "ולמחסה . לחומה לנו "היו : הגזירותאת
 לעתור "יודעים עניתם. קראוך .טרם בשועם: עצרו 'חסה , בלחשםאף

 עונינו "מרוב : ריקם פניהם השיבות "לא למענם. רחמת "כאב :ולרצות
 לאנחות: אותנו "עזבו למנוחות. המה "מזו בחטאינו. מס "נאספואבדנום.
 "ראוים איוי בפרץ "קמים חמה: טשיכי "צומתו * גודריגדר"פסו

 אליך שבנו . מצינו לא .תרופה . פנות בארבע "שוטטנו : אפסולרצותך
 : סליחתני בעת אל לשחרך . פנינו בבשת תקליקע"ס

 עד שפלנו למאד עד "שחנו , מצרוח נחנו "תשש . מרשתתמהנו
 וממרים שרף "קשי . מרתנו היא כך "רחום יעפר

 ועליון . לבנו ועקש "פתלתול . חטאנו בפינו "צעקנו .אנחנו
 'מטה , הרעה על "נחם . היא עמך "סליחה . טעולםרחמיך
 סיודע י אנחנו גדולה בצרה "כי . כאל בעתות תתעלם 'לא . חסדכלפי
 . עלינו ישטין ואל שטן פי "חתום י עמלו וחסדך *טובך ' הכללעיני
 "ררכיך . ישרנו יגיד "הוא , לצדקנו טוב מליץ ץהגמוד י יירום בי"אים
 "אמונתך * מלפניך אז (בבקשו . בית לנאמן "גלית . וחנוןרחום

 : זיעב1ר , 740 אל : לוהודעת
נמר

 ירך ועל נחמתי כי , אפכה בדמע טהרני י אחכה חסדו אשרשדי
 . עפעפים דם אויל . כפים הרע על אבכה : ואבכה צמתי ,אכה

 . חטאם . השמים לאלהי ומתפלל צם , ידים ורפה יגעואני
 : ישראלשסע

גמר
 . מיוחד מלך אתמהה אאדירה , פחד במחגרת מתניאשנםה

 יחודו אחר : אחד ה' אלהינו ה' י כחד בלי שטע בקופאתאיחדנו
 אסלסלנו ארוממנו . ברית חתומי בסוד אהללנו . אכרית לאספי

 : בחך : שסע . אחרית מראשית מניר ' ושחריתערבית

אשתחוה
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גהר
 אשר ה' גאולי יאמרו' * עולם למזוזות ואקוד י אולם מולאשתחוה

 וזכרו . דתו משפט נצרו לעולם : לעולם ה' ברוך *גאלם
 כבוד שם ברוך ' נתיבתו גדולת ישם וברכו . הליכתו ראיתםיום

 : האפש תא ה' :מלמתו
גמר

 ה' ואומרים עונים סגולה בה.רי . אדונינו דל אומרים מעלהאראלי
 סגולה איומי . אדונינו ה' אומריו מעלה גלגלי י האלהיםהוא
 : טלר ה' , האלהים הוא ה' , ואומריןעונים

גהר
 ה' . זרחו מאורות לא ועד , מלך ה' , נמתחו וארקים שחקיםבפרם

 ימלוך ה' . נמלחו כעשן ושמים תבלה כבגד והארץ .סלך
 ובהכינו . מלך ה' . וחוצות ארץ עשה לא יעד : סלד ה' . ועדלנזלם
 ה' . נפוצות מארבע נפוצים יקבץ ועת . מלה ה' , ארצות עלייצרים

 : מנד ו? . ועד לשלםימלוך
 קרגו . עמו רורשט ענט , עננו טאלט עפו , ענט והראפ עננו . וכו' אבינוענבו

 ענט . וט' ענט וחנק רוצם ענט . וכו' עננו אכותיט ואלהי ענט . ענטהניט
 עפו . ענט יוחק פחד עננו . עש אברהם אלין עש . ענט תנוסיםחוטך

rutynעפו צרה בעת השנה עש * עש רצון בעת : 
 * =ן רתא1 יצך*אללא מ יךא אל * חקיך אל קטך* יהבאל

 : עטך ישראל ש וחוסה שסך 4.טג עשה ה. * ממך לטען עשהה'

 . עטך ישראל ש וחוסה תס'סך אורח לטען nwPהגפ-
 . עסך חטראל על וניסה באולמך נעקד לפע! עיטהה'
 י עסך ישראל על וחוסה ושרתמך בסולם נענה לס'ק עשהףך
 . עסך ישראל על והיסה סחטך משוי לסען עשהזד
 , עסך ישראל על וחוסה ותום'ך באוריך טנהן לטען עשהה

 , עמך ישראל על וחיסה לשמך מקנא למען nwpדן'
 . עמך ישראל על וחוסה לשמך בית בנה למען עשהה'
 : עטך ישראל על והוסה נעטך טשורר למען עשהך7

 עשה י ושלטה רי למען עשה עז וכו' אמתך למען עשה . שסך למקעשה
 לפק עשה , דקדקתם אהבת למען עשה הראשונים. נביאיםלסען

 עשה . בבורך משכן צי! לסול עשה . היכלך שפסוח למען עשה . ביתךוצרבן
 : אתה תהלתט כי עז וכי הדוקם 'שראללס'ק

 ולטה . אלרוהס נא אפז הטש יאספו למה וכי. לנו ולא עשה "סרלקדחטת
בעביט אלהיי אחר * בנצצם ואלהיט י כושליהם נא אהה העטיםיאמיו
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 , בשנוםובארץ עשה חפץ אשר בל רחמיסהוא. סלא י הוא וקיש ץ *בשמם
 סעשהירט: הכ5 כי תפעל, לומה יאמר מי אק תעשה, טה 5ו מייאמראק

 . לרותע ביערך תאברמ א5 א"ש י הכלהט יקבי ולט שמע שבשמיםאלהימ
 איש * שש ס5כותך כבור ג5ה א"ש . תשכיבו ואל זכור בריתךא"ש

 א"ש * תעמו ואתה ונקרא א"ש בהפלתנו, 5מ העתר א"ש * לנו המצאררשמך
 נא יהב א"ש * פעונש[ טהרם א"ש . וכו' עלינו חטוף נא"ש . מלפניך סב בזכרוןזכרנו
 בספר כתבנו א"ש צריקיס. בכפר כתכם א"ש חיים. בספר כתבם א"ש . עיינוהתסיך
 לכו-דלה כתגם שבשמים אלהש . ה ופרנס מזינות בספר כתבנ, א"ש . ותכונכם"צרימ
 , לסענמ לא אם עשה לסרגך א"ש , עמנו תעש אל כ5ה א"ש * ולכפיהלסליחה
 אה שה א"ש . נפילתנו את סמוך א"ש . סאבלמ QDrd א"ש . שנוחינו את כוילא"ש

 א"ש י לעבח-תך ק-בם א"ש , במשפטך צרג14 א"ש , שיבינו סיך' פרט א"ש .עתירהט
 שלום תן א"ש . בארץ שלום ת; א"ש בארכמתינו. שלוה שיה א.ש . וגאלנו רבםריבה
 בעומק.. מבע וק א"ש , בארץ ברכה נשנו ת! א"ש . למלך שלום תן א"ש .בינים
 חפרתנו חטן א"ש * לאוכף ולחם לזורע זרע הן א"ש * הטף 5פי לחם הןא"ש
 , nvlwi אתז עסמ עמה א"ש * לטובה אות עמנו עשה א"ש * לפניךקטורת

 ה' אהה כי . ויכעסו אויבש יחזו יבושו ש1נאיגו יראו . לרתסיס אוה עמס עשהא"ש
 : ה' , ויעבו . ונחמתנושרתנו

 לסרים עד יגע ירעוך אשר אה דע וכי כלה עממ תעש אל אטבינו מיהיאלהינו
 אשפני וט' חטאנו אבל . לפנל תבא אבותינו ואלהי אלהימ * התקוהאם'רי
 : לשמם * עםמכל

 מד וגו' טרום 'ושב לפסך "סרטה
 ותמחי

 שחטאנו חטא ש י פשעינו 5כל והסלח
 לפגיך שחטאם חטא ע5 . ברצון לפניך הוחמאנו חטא על . באונסלפניך

 חטא ש . בגלי ~ניך שהטאמ חטא ע5 . בסתר לפניך שחטאנו חטא ש ,בזרדן
 : יודעים ב5א לפניך שחטאמ חטא על . ביודעים לפניךשחטאנו

