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 כפור ליוםיוצר58

 מ4יול:ימקדוש משלך קטל טללני לעד שסףך?טשח
 %בותינו ךאלטי אלטינף יי 9יה לף סי וב"ךץ*ששקדם
 גדלוה נצח וממשלה עי ךןמרה סלל ושבחהשיר

 כרכור[ ומלכור[ ןשה ומ%9ןת יחלוק?נטוה
 *דול קלף טל יי אתה שרוף : כעד-עולם מעמהוהניאות
 בשירי הבוחר היפלאות חרון שהשאות אלשסששחות

 : העילסים קי טל מלץזמרה
Jlnbbifdt"

~albe 
ba* ,מ(1זש, iorbetet זזן 

 : לאמו רמ דן כאשר ארני כא ך4ףל-נאועמה

 ק9ה: כעילם סי נ90רף :ן יףןףזכר
 שלכויה :יקליף כךעומה יי-ברא ש4ל9א ר9א שטה וץתקףשומבול
 ן?מרו ש41לאויזטןוך'בן ושראל ך9ל-שית וכסני וכיוסיכון?ס2יכון
 עלכףזא* ילעלסי לעלם לשרף רשא שס" ךסאטסן*

 וץתסיר וץתנשא ייתימם וויסקי וושת3חץסשרד
 ו*5א לעלא הוא בריף דקדשא שמה ךץתהללמשעלה

 ראסירן הסססא תשכססא ךשץרסאמן-?5-סרקסא
 טמן: ואקרילאלפא
 זיי1ע: 4עאיינרע דים כעטעט רעסען 1וסהרענרר : זייט חלט מהרבעטעריער

 קי * המברף את-ייברכו

 יקביי
 מר91ם ושמו ל99יי. ךעיזו שמו עשי ומטיישברירססים*שששח רקעי וו?5[4ח

 ומחלה: בךכה בל על יוצר למליחתו*סססכים
 סלכהזולעלמןער: 9ייושם?ביד עשרה חשך ובורא~"ור
 SIP~: סעההועד ומ'שמיקבוך הכל: את יביראשלוב(

 : ויהי אמר כאשכול אורורן חייכם שאוצר עילתםאור
 חרון.סגרים
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 כפור ליוםררצר60
 זס. תרח 5ומריס 5ין קמלותנקלת

 והרהב: שייםקךושיטרים למיחדים. סלח"ח
 יוצרנו: כ8-לנו כמק-[ה צלרנו* סק4,ני"י"ת
 כפול. א"בעיס
וסח'לה' אור * הורית מליהו-ה כפור ביזו-ה אז"'

ay~ לעוסת "'כקליף קלטה: ע 
 געשור * ערך-קומטאי

 סמוכיר-

 ושסה. כחני מטאירק נכרו ק סלח: דו:יד מכיר-ע
 כממנון רעבו ת' : שסרק כיסי טסר ידם4ש

למומי
 אר לייצר כחשיבה תוטסי וסלף*

 עי;ינ, ותאיר "' מליח': יתאטרמעיך-ק מעת לסליסתי* סאדר מוחמק "' האת:וסלה:
 חמיה נא אל כשננה והוטטי * פשעוכנעבורעל
 כרו37 והרשענו זרנו ת' ס"ה: כרשע(: )י"5כרשע

 ב 42ינו כל8מטא שקהול צדיק !ה *כנעלליני
 ואורף ספקנו עולטים. קלך לף וקאנו"'
 87[ף ומלה ת'מדב האנה נכלמים: נצאולא
 : עךמה לובש כטע:נף טפלנו . צעוקההיא

 ריכוי88קת'
 ים יזרה ונמש* לבב שכ-כנן ומרלי

 חהטש כהנין ת' פיה: נמש: ענוי בכפוראור
 עונור-ע תכלה כרהרי-ק * טעשירקסתרי
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 כמור לידםירצר02
 לא שעף. יאור גהץ "'ליען(מוסיכם:
 עקץ ק' 1ח11: טלקניף: ריקתם סיםנצגיש
 : עמר ומסר סיים טקדר * כסר מסאיהשלב