 : כרת עליהם וריבים שאנו חטאים ע5 : וגו' אשם עליהם חייבים שאנו חטאיםעל
 ואת 5מ שגלש את . וט' שם'ם ביר מתה עליהם היבש שאם חטאיםע5
 נלא הכל לט גלים שאיק ואח לפניך אסרנום כבר לט שנלוים אה לנו גלויםשאינן

~wYIאק וטבלעייך טד ובז' המהרות שנא' כסו כים על "טאמ י אלהינו ה' לפניך 
 : וטולה כוחל5נו

 ן כנטך אלסי . והלר דוק בורא ומרוראדיר

 : כסת. א5 סי . צדקות דובר . nwtwטלה
 : כנען אלגי ' ז51רע ואק . ב5בהשוהרו
 : כסוך אלמ' * שארית הונן . הבריתפכר
 : כגטך. אלמי * שסים ~eu'v * 1fflטהו

 מלוע לשאיית . פשע ע5 ועובר עק נשא כמך א5 מי נביאך( י (syככתוב
פ
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טא ד4כפורים ליוםערןנתז
 במשם ישראל בית עטך הצאת וכל חטאתינו )וכל חטאתם: כל יםבכצולות ותשל,- עוגותינו יכבוש ירחמנו 'שום ! הוא הסר חפץ כ' אפו לעד החוקלא
 לאברהם חסד ליעקב אמה הת! . לעולם( לב על יעלו ולא יפקרו ולא יזכרו לאאשר

 , סנ0 קןיס : קרס מימי לאטתיט גשכעתאשר
 אשר האיש אשרי פישור .קולין : אמן ואסרו כו' השם'ם טן ותעתרותענך

 : רבא שלמא יהא קריש . בו ושסי כל אשרי טד וגו' הלךלא

 יו"כלשחרית
 : סומל . ניס1טמ' ל61ר6ס, וכס)זגיט 3לכ1ה נת6ס ופוחסמשכימין

 : סוסה שגתי בלא תפ,ה' האזינה רנת' הקשיבה צרק ה' שפעה לדורתפלה
 משכיל לדוד * ססירס סוף טל ס6)ור 3ר1ך 161)זר אשא: נפשי ה' אליךלדוד

 : פשע נשויאשרי

 : ממומש , חוק נכיתל אבן יהורה ברבי הקאן שלכה אני מתם לנוצהרשות
 ואגיד אודש אמונתך , סגולתך בסוד "אשחרך * אתה אלישלהים

 שפתי אדם , קחלתך בקרב 0אקום יום . ענני בקראי :גמולתך
 נפשי נחשפו' עלומי 0נגדך . אתה אלי אלהים : תהלתך יביר ופיהפתח

 נדיבי נכספו. ליוקעך "נבוכים יום ענני* בקראי שוספו. משחדרועצמותי
 וארטן הרשוני יראיך ללבוש* צדקה אתהויועם אלי אלהים נאספו:עמים
 לבל מרעפי "שטור * אתה אלי אלהים : אבוש לא לטען בחקיךתמים לבי יחי . תחבהצ ועצבי תכבוש .יוקשי יום * ענני בקראי . בושואין

 עצבי "צבחיר יום * עגני בקראי י ידיחוני בל שפתי שגיאות *תניחוני
 אצפה 'לך * אתה אלי אלהים : ינחוני המה ואמתך אורך שלח .ישכחוני

 ולצרוף "לברר יום * ענני בקראי בי. כח אין כי וחוקני למדני משגבי*צור
 אלי אלהים : בקרבי חדש נכון ורוח אלהים לי ברא טהור לב *חובי
 בקראי י ואקוים נגדך אקרא טמעמקים גבוהים. השוכני "מרום .אתה
 : האנהים ונחם ישוב יודע מי * כמהים בסוד .מללתי יום .ענני

 יה תשמור אם העונות . באשמי לפניך "הנני . אתה אליאלהים
 ' עמי במשפי תבא אל שוה יום . ענני בקראי . סי יעמוד מיאדני
 'הקדמת . אתה אלי אלהים : אמי יחמתני ובחטא חוללתי בעוןהן

 יום ! ענמ בקראי * לעטרני בו רצון כופר יום הכינות * לישרניטזור
 אלהים ; טהרני ומחטאתי סעפי* כבסני הרב יאסרני* עון עבותשנתק
ביים. . ודוני ספני שהותי קדורנית , רעיוני יחפותן 0קרבתך * אתהאלי
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 : ה' אל הטובו דברים עמכם קחו . אמתי לגא 'קראת יום .בקראיענני
 . חשוקיך חשכו ומשקה טעם . להקיך לבבם "מהרו אתה. אליאלהים
 למען עניתי כי לי טוב . דבקיך נפש לענות "טכוס יום * ענניבקראי
 נכחך עפעפים. נגדך "נשאנו . אתה אלי אלהים : חקיךאלמד
 י מרעפים שקרות 0נברר יום ענני. בקראי י אפים שחויינצבנו
 * אתה אלי אלהים : בשמים אל אל , כפים אל לבבנונשא
 : חקיך לסדני הי אתה ברוך . דבקיר צדק 6בשרתי יוםענניו. בקראי . חיקך בקרב * חקיך בארתי . צדקך להגות הייםמבאת,
 כעני בהתעטפי רצני . נדרש שואל לכל "רם . אתה אליאלהים
 אל ה, ראית . נגרש דמעי ירגש יום . ענני בקראי .ורש

 ענוים ישמעו נפשי תתהלל בה' , יצמחו "יזמתי יום * ענני בקראי .יסחו פשעי דמעי בסימי . ירחו עוני "בצדקתך אלהיםתחרש:
 . משמרתך לשמור ויזמתי יום . ענני בקראי . אדרתך ואמתחסד כי ידעתי י מגערתך מחטת 'יגורתי . אתה אלי אלהים :ותנסחו
 יום . ענני בקראי . יהודוהו ועצמי קרבי . יברכוהו יעידוהויצוריו 'יחידי . אתה אלי אלהיפ : תפארתך היום כל . תהלתך פייסלא
 : כבדוהו יעקב זרע כל . הללוחו ה' יראי . ייחדוהו יחידים'ידעתי
 דברים עמי הנה . פתחתי שפתי צדקך 0הגות * אתה אליאלהים
 בבקר השטיעני . שטחתי וכפי "הללחיה יום . ענני בקראי .לקחתי
 . עדיך יצדקון "ועדיך . אתה אלי אלהים : בטחתי בך כיחמדך
 ' ידידיך לטהר "ויעדתו יום . ענני בקראי . כלעדיך צור אפם כיויגידו

 קרבתך "דרשתי . אתה אלי אלהים : חסידיך נגד טוב כי שמךואקוה
 "דלותי יום . ענני בקראי . יטובבני חסדך בדפקי דלתיך .הקריבני
 אלי אנהים : ערבני לי עשקה ה' לטרום עיני דלו . ישגבנייוצעך
 בקראי . ומעגלה מעללה ועד היודע . ופעלה נפש "הנוצר *אתה
 אלי אלהים : כולה ידעתה ה' הן . טעלה נפשי "התודות יום .ענני
 . לרוחתי אזנך תעלם אל . ודמעתי לבבי לפניך "אשפוך יום .ענני בקראי . כנעתי מבור קראתי אליך . ישועתי וצור "אלי .אתה

 טמרום לרעי בנתה , ורעיוני לבבי "בוחן . אתה אלי אלהים :לשועתי
 אפקיד בידך טצפוני. חבוית "ברותי יום ענני. בקראי .עליוני
 נסתרתי . עודדני עליך "נמסכתי * אתה אלי אלהים : ה' אותי פדיתרוחי
 ופקדני. וכרני זכרתיה נבהל יום . ענני בקראי . בעדני הגןבצלך
 "גדודיך , אתה אלי אלהים : לסדני וטשפטיך ה' נא רצה פינדבות
 גאוקיך יום . ענני בקרא' . יקשבו היום כצאן גועים * ישבובעצרת
 אלהים : יכתבו כלם ספרך ועל עיניך ראו גלמי . יחשבונקיים
 . תקרב לפניך רנתי מדמי . יערב עליך שיחי "בשפכי . אתהאלי

 בקהל צדק בשרתי . סרב לב שרירות נבערתי יום . ענניבקראי
רב
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 ההמר הסר יעני * מליצות טסתרי ייודע . אתה אלי אלהים !רב
 ורעד יראה . הלצות פקודת "עורתי יום . "נני[ בקראי .בעליצות

 . עקןב לב משובת "רפא * אתה אלי אלהים : פלצות ותכמני בייבא
 מליצי *רחש יום . שני בקראי . רקוב נרקב וגם עשש עצםראה
 ."ועליך אתה אלי אלהים . יעקב שבות שבת ארצך ה' רצית .תקוב
 יום * ענני בקראי . מרקחי תמורת מלקוחי ואערוך . ארחיגלותי
 לפניך יצדק לא כי עברך את במשפט תבא ואל זבחי. תחת שבחי19אביא
 שבליך שארית לרעות י מעטך צדק היום 9לבוש אתה. אלי אלהים חי:כל

 תצדק לטען . וקשטך צדקך "להפגיעם יום . ;נני בקראי .בשבטך
 שרפי בסוד הנערץ נחמן . אתה אלי אלהים : בשפטך תזכה ,בדברך
 "קרא יום . ענני בקראי . בהגיוני בהתחנני לטובה ופקרני וזכרני ,מעוני

 : שסךה' את תברך ח' כל נשמת . אמוני במקהלותאקרא
 מיאש , חזק נאפני נר עורה אכן יעקב ברבי משח אני השירשנה
 במיטב . נגינתי אזכרה . נשמתי בי עור כל 9אלהי . לך להודותאקום

 * אטרתי במפתח היל אורני נא. רצה פי נדבותזמרתי.

 * לך להורות אקום : דברתי אשים אלהים ואל אל אל אדרושאני
 נא. רצה פי נדבות , עיני שנת לזורר שטתני נפשי . מלוני מקנ.ינודד
 אקום : ה' להצרות נפשי כלתה וגם נכספה , רעיוני עם בדברינשף

 לפניך בהתיצבי טפשעי יגורתי . דינך מתגרת "ירא ' לךלהודות
 לשחר לפניך יצאתי . לרצונך אוהבי הריצוני יום * נא רצה פינדבת
 היום מהרו . ומודיהם יצורים מתרי "מבין . לך להודות אקום :פניך

 , דמעה בלשון וקורא לב "שופה . נא רצה פי נדבות . עוניהםלהתוזיות
 על ורק "הוטה . לך להויות אקום : הרעה על והנחם אפך מחרוןשוב
 * נא רצה פי נדבות . חרפי ימי ופחוני נוער שני המיתוני . אכפינפשי
 : פי לטו שמתי ידי אשיבך טה קלותי הן . אפי כליסה כסתההעת
 . עיני סי נהרי לחיי בזאו . עוני בתחלואי נצחון י לך להודותאקום
 להרים ונכלטמי בושתי . עתי הרי גובה בהביטי . נא רצה פינדבות
 אעטוף רק . ישכילני כ'הורך "רפוש . לך להודות אקום : פניאלהי
 ידך מישור בפרר רחום * נא רצה פי .נרבות ישאילני וחסדךכשואל
 * לך להודות אקום : תחייני שדי ונשטח עשתני אל רוח .תגחני
 . טגהים סליחתי אורי זדונים במאפל . רוהים וסירש,1 חרד0בלב
 וטתפלל בוכה * תטהים ושרעפי בהתחנני . נא רצה פינדבות
 . בחורים מיסים פציתו 'יום . לך להורות אקום : אלהים ביתלפני
 כסא על יה"ב . נא רצה פי נדבות . נוכרים מעשינו לפניך בויום
 אקום : בטישרים לאומים ידין בצדק תבל ישפוט . יצורים חםדין

 וחטאו . יעצימהו וושרו ' ולהורהו לבי ללמד 'יום . לךלהותת
יכניעהו
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 אל יעתר . ליסיהי איתי ידעתי יום . נא יצה פי נדבית .יכניעהי
 עצמותיו . מעורם מובל "עלומיו . לך להודות אקום ! וירצחואלוה
 בטרם צופה עתירות * נא רצה פי נדבות . המולידם הוא כיתודיע
 יקטן . לך להורות אקום : אדם בני יבחנו עפעפיו יחיו עיניו .הולרם
 אשר ברכתי את נא קח . לטויך יערב שפתי קרבן . נארצה פי נדבות . היכלך שערי אל לב בכל קורא . גדלך לפילהתחנן
 בשמך . ודרום צפון קצוי "בורא . לך להודות אקום : לךהונאת
 ומצדק סתום יחף בבואי י נא רצה פי נדבות . תרום צוררי עלידי
 "אכן . לך להודות אקום : מרום לאלהי אכף ה' אקדם במה .ערום

 רצה פי גרבות . תחנונינו נגדך להפיל אצים . משכילנוברקבון
 אל מזעוק ממנו תחרש אל . להוכיחנו היום התאמץ אומרים .נא
 ואם . חנחני בידך * נא רצה פי נדבות . תמחירני אולימתפלל בבואי . יעירני לדבר לבבי "ביום * 5ך להודות אקום : אלהינוה'

 לב ונגוע * לך להודות אקום : הורני אתה אחזה בלעדי . הבינניאשגה
 : ונאלטתי ארצה פני נתתי * שמתי לפי וידי כאבי נעכר * נארצה פי נדבות נחטתי. שובי אחרי כי ממעשי נכלמתי . אשטתיכי

 טרעיד עמדתי . שפר אטרי נגידי הזם "עורך . לך להידוחאקום
 לך* להודות אקום ואפר; עפר על וכחסתי אטאס כן על *באפר מבשתי ומתחפש שטה . נא רצה פי נדבות . ספר במגלת עוניכי
 מגט רוחו , נא רצה פי נדבות . בתאותכם ריבולהשכילכם. ארוץ יראיו "רצון . לך להורות אקום : גכיכס חוטר לגביאפר משלי זכרונכם * יקרכם המות לקרה כי וחלו . נא רצה פינדבות י עונותיכם את לטחות סבכות זרם . אליכם אקרא זה ולעם"זע

 . לך להודוה אקום : מעלליכם רוע הסירו הזכו רחצו .טסעשיכם
 : ה' אל לדבר הואלתי נא הנה . ותתנוני אמרי לאל הרביתי : נארצה פי נדבת . עיני סי ונסכתי חלבי הקרבתי . פני ונפלו לעו"המגי
 לההוות אקום : בעריס עטי עני את ראיתי ראה . טמטומיםישמעו מתענים רצונך ! נא רצה פי נדבות . מי לפניך יעמוד מי כירועד * ובקוטי בשבתי "רוחה לך. להודות אקום והטליט: פסוחוהציל גנון . אביט רחמיך יום עוני גלה , נא רצה פי נדבות .מפליט טבלי ונשא רם כל על גאה י ושליט גאה סכל ."גדול לך להודותאקום
 Tr רחפו בקרבי לבי נשבר י מאשמי ושפל "נצב .לך

 . עצמי
 אובה , פחדיך מלבושי "אוזר * לך להודות אקום : נחומי נעטרויחד לבי עלי נחשך . עלומי חרפת בזכרי געויתי . נא רצה פינדבות
 תפלת אל חסדיך. אזני תטה אולי נא, רצה פי נדבות ידיך. תוקףלהוות
 טעם י נא רצה פי נדבות . וכחשנו עצינו חלאת טהר .רחשם וטאזין לכל רטוב . לך להודות אקום : עבריך תילת ואל .עברך

אטבינו
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 להורות אקום ! ויחבשנו יך וירפאנו טרף * קדושנו יקשיבאמרינו
 . תדיחמו אולי עונימו יוכרו . דמעימו לפנות אצע יטי "יוצק *לך

 כמו ימאסו . להפיצמו רוח לכל טובך יצו , נא רצה פינדבות
 , ונתחי איברי קוצב "הסין לך. להודות אקום : לטו יתהלכומים

 "קדוש . נא רצה פי נדבות . שגחי בטבחר והללתיך בשמך"יכרתי
 : הי כל ונשמת נשמתי שמך את תברך . מנוחי מערשבקומי

 חזק סשה מחוסמחרר
 "מחשבות ! היום עמדו לטשפטיך כי * פדיום יקח עם בנובטהר7מק

 רוב על * ונכלמתי בושתי זדוני ומפני . שטהר לבבי ע5אוני
 ואשר סתריו "שקרי : כי . היום סוכיר אני חטאי את י נחמתי הנהעוני
 בחטאו אנוש אסריו ירבה ואיך . לשאל סליחה יצוריו הפחידו .נואל
 מידי , שבויים "הוצא י כי י היום כל רע רק מנעוריו פצרו .מגואל
 . הצדיקים עם . מנויים ויהיו * טפיקים ורצון * נקיים טחטא *מצוקים
 . חליו .חזק : כ' * היום כלכם חיים בה' . הדבקים אתם י פדוייםוישמעו
 י אדוינו מעם . צריו אולי . עיניו מי יזלו . תיו וטקרב . פניוונפלו