 ;אורף נסלגז מכרית. זית עויף 4יש""'
כמז

-mDJ 

 פקר "י": כרירת: ;לסרג
 באזרף סוככנו * טרעית צאן כ_עדסטכטר
 * טטעטקים שקיני ס'%גגי טריזית:סמוכת

 : חמא" ן העמקיי-ק שושנת 4נה כאורעור

 תנקו--ן צאסנו י' : שעלה-ה שוכןנכלי--ק פניף * תמלך-ק וכשעלי-ק שער לני פתח"'
 3כמף סרקני שגה(* )י"י נסמקק לאיכמטא

 רעע "הר;13 ס'": קעםק:שכעסקיכם
 ידם קרשר-ק קוראי * (סרירק שניבאדר

 :4סי* וסתרני להרר-ק ריגני ת'כפיריהם*
 חמאנז: תחמר: אל ששה מקקיסר-קרהרם

 אור שחר לכורת* אכני כמים שפיט"'
 מסו סלח מקשיב סליסחי. ביהםזניסר באזוב ת'רומט~ושנו ללבדו-ק: בוסןנשים

 : סלואיוהאטר
 D'1ulb: *יןבפפר"מ

 הרדש:( קרדם קדדש. סידם %דוש. לגוי)סלח
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 כפור ליוםשחרית64
 געבעטעט. 'ורוך הכל "ינטענטטעהענדע יקי ייייי שבתסע

 ממרש ובמונו ושחסים* עליה ולורימ לוץסטייר
 * יי סעשיף רבו מה ניאשית: מעשה יסידכשל-יים

 סשלף קגעף: הארץ כוליות "שק(* לחכמהשלכם
 סימות ף(טףנשא ןהספיר טץנסטששח לכייססרוטם
 אדון חלינו* רכם רלרכים בר"מיף עילם חלמיעילס:

- ---- ------------- ---. ----- זנוע - - - - - - - -  

 שבח.סע
 : כיי הדמם אין יאמרו ןסכל * ןשבהוף והכל יירדףלכל
 ששל-ים הפותח שאל * סכל ייצר לה :ריסקרףסכל

 חמה משיא רקס* סלוני ובלקע סזרח: שתרידלתא
 ולו לעילם וסייר שוט": מטכס וי49הסשק1טה
 לשרץולררים סט"יי : רממים שמית שברא *וליוש4יו
 njyaLD תמיד כטליים ססיש וכטוכ1 * נרמסיםשלרף

 הייים כממקיף עילם חלמי : עילם שימיתוסטסנשא והימשי היישח טיי* לכיי ססריטם כשיד :בראשית
 טש4ב ושחנו מגן משנשם* צור ,מ4י ידין 4לן3י*רמם
 דיטהט ימי יליד שאם * פלסף ו"יז ק4ר?ף אין :שערפי
 ולסר ~שיל סלק* 9עילמ אימיני :י זא-זף "יזלד:
 ,מית a~NU שלר "שם סשא: פעילם לסייטלר
 הפסים: לעסין מישי4פ דגשה-יף ושיןסשקיס*
 של*כ.שטה: בפי וסכרך ברוף * של-סמעשים טרףן2לל
 אותי: מבבים וחבקה לעת עולם* טלא טייבי4רלף

 : ב9בוד2ל"סמףשסה ןנקדר * הקושמ4ס4טה2ל-סיח
זכות
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 כפור ליוםשחרית66

 יתל שייר 1 : קעגני משפכ מגןןשימ * משנכנו צורענף
 לשמהטאורות קבור סטהןמףבןצר והרי ופעלדעה*הסין

 יצטיד שרי* רומסי קדישים צשץיו טנית * ןזו קס'בות4מן
 גאלק'ניעל-שכח מסקרך : יקךשתף שבזד-אל9סיר'ם