 : כי . כיום לחיותנויבוא
 נכויס rmPn משה אנימטס

 להעיר יקוו אל אל י אשמים שבויי עונות "אסירינשטוף
 "נושא : נשמת . הרחטים ואת החסד את . טמרוטיםעליהם

 נפלה . נהוטיו נכטרו אולי יתחנן נגדו . אשטיו וסוטות זדוניועול
 יחד . חטאתינו בפח "יוקשים : נשטח . רחמיו רבים כי ה' בידנא

 . עונותינו יכבוש ירחמנו ישוב : אבותינו ברית למען אנאיאסרו
 . להנחילם כבוד כסא רתום מקוים . יצילם ישע ,ול "מיחלים :נמסת

 הרעה מדרכו "שב : נשתת . ינהלם סים מבועי ועל ינהגםמרחמם
 אהלי שבות * ולהצליחם קדם כירחי להשיבו שיהו שופך *ומתנחם
 האל * תדריכנו אולי לבי לך "הומה : נשסת . ירחם ומשכנותיוועקב
 דר לפניך "העומד : נשסת אוכרנו זכור בו רברי מדי כיתבשר
 לעבדך נא הצליחה . תמים בלב אליך בזעקו תקשיב היום 'מרומש
 קדוש * בחילה ומסלד טטצר "קורא : נשסת . לרחמים ותנהוהיום
 , סלה רחמיו באף קפץ . האמולח אום על ואס אל חנותהשכה

 חיתו ציד מפק תכתן טרפם . ונסיו שיר דגלי ירימון טיהורים :נשפת
 פן "נוהים : נשסה * מעשיו כל על ורחמיו לכל ה' טוב . ורמשיוארץ
 ה נחם . אבטחם טוב מבשר לשסע ישאו נפשם . תקחם פשעםיד
 מסליכים . מרים מודים מעוטים מליצים ; נשסת . ירחם ועניוועמו
 מלא פינו ואילו אומרים מאווים. טהר מלא סרוסם מרוםמלך

שנתינים : קריש על חי כל ושטת א,5כ : כיםשירה
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 הקוק שלמה ממוסאופן

 קלל כעין ומעטיהם לחטיהם . ילהבו כניצוצים שאננים"שנאנס
 במחיה הו ירהבו* רעש בקול מתנשא כסא מול .יצהבו

 'לך : הבו אלים בני לה' הבו , יאהבו אל להקדיש לוהזה
 זיו אזורי * וחשמלים ואראלים , הנקבע כס בתחתית עליותחיות

 * ימרתן וזה יערתן זה . ארבע מחנות יהודון והלתך תהלתך .הנצבע
 "מכל ! הט * נצבו במשמרותיו * וליל 'ום חיל בני . יבע ושיר זמרלך

 מיכאל השר* ביר . נמסר הלא . המוניך מחנות בראש . הנאסרמשמר
 איה דרהצ וילוו. ויקוו . ימינך על יעמוד * לרבבות במרכבות *גאונך
 טחנה 6המון : הט , ויקרבו לךימגדו י פרגוד למול סנור ושם *משנך
 הנשקף. גבריאל ונשיאו. צבאו ועל נזקף. שמאל )איש( יד עלהמשנה
 וכסא * פה ואלה איפה זה . נתקף טאד כבד וחיל , לאלפיםבשרפים
 יצפצף עקול : הט . ירכבו אש וסוסי אשי אזורי אש גזורי . טוקףקדשך
 בם עומד . האל שר ונוריאל . שלישיה מחנה צבא . ירצףושיר

 מקום איה בקול . עליה חוג ירופף . ושעטתם ומאימתם .לתלפיה
 : הט * יתאבו היום כל . הנר,רר נאדר ראות . ותחתיה רום יוצראהיה.
 רפאל עם . וזמרתך ואטרתך * יעידו ברביעית * שהוד לך . הוד.טכוסי
 שיר . וארבעתם . ויענידו יקשרו לך . עוז וכתר . מעוז וצאן ,יגידו

 : הט . וידאבו ייגעו לבל וגברתם. חברתם . ויצמידו יתמידו .ומכתם
 קילם לך * החמוסים עמוסים בעד . ירננו יחד לך . נקבציםונצוצים
 . בזק כמו חוק בקול . יכוננו רגליהם * ויראתך , באימתך .יחננו

 ! הם * יערבו * קדוש למול . קדוש לאל . קדוש ענות . ישננוקדושתך

 : יטר וברט קדט61ותר
 כנצביה עזרה בן סשה לר'מאירה

 שעט טשיאעמוד
 )ט"

 חוס לת)סג קטן במזור נסדור שפסס 1
 כאטר ומהפא צדקה שמש שכו הא' לכם וורדה טר ל'וור)ו(ן'

 161מר לח'3ס סמן וטוס . anSJ ומחפתן : 'שראל גאל טך כו' אורים~ושה
 : המהים כחיה בא" טד וכר שפת'ה'

 מ' עז א"ב ע'ס * ז"ל הלוי יוצרה לר'  קרושהסרר

 פטמים( )3' , מלך נקדישךובכו
 : וברוך קדוש . ערבות לרוכב תהלותליושב

 לבורא . ארץ 6אצי4 . קדוש אומרים . שש שונא לגל *'אפודישש
 * מאש ליוצרם , באש "בהוקים ! ברוך אומרים , הארץקצות

 אומרים * פעמים טיחדים . ובמים באש "בחונים . קדושאוסרים
 אוטרים . ומרה בקול מהללים * טהרה "גלגלי ן ליושב וברוךקדוש
 "דוהרים : ברוך אומרים * ובכוסף ביחוד י כסף בלי "גאולים ,קדוש

 עברג
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טד דבפורים ליוםשחרית

 אין כי מעידים . דתו "דורש' . קדוש אומרים . בפגע ושבים .ברגע
 . באלים לנאדר . אראלים "המון : ליישב , וברוך קדוש אומרים .זולתו
 : ברוך אומרים . האיתנים בני . טשננים יהודך . קדושאוסרים
 . ובורכים ווכורעים . קדוש אומרים . לבקרים הדשים מפארים.10לשסף
 . קלל כעין "זיום : ליושב . וברוך קרוש אומרים * מלכים בניישראל
 אומרים . אדירים לאדיר , נברים "ורע . קדוש אוסרים . מהולל מלךפני
 . מכבל "חפושים . קדוש אומרים . חילים חילים . נחלים קיצובי :ברוך
 . בנהר "טבולים , משב . וברוך קדוש אומרים , חבל נחלתקרואים
 . השארית פליטת . ברית בבור "טבועים קדוש. אומרים כזוהר.דמותם
 אומרים . מצפצפים והגה בהוד . מעופפים "יקרים : ברוךאומרים
 . וברוך קדוש אומרים . מעלמות בחורה . מאומות שחידה .קדוש
 . תהלות "כוללי . קדוש אוסרים . שמימה לשוכן . רומה "כבירי ילישב
 . במעניהם מעריצים . עליהם "לנורא : ברוך אומרים . עלילותלנורא
 קדוש אומרים * בארשת טקדישים . בגשת "להוקים . קדושאוסרים

 וברוך: קדוש י ערבות לרהב תהלות קושב .וברוך
 5"כ ליס . ז'9 קצורה לר'ס'15ק

 )ג'ס( : אלהינו אתה כי קדושה תעלה ולך11:כן
 דמות וכל . אדטך "בטה : אליך ערוה ואין * אמשילך מי אל"אלהים

 : מחשבה מכל וגאית * מרכבה מכל "גבהת : הותטך)טבע(
 עין ויש . יגורך לבב 'היש : תכילך מי ולשון , יכלכלך מי"דבר

 עולמך "זה : לפניך אל תצר ולא , ויבינך מערת מי 'ואת :תשורך
 חותמך ואות . מבוארת בכל סוכמתך : בלעדיך אין כי .יעירך
 . אלהים מושב "ישבת : עמדו שחק ועטורי . יולדו הרים "טרם :נכרת
 הכל ומלאת . יכלכלוך ולא הכל :כלכלת : גבוהים ואין עמקיםואין
 "מחשבות : מלפרוש נלאו ולשונות מלדרושי עמדו 'לבבות : יכילוךולא

 ועל . נקראת תהלות "נורא : יתמהמהו מהירים ורעיוני יתמהו.חכמים
 : טלאת והארץ השמים נפלאת. איך כח "שגיא נעלית: )טאד( תהלהכל

 . הדרושים הם "פעליך : יראנו מי רחוק ורחוק * ימצאנו מי עמוק"מוק
 היא ותורתך . הנשמעת היא "צדקתך . קדושים בקהל אמונתךאף

 "ראוך : השובבים מן מאד ורחוקה . לשבים קרובה 0קרבתך :הנביעת
 כי . רעיוניהם באזני "שמעוך : למאורות נצרכו ולא , הטהורותהנשמות
 : צבאות ה' קדוש קדוש קוראות.קדוש קדושתך יתמיד אזניהם:תחרשנה

 ריטואל בר הלוי ההחיהסחוס
 טלכותך "המון . אלהותך שם אחד ה' , מלכותך כבוד שם צבאות"ה'

 ,כמה * יחבר לא שני אלהותך ואל , ידבר ולא יספרלא
 : הנראים לאחורים אחורים וכסה . הנוראים לפניםפנים
 : צבאות ה' סאת הרבר כי . ולאות לער )הקטת( טרכבה'דגלי

הכל



 הכפורים ליוםשחרית44
 הנעלסים והם ! שתר עושי כח גבורי . פניר משיתי עבדיך"הכל
 רחוקים יקראו קלחם : נביאיך לעיני הנראים והם . ברואיךמעיני

 מלכי אלי הליכות "והליכותם : ושבים רצים הליכה ובאין .וקרובים
 ואולם ויעשו . ברשיתך ואכן "ידברו : בקדש מיני בם ה' .בקודש
 : אליהם המדבר פיך כי . מליהם שומעי יאמרו "ביאת :ברצונך

 : באהליהם שלום ויחי . עליהם עולם אור נשכן :כליהם נשאי השטים צבא וכל . וחייליהם הראשונה הטטשלה"ראש
 ואין חשך "ואין ; ימצא עמם חיים ומקור . יוצא מאתם חכמה"מעין
 * יתערב בהם אשר איש .אשרי : טות ואין כל חסרון ואין *צלמות

 , מערכיו לקראת כיוד "לקרוא : ולערב לבקר בקדושתםלהתקדש
 : מלאכיו ה'ברכו

 ס"ק לאריסיוהטורה
 מלאות גבות מרכבה וחיות . השמים צבא השנית"הכמוכשלה

 עומדים . ושבים רצים וטשמאילים 8מימינים :עינים
 לשכינתך ולהשחחות * לעומתם ינשאו "והאופנים : נצבים עולםברום

 . פעלים ורבי תחכמונים כלם . חילים חילים רבבות "דגלי :מגמתם
 : ווורה שואף מקומו )אל( איש איש . וירח שמש אחריהם*העולים
 : ולטאור רבות לממשלות הנתונים . אור כוכבי כל יתחברו"להם

 לעבוד ודורשים : השמים מעל אשר והמים . השמים שמי ילוו"אליהם
 ולא מכשול לסו כאין : ממלאכתו איש איש . ממשלתועבודת
 ומקבלים . לזה זה רשות ונותנים : ועקש נפתל בהם ואין *מוקש
 "ולהם : עולם אל ה' בשם . קולם ישא: ירונו "יחד : מזה זהרשות

 : צבאיו כל דך ברכו . במקראיו משוררקרא
 ס"מ: עציי עלהסתורה

 "מפרשי : עליה אשר וכל הארץ . וחיליה השלישית"הממשלה
 6תוצאות : בהם אשר וכל והימים , ותולדותיהם ואשרוח

 טים 4ופלגי ! דברו עושה סערה ורוח ' מאוצרו ושלג וברדאש
 וין לזרוע "דשא : השתרגו בחכמתו לבנון וענפי . התפלגובאמרתו
 . ותניניהם ימים דני 'השריץ : לשבוע לבהמה השדה ועשב .לנטוע

 בהטה . הארץ ותוצא השלחן "עדוך ן למיניהם כנף צפריותמונות
 במעשה תמשילהו . פקידך ארם ביד הכל "לתת 1 ארץ ותיתרורמש
 מלאכים: ומהנה כהנים ממלכת . מלכים מחלציו תוציא "עקב :ידוך

 : קראתם בתהלתך ולהשתבח . בראתם קדשך לשםכלהודות
 על "יתגדל : יסדת עז )ויונקים( עוללים ומפי . ונכבדת בתוכם*נקדשת

 : מלאכותך ושלוחי מלאכתך עשי בפי . מלכותך כבוד שםכל
 : מעשיו כל ה' ברכו . לעושיו ומירות אים זמר'ובכן

ברכו
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מה הכפורים ליוםשדשרית

 סימן הכפגושבש
 : בלחו את כי כה' קדוש אין . מפשלתו סקוטות בכל ה''ברכד

 ביד טים ויטשהו הוציאו, טזולל יקר אשר"הדורון
 : מרוטו לענני נביאיו ויעל . הדוטו 5טקדש כבודו סיורר י נביאופשה
 שהרריכם : הרמשו על ישפך נריבה ורחק . ליודעיו משך חכמה'טשך
 הם 'כסו : הראשונה לממשלה לדטותם . הנכונה עבודתובסדר
 ופניו : ומגישים טקריבים קדושה טנהת * מקריסמס השרתכמלאכי
 'כשרפים סומתעטפים : טספרי6 ה' ותהלות . וטתכפרשמכפרים
 . וטתקבצים ואצים סרצים : וחשמלים לתרשישש והטשילם .ואראלים
 )טתאהטשים . וסתבהשעדם לובשש "יראה : מתאמצים עמךוללכת
 . ומקדישים ססעריצים . טחשים ולא חלאם . וסתקהשעדם(לעבדך

 : קדהשים בסוד נערץ לאל . סשלעוים וקדושה . וטתרגשיםמתכנשים

 . יבבן . ובק . ובכן . הטליט חגר 5הר . prv אתה . רשמתם . ינעהצך-רהטך
 השראל. כשחמצו מתל. ואלהי. אלצנו . בוציות אתה . אהה גדישוהמרך.

 ואלהי אלדומ . כלה עסמ תעש א5 אטתש ואלהי אליימ . הנתשים אנט.ינפצו
 * אעטמ . חטאם אכל * חפ5תמ לשוך חטאאטתוו

 ולמכיס ספרדש נסידוף )ירסס ~O'D מנכל שינס ר6ס נימם למס נ%יחי
 : רכס(הממיס

 טוני ראש. לריים מצה ""א להערג פה לי אק דבר כל DIV שלם שלרבונו
 סמני. יכברו ככד כנבטא ראעף עברו עשתיכי

~we1 
 והנשאתי טלסמת רבו

 בחלישוה קנסה בכפיפת רמוש בצפיפת אש"א ה' לפנק- אני טתח-ה . טפפרעצי
 בוראה ערערה באשה בהשתחרה הת. בנסיכת נפש בנגעיה 5ב בשביתח%

 טקצה אשיא ה' לפניך 41ווטר . בכרישה בקיה ברתת צדע בחלחלהבמירא
 אן ולבררם אפשר אי לאוסרם הטזלקלש. ומפעלי רשכהןים ודרכי הכעיסמעקר
 שליחה סחיה עליהם לבקש כדאי השעי ולרברס לגלותם יטל ואים . כחבי

 כתבושש ותולעה, רמה ואפר עור מיק הבל אם כי ווי טה אני טה . פלפניךומדה
 פה ששין * פון יכלו. לא והסה הזמן יכלה ספעדגי טאר יסוכלס תעשיראס

 וגס נהטתי . מספר פשקן עצפו . עשה ורשלתי נגשש עוני גדול למניךלתעשית
 : בטחהרת כגנבנכלמתי

 נצ-פ אינה ה% אבקש סהר אחה ה% אתבע טהפ אתה ש e~p קירכונו
 או הנסהר4ת ע5 הרס ש ש או ש% ש . אתדשן מה אהה היאחיה

 תששה ש הקטנות gy ש ההתווה ש ~$ne ש ש יאשגא ש הננקף%
 : ספי תשחרת ש ש הנצחת ש החעח עלש

 . צררת %א תטוה לא . הכטה %א הירה לא בי pw נעצכד יעאני
 בער שאני בעצטי יש"ע אני אבל . מבש טעותם 51א חסרים גסיסתלא

 שכים ומעשים . צריק %א רשע . יבאי %א חיב . נאנק ו5א 3הה . טפי!51א



 הכפורש ליוםשחרית6*
 השי. 1חי,ישי.גמי.נייאיץ*%י.%י.דמיחש.4

 ושזז,1כיחאס,
 תאי6טה שךבד.יראי.יי.חטי.