מעשה
 שבת.סע

 סכודף:מל'ם לסגי ןרמטים ססאד.חסר לפני ומישניןכות
 ובסשסל:זט יסי4ה כקעת א"ימ*:צךם שקראמאירית
 זיו מלטים : תטל בקךב מישלים להית * בסם נתןוגרורה
 בצאתם שסרים : בכל-יעולם ויום סטה * נגהרמפיקים
 וסכור טאי : ענם ךצףן באימה עושים * זבףטםנששים
 לש"ש קרא : מיכותו לנקר ןרבה צהלה * לשמונימנים
 נמסים-לי שכח מלסטה: ךץהןחקק'ןצלרת * אור15רח

 כל*

 ןס'ותמ?ךש* עןר"'םואףסנ'ם לה יןך סרום*ט%9ךתץסא
 אתעלה סשס'ע' ביים טול-סקעש'ם שכת אשרלחל
 עסג המנוחה לים תפאךת"מה כבודו. על-כפאןיטנ
 שכתל שבו משסיעי שלירם שכח ןה : משבת ליוםקרא

 לאל ןיבךכו ןפ%רו לפיכך : לי להודרת מוב הששתליום שיי טזשי נארסי 9שזס סיכיעי וירם :טשי-שלאלתר
 3ל ייצי 9לד ל"י דטמ יקלה יי שסחשל-וצליי*
 : קךש שבת ביום כןשתו ~שרק לעמו טנוחהסטנסיל
 חשקים * סלקנוןתקחר ן~כךף י ןתק?ש אלהינו יישטף
 על-שכח מרוזנו מהברר : טטסת ןעל-ה"ךץטקעל

מעשה
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 כפור ליוםאופן68
 קלה: ןסחיוף שעקית נעל-טא?י-אור !כיף*טעשה

 שסף ןשתנח בורשוקדושים וגאלנוסתשךףצףרנומלשבף
 עיקדימ 4למ סשךס'ו 9שךס'מ41שר 'שר טלקוילעד

שריםשלםיסש"יעיםשירשה1ףישקףי
 סכם רכר:לה'ם

 סבורים 4לם ורירים סלם אהףבים בלם : עולםקלף
 פותחים וכלם קונם רצון וכןראה כשיסה עשיםקלם

 ומברשם יסזטרה נשלה יסססךה נקךשהשת-טיעם

 וממלינים ומקדישים ומחריעים ימפארים .משוסיםי
 : הוא קריש ןה3?א סיבור ס*דול סילף האלאת-שם

Qbp1הוסנים . טן..ח 2ה שקום טלכ'ת על טקנליסעליסם 
 ברורה בעסה בנהתרוח ליעךם להקריש * לזהושנתזה
 ביך"ה* נאוסרים עינים ולחד 4לם קףשהיסקעיטה
 כבידו: כליראןץ מלא צבאות % קךוש הךוש יקדיש
 : מלכיתי כ23דר שכמ 3בך4ור חו"ק הרוןפותתיס
 מליחתי* כפור צים הכילם חמאתי* לססק1יןשכשסי* יל'י טמטמי. חיא יקמיר, 1ןמי. והעל טלכרד.'

 : סלקיי ןיאמריענה
קמל א"ב.QUUתון  : טלכותל כביד שםכרוף * נעליתי אדירקדיש

 : בשכ"ט * קליעתו שה יסשיסהמדוש
בש"מ: ןהו* סוד לעמו גלדי"דוש
 )מיכ~ת~'( בשס.ט: כשרהצאןטךעיתו. דץ2להדוש
 ששו"ט: * לעושתן הפולחקדינו
כשס"ט: 3ניייהו* ימללו שמןהדוש
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 כפור ליוםאופן70
קמליתון 1

ושעט: ואףןתו. עטה זוכרהדוש
 )מלכיתי.( ששן"ט: יייתי(י )י"" מטתו נפש בענוי חפץקדוש
 : בשג"ט * ןליקתו בטי ססחים טלרקדוש
 נשש"ס: * קללתי כטחי ששלג ילקקהדוש
 רשךאי לעטף כסרקדוש