 6מז,ןס . %ת ממ,ט"י.טההו%יעקק,מישימ"ת,
 , נצקשי בפח גלכרתי , fe באסרי מקשתי . דברך באסתי , בך תעלתי .מיתי
 . צהרתי . פשעתי , עושתי רבות עבירות * עשקתי . עיתי * סררתי . מדרכיךסרתי
 שתתי. רצחתי. , רישעתי . דרכי ולקלחי בתוכחותיך. קצתי . עוףקויתי
 אהה . 4 איה , 6 אף כבעשי אתזי ק אתה ואם . תעתעתי . השחו ,תעבתי
 סטני ישאר לא יקף וכבצרף כמטהר אווי לנקות תבקש אם 6. אל66.

 טחלה לבקש בטש בו שאק הסם הנל חוש ש סצטה סיגים כנוו .סחוסה
 עבדך את במשא תביא שלא שא'א ה' שפניך יצק יז . סלטץ וסויהוקיזז
 מה חטאתי. סה פשי. טה , ויי פה . אם מה חי. לפגיךכל הנדק לאכי
 יבמים וכשיים רוח לפמ כקש אני . תדרוש ולחטאתי לעגי תבקש מ *אני
 השאה אבקש בסה או ט'ך אקדם בסה . גמש ט שאק חרש וככבי . אשלפני
 מז כשר בשגר הרע חג21אז . לפניך וסורה סורר כב! היתי כי .סמך

 * טהרה טמאת אעי את פיאתי בחרת אשר מות * רבו על רקק כתלשם .באחניו
 שנפזי אהבת אשר ואת . התרתי אסרת אשר את . אסרתי ההרת אשראת
 * רקלתי החפרת אשר ואת . החמרתי הקלת אשר את אהבתי. שנאת אשרואת
 ובעדת עשיתי, להכשרך כי ייבתי. רחקת ww ואת רחקת.. קרבת אשראת
 ואני . אבנט( לא כי יארע כחדיש פני שטתי . טלפנן. סחן לבקש באתיבצח
 למתהתך. וקףתי חזרי. חבי על משפגתי אתה. אלהי אמרתי ה' כמהתיליך
 וטנהיג . להסב וסרבה ואמת חסר ורב אפים ארך וחנק ררים א5 ה' אתהכי

 ! הרחמים בסדת כלו השלםאת

 אם כי . לניך וסתחק וסתה-ה מתפלל אני כלבר עצם על 5א עקם ש5רבנד%
 וזקנים בוירש . וקטמם גדדם . היה הקרוש היזל כ5 ובער בירו ובעדבערי

 כבודך. כסא לפני ומתהגן טתפ55 אני אלה כ5 על . היש 4ניך השמדם .תעהם
 לנגר פני שטתי אבל אתרים ע5 שכן כל עצטי על Sbtnnb ראוי שאינוואעפיל
 ברטתיך על לרחם וטנהגך . קצפך לטשוך וסדתך אפך להאמך דרכך כי .רחמיך
 פשעיהם על ומתנרג!'ם וערבים מעשיהם כל לטיך ובצרים 5בם בכל אליךהשבים
 : יוחס המזב וסויה זליח לא פעשוי פכסה כתא שכן * ענטזם מכסיםחלא
 על . אמא ע5 * נאסר פה * חטא% אבל . עשש u'~pb . חטאם אבל161מל
 . רצהה' כל. על מלוך . יעלה א"א אלהןמ מאי* אאר סעלהשהשה. .חטאי
 . .תאטצמ הים . הדבקים משהם . שלום שים . כהנים ברכת . לחזם וכחוב ,נצרים

 .). ,. : מן6 קןיס הים.ובסמר
 ,., מי!גע ט"סל'ב יהיה גביתך ב! שלפה לרטק

 אעירה ן רנתי בוחרת * ואשקוד אקי * תחנתי מטל אמלשק
נשפלו סעיפי שבקראי אלהי : אלהי ה' אודך * יגינתי ואזכרהשחר
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סי הבפורים ליוםשחרית
 עפר גוש ובולך* בשפריר עילת אלהי , אלהיינכלמתילהרים בושתי . נפלו פני ידי בנשאי נכפש, יגוני אשמי בוכרי .נשפלו
 ! אלהי לי וכרה ואת גם . עליך בבטחי חסד נטלני . אליךהפרוך

 הריצותי . שחרתי פניך "היום אלהי : אלהי ה' ענני הביטה . וגוועכעני עיני דלו . טשוע בעטרו תבוה אל רל , וזוע ירא 6דרשרמךאלהי
 : אלהי בבית הסתאף . בחרתי בצלך חוסה היותי . אחרתי ולאפעום
 * המסה פשעי דטעי ובטי תנסה. ואל אותי תחקור "ואלאלהי
 אלהי : אלהי ה' לטענך תאחר ואל . ועוצה הקציבה שועיולקול
 . נאנחת אום על שחמלת אלהי : אלהי לי זכרה זאת זכרתיך.יום וחלתי זכרתי . שחרתיך כי עת ונעתי ועתי . דרשתיך עתוכלעפתי
 חיי משהת ותעל נפשי חלצת * נאלחת לטהר כופר יוםחשות
 . להנחילו זה יום וצהר טהר . להבדילו זו עם שכסת אלחי :אלהי
 סרוב 'יטרתי אלהי : אלהי ה' הים ולא * וזסטתי לא להורותטובך
 . עונותי יכבוש ירחם ישוב . יגונותי על מספתי יגון .זדונותי
 . תטעיטני פן תעש אל כלה * ירטני עון נכפר אלהי : אלהי ה'יטאסם
 סי . טרשף סגולה "סלם אלהי : אלהי ה' אתה כי רצונךלענוות לסרני . אלהים לי ברא טהור 5ב . יגורני עקב כתם להלביןפדני. פצני קושטך אלהי אלהי: ה' כצדקך * שפטני לטשפם עטיכבואך
 אשף, טחי מיד אחריה משכתיה . בנשף כנוחר הנשקפהזאת
 ובודר נודד ' ומלשך מדביר "נגרשתי אלהי : אלהי ה'טקדם
 יעלוו מה ענד אלהי : אלהי טצות ואצרה טרעים מטני סורורחש. ותרהבי לשוני ספרה . בכחש דתי להכחיש סברי . לחש בלינוגשים "סבבתי אלהי : אלהי ה' נרי . בחשך אשב כי נטתי * טשךבאהלי
 אתה עבדך הושע. . ותרפים שוא עבדו על . השע הדניו האר עינירשע.
 * ואשבר נגדך כף פרשתי . מתגבר צר בעת יפקדתיך אלהי :אלהי

 . טתקשר ודון "צמת אלהי : אלהי ה' פי , דבר כאשר פיפערתי
 ! אלהי ות' צוה . כאשר צום קדש צבאך . תישר ועקוב . תאשרצדק

 . שמתי בך שברי . צמתי ביום קדוש . ונהטתי שחוח "קדמתיאלהי
 "רדפוני אלהי : אלהי ההניעני ה' קומה . וקמתי קדטתי דבריםקחת
 * פשעי ורבו עצטו אם רם * בצעי רוב על פצעי רבו . לרגעינגעי
 יגה שביבם . תערב עטך "nfw אלהי : אלהי ה' אתה עשיתרבות

 תכיןלבמתקעיב . פניך אור עליטו תשא , לפסך ענויםאלהי"תאות י אלהי יאסר שלום ולקרוב. לרחוק הגלח וצדי לרוב.וצרקתם
 : אלהי ה' תענה .אזנך

 עלם שמתים ניב מרא ונאמר : אלהי ה' תעצה אהה יידיתי י לד טככתוב
nhwיאנו נו קטרים רבים ונאמר . היראתי 11 אסר ולקרוב לררעק 

 ! נוחרה לא ממך ואגהתי הנעתי כ5 עדך ה' תאמר . ה' חוך או ע*מ נסהטוב
סיטר
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 : תאחר א5 ועשה וקבובה ה' , סלחה ה' . שאה יונשד

 'nsD)S ומסו א"ב ע"ס . שגפ:כען

 נא שא * אבחר תרצה ישראל ותפלת . השחר טעטד לפניףיערב
 ! תאחר ואל המצה דקשיבה ה' . צהר כצטר והלבןפשע

 5גסדת . וחמשה בעשרים ששי בירח . שלשה בדברים עולם"אמנת
 ראש "הוא * הששי ביום כף יציר נעלגת : שא . nuw ביסיםהכל
 : שא . שנשי ס*הת יום ליצירתו *תבת . חרשי ליום טוכןהשנה
 . תהומים בגבהי להצליל מחטאיו * יסים mwiib ארוכה לו.זמנת
 'כופר . מדתך זאת ועד .תדע : שא . אשפים בנכבדי יכשל'פרם
 : שא * עברתך טיים כרגע ישופע שלבל * שחדתך לזחלךתטציא
 "צדקהך . ועצור עזוב לעם 'פתחיה . יצור כל יוצר סר הקשביעניכם
 נא לראה . נבדל לך טעם פלל נא לקשב : שא * הנשור מאוצרתשלח

 : שא . תחדל אל ומהם נדחם תסובב . יגדל וכחךדלותם
 . קק שלטה ממס אטף סש5 א"ב ע'שסחיה
 עלתה 'בידו . נחקרת בחכמה משכיל סליתן . טיוקרת פנה בחן"אבן

 . כשחטן פרח חדק שכהפוכת : וו בשם רקרא . mp לפיויעטור
 . ה' באש כי . הכבעץ טאור חלצו *נאה . כושן מטל על הובא"גחל
 חנפי .המון . ולההם להג עליון פרעת * וכחש סרה טחי לדירות.'דהם
 הלףם נועליו . סובל והכל יצר להכל ! ה' כי דעו . ורו"ח קראלב

 ועבדתי . סולדת ונמהי טהצב "ונח ; ה' את יראו אך . ותבלשחק
 עבדי נחלת זאת . נדנדת טלה ווחשת לחשת . מיוסדת כנהבגלות

 . הדרכת לרגליו טטלכות "טפסרי ערכת. לפניו נחלות "חסדת :ה'
 ותאב 5יאב : דו ירא נבר יבורך כן כי הנה . ברכת ובניו זרעו"טכסת
 . ישקור בל ברית לו עכרת . ולחקור לררתה אות "יום . מקור יבושתעל

 זרעך יספר לא לכן . ערץ כוכבי סטר תוכל לא יתאשר : בה'והאטין
 טגיד 'טרום ה': יעשה כן אכן . בטרץ יען בשטעו 'להג .בארץ

 בתר שלשים "נוצרי לברית. להיות הטריץ 5כהצל * אחריתמראשית
 ה, כבוד פרא .והכרית

 מלקוש ככלות מנסן * פורה לא עץ נתן 'ניבו !
 עשר בתומו שטס : ה פקד כי ' מתערה באורח אזרח "שריג .ויורה
 . שלהלעעעת יתידו "פהק . לחמות בשטך בכולם אטדטסות
 , ילץ יושר בעדם 'צרקו . חלץ משחת מעג "פליטי : לה' ניחוחריח
 הטלנו. ט19 תנקה וקוויך : לה' רצון שנת לקרוא יץ* עריו גאותיצמת

 לט . ללז לז הוגים יחדו "רוחשים . עלו לבבם בשמךקוראים
 מסדורת תפלט *שבוייך * שצף בעתותי תזכור "רחם : ה' עדעשובה
 סבור אסיריך "תשלח : ה' צדיק כי * בקצף ולא בצדק "שפטם .רטט
 * תשלט אל הכן תחנתם "שסע . פלט ברני קוראיך ותשובב .העלט

כי
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טז דבפורים ליוםשגוריון

 "מעשיך . כשנים אדומים כשלג ולהלבין : ה' אביונים אל שוסעכי
 ענות תצוה אל טיהור וכרצעני. סברי שמתי בך "קרהצ ! %נאם יסופי יחדו . רטנים נם הרשים פשעש "העבר . שנים בקרבלחיות
 וידבר בקראם : ה' פניך אור עלים נסה . חלני לבבי אליך עשאהי .שי

 : ה' לפני בקרבתם אהרן בני שני מות אחרי סשה אלה'

 ושוחו: ה' לפני בהזבחם אהה בני  שני טת ew~ נמצה א5 ה' יניככצזוב
 ונאמר : % פנקי אוד לש יפה טוב יאת סי אעמיס רביםעיטר

 אשר האוץ אל אביך ואבית 1סגצ5רתך מארצך 5ר 5ך אבוס א5 ה'יאסר
 אם הכוככיס ומצר השעוסה גא הבט יאמר הוצצה שהו ההנא שסר !אראר
 רחשכה בה' שאמק ונאסר : זיעך עיה כה 5ו מאמר נצחם uh~-ריכל

 כשני חמשוש והיו אס ה' ששי mJa א לכו וטפסר צדקת:*
 כשמגיבינו

 %א שי ע13ת שקת %א בזה לא כ' עאטי : יה כצטר כתולע יאוימואם

 לאגרהם הסד להנקב אמת רכזן ונאמר : שמע אלי ובש"מ ס"מ פ3יהסתי
 : קרם כרסי לאטתש נשבעתאשר

 פזרשטת
 הדין יום למעמד ולתרד . מתהם טחטא לבן * אבות כבודרענה

 בחקיך מתהלך : לאברהם חסד ליעקב אמת תתן .ונדהם
 זרחמתו חננתו . סומם בעשרת במסה ומתיצב . שנים שלשכבן
 דברים בהמשה : חק . בנים לבני צדקתו תמשוך . בנים על אבכרחם
 חומדיו יאסרו עד . דבריו בחמשה תזכה איתן בני , לבריו "כהאב

 הדרך . גדלוך חסידים י חתן * אחריו בניו ואשרי * אשריובעטים
 , לפניהם תכין לברכה וזרעם . צאצאיהם תשו ארץ ונכורי * בניהםעל

 כיום אבותי צדקת שכר ! תתן . אחריהם בניהם לחיק פעלםותטור
 . אפדם שאול ומיד . וחבלי תלקי תנה . בחיים בחלקם . ליהבה

 . בקולי אברהם  שמע אשר עקב . קהלייתבשר
 גבירול קזורה בר שעסה מחוס ונטף 6"3 ע"ססררה

 תאה . הצלם לעולה איתן "בקתתו . אלם יונת דץ הטור בהר"84זי
 להניחהו. לפני הטנא קרת : קדש לה' תרומה . העלם זה קחבחנו

 משחת שטן . טשההו קום בחנתיו "ואני * ספחהו לאשכר בנך"הנה
 טפלו . ותאב חשק יוצרו בפץ . דאב לא לבבו בשסעו "ע !קדש
 ולשפות עשים "יער : הקודש בהר לה' והשתחוו . כאב כבןשניהם
 להקדישו . הנערך השה איה 'להג . ורר יחיד ותטה יכסה .דרך
 . להושיב שטחה עקרת ינפש . וישיב השה יראה תטרום : קדשלה'

 אבי נא "עמוד : מקדש שרך ישלח . a~wr שקך צפונות"בוקר
 . הזבח אחלל פן "צפדני * האבח ספני אנער 4פן . הטבחוקשור

ולהבדיל
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 אביד 6ראותו * אשכול כופר לבכות נקפץ : הקהה ביןמהבדיל
 עבודת מלאכת . כל את לעשות תפש נשלח . נשכולנשכל
 "מרום ! קדש יריכם שאו . דמי תתנו אל הגו ללז "לז . מייחוה סי אלם יונת "שחוט , מרומים משטי 1pw 'תרשישים ;חסדש
 וכר לב טהר בוחן * תוקד והאש ערוכה "השה * ונעקד עוקדהבפ
 טשלחת בקחתו מליץ "רחש : הקדש אל כבואו קולו ונשמע *ופקד
 פתחני מפותחת. לפני כתובה *הנה שחת. מרדת פדעהו"יחידך
 תחת איל וקח "רוץ בשפר. דרכך תום ידעתי *ואני קדש:חותם
 'גמול : קדט יהיה ותטורתו . הכפר לאשכול כפר *הכינותי .עופר
 אחו "ימית . נפחז לא דמו צוארו "בפשטו * נשחז מאבחנטלט
 16ער . אחריתו שלום תתה 6רחום : קרש ביובל בצאתו . נאחזביובל
 שאריתו. הצאר פליטה .וליתר * צדקתו תזכור לזרעוהיום

 קדש: והיה פליטהתהיה
 הקדש א5 עת בכל יבא וא5 אחיך אהרן א5 רבר סשה אל ה' איאסרככתוב