 בשכ"ט: שינתו*
 )מיכ1ת~.( בעש"ט: ששיהשתקךילתו* ליוםץסדהדוש
 : כשכ"מ * לעדתו ומילה מוהלקדוש

.
 : בשע"מ הרים2טןףתו* סרים וסי גרשההריש
 :ששכ"ט * ייאתף על לסוכלי נמוב מולקהייש
 )מיכותו.( :כשכ"מ . כל-חמתו יעיר ןלא :כטר קוןקדוש
נשבט: יעףקתו* מעכיר פשעיםקרוש
 :בשכ"ט . תמהו נפש בענוי צופהקדוש
 :בשכ"ט . גסטלתו קרושים קסל קבץקדוש
בשע"מ: זולתו. יאין יסנין רחוםקרוש
 : נשגימ ק1"ת * שבתו בסכון שחקים שוכן"דוש
 : ששכ"ט תפאןתי* ימיו רנרשישיםקדוש

 : סליחתי כפור צום וכיום * פיאתי לסטי.2ין *בנשסי אלי טמ?סי* היא סבורו 2ףסי* hh***iטלכותו
 מתנשאיכם *דול ברעש הקוש ותיורקנסאוסניכם שי'" סגי'ס : קלךסי ליאסריעלה

 יאומריכם: משברויים לרעמתכם שרפיכם~ר,
 : מיקומו כבוד-גבך4ף

 יאקרו ןטירות ןקץם סי לקלקל וקנו* שר4ףקעימותלחל
 עשה 3כורית פיעל לכרי היא כי ישקיעו*נסשןחות
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 כפור ליוםשחרית72
 בורא ןש4עות מצקימ עןק5ת ז5כע מלגומות בעלחרשות
 במגבו הממרש הנפלאות ארזן תאית ניארפואות
 אורים לעשה שאמיר : כראשית מעשה יצמידמסל-י5ם
 טמיר על-עיון חדש ישיר מסיו: לעולכם כיגדלים
 2 המאורא יוצר 2 אתה בריך * לאורי ממרה סלנווקשה

 יימכה גיזלה סטלה "לכןנ4 2 אמסקנו רבהטמעה
 סף שבמחו אבותינו כעבוי טעמני מקינו : "לינימקלט
 הש"כ אקינ4 4ו"לקקןנו: ה2סגףו כן חייכם חקין"לקגדם
 ילסעישיל להכין בלגנף ותן רסם"לנו ממרסםמרמסן
 טת"שירגרי ולטים ונעשית לשמר טד ילל ללמדלשקע
 ה-בק סת5רתף עיגןנו וסטר : שטמעה תירחףוגלמוד
 סלא- שקף ילרטה לטחינה לסקלו המד 9ס"ימיףלקנף
 במחנף ומ51רא הגדול קדשף משם בי : ועד לעקםגכ5ש
 מטדכע לשלים ודהכיאנ4 שיששתף: וגיבסהגקילה
 פיעל טל שי : לטרענ4 קומס%4ז כתוליכנו הארץכקפות
 סשל-עם בערת ובנו אתהןשועות

 ולשיי
 ישסף וקר9קנ4

hס*י5ל h - h  דרוך : כטהרה 4לסדף לף להודות * בזמת 
 נען. י'מיאיםיר '"'י בטהסה: ןשיאל כעמו מביסי 2טסה

* לעףלםן%ר: מלכותו שביר שם ברוך ע%קוש : טקן8 י ענוה נלקינו הנח וקדשל סע"

 9כיקזף כשכטה וף ורגרמ לסלקי ושנקמםלסגף: ס?מןין כשע אנכי הטלהאשר סרסכים וחיי9"וף: י ,וס '9זי-;שש5 9ה ן י, אלוטף%: :עף עתומסיס
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 כפור ליוםשחרית74