 אראה בעק כ' יסות ולא הערות על אשר הכפרת פני א5 לפרכתמבית
 ינטר אברהם את גסה והאלהים האלה הדברים אחר ויהי ונאסר( : הכפרתא5
 אח אהבת אשר יוערך את בנך את נא קח ויאמר , העי יאסר אברהםאליו
 שטר אשר הה-ם אחר ע5 לשלה bW והעלהו הניריה ארץ א5 לך ו5ךיצחק
 ע14 "ם אם ונאצר : יבכען טר שלום מלאכי ויצה יעק1 ארא5ס הן ונאמי :אמך
 עקשת סירת פיקפקו ויאסר ויענו עשרו לאדם להגיר א5ף סגי אחר ט5"!טלאך

 : שזום לאהל אחרית כי השר וראה תם שמר י כופרמצאתי
 . מעבי ליד רשת פרשו חפא. י רבי למש סטתה שדי צחים הת1-יה4"טקקמי,"ש

 היה יצחק ופהר אברהם אלהי , הבלי שחת היה אבי אלהילולי
 טארבע * תשואות והקיפוני * חלאות גלי והמו * צרות מי "גאו יום ןלי

 נפשות וכטעט * ובאות השות מצוקות י רואות עיני בו ויום *הפאות
 יום : 5ו5י * ומצילי משגבי . וגואלי טושיעי צבאות ה' לולי ,דאות
 סתרו צל טסתור חשף בו יים חלנו. חילי צר להדיח'יעץ
 טנת * לנו שהיה ה' לולי . ולנו שבו ערי מות אימות בור יום ,וגלנו
 מעד ובו פעמי סוט יאחז יום : ל41י . וגורלי חלקי נעים . וחבליכוסי

 ואפם עזר בקשתי יום . ממולי וישב כחשי בי ענה יום ,וקרסולי
 . לי צר ביום וממס , לי מחול מעוזי . לי עזרתה ה' לולי . וחליעזרי
 ויתעו רפואות וחשבתי * פדיוני רחקו ישועה "וזאבתי יום15לי:

 לולי * רעיוני ונשתנו רוחי כלתה וכמעט *חשבוני

 האסנת-

 לראות
 דו חסדי אולם 1 %5י י חילי ביום חילי חה41נ * מנחילי חיים אל ה'במגב

וחסרי
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טח הכפורים ליוםשחרית

 נפצענו עולם בם * חטנו לא כי נפש שעשעי תנחומי שטנה אבוזזיהסף
 : לו4 * וחב* מיתרי והם י אהלי יתדות הסה וקמנו*ונתעוררנו

קיקלר
~ffp 

 שעסה מטס .נסוף ,ק"ל "סר יטף א"ב
 , כמעשה דתי זכרון שעה עבודתך. בזכרי דתך'. לנגדניעדכנן

 שוכן 5אלוה : תכסה פשעי כל ועל . ולטחסה לי היהלטעח
 בכל יבא אל 'בוא י אהרן בני שני . מות אחרי ציר "אלף .סרוסות
 "גשת בחיל* יגמור "גמור אחרן: אל דבר . יבעת פן 96קהציעת.
 . הבד בנדי ידרש ' טכובד ורחץ ידלג פ'1: . אהרן יבא בזאת , ואילפר
 והקריב . בחיל פרו והג"ש ואיל. עשירים והכין : אהרן עלוהיו
 ' פזז אהרן. וכפר ביתו. 'ובעד בעדו על.חטאתו. ויהודה ,אהרן

 "חטאת : אהרן ונתן י יצטיד גורלות ץוג , להעטיר שעירים,*זטן
 יטען . סטהו וידוי יטפל לאהרן: אשר הפר. ח4ל "חור * שפרתשם
 . גברת מחתה ייקח , פ": . אחרן ויפן וישחטהו. פרעל

 ויצא יכסה נחשן, ושפך נכסס : אהרן ובא . קטרת הפניויימלא
 . שעיר לשחוט יטהר . להעיר שבע "טיח : אהרן ויקרא .יחדו
 : אהרן וכלה . כאל להזות 5נצב * אריאל להר "נגש : אהרן כןויעש
 נסיח 6"1 : אהרן וסטך . יעיר עליו "סטים , שעיר ~הקריביסבב
 ' לבשם בגדים "פשט : כ"ז אהרן פי על . נשלח לעואול npe .ונסלח
 חלב "צעד . העטיר זהב "צהובי : אהרג בגדי את * שם והניחם'פנה

 כקרבן 6תהשג . כפור עבישת "שלמה : פיז . אהרן ויקרב ,להקטיר
 * הציץ צפירת *להשיב * תציץ כסאו "עודי : אהרן כפי על .ספור
 על , הטוב כשמן טיוחו . רטוב לגן תטשח 6מהרה ! אהרן טצחעל

 , פ"ז , אחרן וקןהדקן
 פ'1פזמון
 כחלב * בידיהם לקחו אבותיהם חסד . מחטאיהם שבים צעקויוס

 בן : אביהם יעקב צדקת ,להם יטר . מזבחותיהם עלובחיהם
 יעקב וכות י יקוב ויצרו נחם בשובו בן * עקוב לבב וטהרטהר
 הלביהם בקרבם . יעקב יגוש עתה לא רחמן * עקוב לישרקרב

 ממך פניהם אך * והטהרו התרחש בנים ן זהי * דמיהםישפכם
 פניו עתה לא רחטן * סרו ואליך לקחו יעקב זכות * נחפרומאד
 לבב לפנות יחיש בן : יטו , נסכיהם מקום דטעיחם בנסכם ייחורו
 , יענה בצום נפשו כיום בן , פונה אודהם ינקה התולים ין ,זונה
 ! זכור י שמיהם נגד כפיהם ונחבאים * יכנה ובשטו וקרא יעקב'בשם.
 בטח . יסכון לך לא * יכון לו וצדקו , יכון לך בה נעמו הוריםזכות
 . בקרביהם חדש י נכון ורוה כיום טהור לב * ישכון ובדד יעקבעין

 : נטי * בניהםובקרב
שומע



 השרש מששהינע8*
 של 4 אתאע * תושלך * דגשיה 1כ5 א6דחתתת יבבי * ת44שסע

 * ובוחש עם דיאט * רבו ט , פה 5ט ין . סוט אליט * הדאשי
 אש דבר. אקכל רופש. אורז אתהיורע* דצפהרות. ה5א באשושיך.טה

 * שסאה ה' צדגףתעי. 4 לא כי פקד. עמך .כי כיערך שטת. אםעעיט.
 ו רשטאצ התצא יעכר. סלך א5הארכם.

נטר
 משהנו כי ידענו . קושה בעבודה נאנחט * אטשה בנפשאהםמנו

 . שית דת ונהנו כי ונבקשה : זנבוךשה ונצוסה .בנחשה
 : ראית %א צטנו 5סה .  ענת ולא נתענה * דכית בלב א6ךינשוב

שר6פמע
 .לכן כמר,יך אברהם כורע בהרת נבוהיך. בתם טרםאהד

 ואהבת אוהבך. לאדצב תמך. ואהבך חורבך. ברכך בך.ךבהר חשק- אלהיך 1 אלתך 1? את ואהבת . נטיך בדתהודותם
ן

 : שסע , לבבך בכל אלהיך ה' את
 לברוךנפר

 יה65ץע קלם. מ35ים על סוך נעלם. רז 3ל * יטביןאתנקם
a'QPאהלינו לבי בכל לעלם י לעילם וו ברוך . בסה5לם 

 שם ברק- . אסרו אבו אסבב . בעץ הכל לאשר אברכה .ואכבדו
 בריכבזדו.

 dw: שתםהט.ףעכו.חך"ש עצחט גה הא5חסוט', הוא וי :
 ברין . טות אתץ 3מ' גנלי r~'p '1 נרמז * מפחס 3' ומומ6ין * ייתאתה

 כיקהל ובער ל * 6 אשר מרהדטטשז את 4 . כיהו ובעד בערווכפר

1,צ"י
 ו6ס . פשה את י טה otiDn * חפתת וו לפני ממש' . oyn גשי ד' .

 סנמ( )כמגסג וגו' סלו 60 שטר ומססטרס . 5טע6 קדם ועותר .יטין סגחע כמו ומסקל . ביתו יבער בשת 5ה . רשיה י"ס כס, י ן שחז נמנחמ5
 : qaln חפזת נימס ומחפוץ קדש.%1מל

ופק3ןנ
 ורוח יהדות לימודיאתר
 .שיששו ט .881 .80 ,ו