 לליח יק"רוכ( יבקיקו: וז9,שזו סדרךיולעטו
 עי- י9מסמכם וסיוף: %ו לקשות רמ?2ל27ף
 יכשןךיף: כיפףרדעת
 nnsa -נגי חשר טל-סמכתי ט"9עף -SiGgi~alגגוסמק
a~naיורה ועמו ממר-ארצגם ונתתי : יבכלינפשכםיכסנם ו9ל- ולועדו חיטיהן יתלטש לאיה לים 
 ןשנ ממטי ךוסכף: נמירשו דן9ף ויספק4טלקה2
 ק,-ספה לים ה"ןךי יקץמ: ו"כלמ למסקריךוקךה
 וס"קחייסם אהךים אלקים הסדנם דסךטםלסדו
 ולא-ירשיף את-השסדק ןןעך בכם שרועה הרהלו:
 ס2ל קסטה גמכךממ טת-:בילף ספל לא ניגילקהסקר
 מל- לאו; אסם :4ם י 4קש ועל-נססתם לנם ל 2ל-שיה את-דעכי ושסמם )קם: נכח :רלף חאפר דחפנהס14ןץ
 אהב עתם דלטךמם ויגיקם: בדן למנשפת נהץנרכם
 כרוד י9ל9-ה וכיסף 9ש9יה 5שם )?5ע4וניסכם
 714( לניסכם ד% וריסכם דר-וף לטעזיי"4כשיף: שיכנף 2י(-9ויירץ י9כזקמכם י9קיקף:י9ש99ה

 להים לתרן שנתיככם ןעה טס 4שרט"ה
 : לא-מיני -D1G1י%
 לךרתם כזך'רומ צקתעלכןק! ~aJgi: ןלו ילם ץזיירת דיריי טל-9ג ישר יאקר: קל-מעמק ין-לף ומיררןמק
 לס"ת הדיול9ם מקלת: כסיל השנס עלץיעתוט%
 אסם ועשירים ןעה את-בל-סעפן מןכע4מם אתוירחיכם
 ששר-8מם ןיניכם יאחרי לכסם אמך תתורוו5א
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 כפור ליוםשהרית6י
 לת-של-מע"מ יש'מכ! מוש,. לקען אסריהם:וים
 8*ר 4י'9ם ןהנה 4ני לא*'קם: קדיםטד'סם
הועאמי

 שט9~
 של לאקרים לגם לף?ת יערים טח?ץ

 מא'. יסיע bSc, מעם יות יתו *כן nuhS, 6יסיכס יייד " ארי%:ווניה

 91סטד ןסס'כ ואהוב כומסן ווילי רקנם יסכ? 451'ב8סת
 הזה השכר ויפה ושוב ומקכל וממקן ואדיר ונוראונעים

 טגן צירנעקב טלקני עולם של"י טסת : לעולמבעדצלעני
 נקמניים וקימים חיים ודלייו קימת: לערנטמי9תף ומלכותי נכון ןכקאו קמם ישמי קים היא ליירויור :דשאני

 על- ועלינו על-שברקינו עולמים ולעולטי לעדשמסרים
 : עכדיף ישראל ןרע שי-יוי~י ועל ועל-דייוסינישקיני

 ןקיכם מזב ו9ר ןעל-סטסררניכםעל"הראשוניכם
 אית 'עבור: ן5א חק חמ94דן אלת ןעד*לעולם
 קשי(נקנ4 צ4ר יוצרנו אכותינף יאל נואלנואכוקינ4 מ* מלקנו * למתינו כאליי א5קינף יי הואשטטה
 : ז4לקף אלהים לאצ * שקף טעולמ ומציקופינו
 לכפשם ומיקיע 9נן טערלם הוא 8טה שבעזינו14רת
 וסשפכמיף מישקף עילם סיים : ייוי ש59-דייטכסיסם
 לטעקן'ף שישסע שיש ששרי עךץ: עד-טיסי:טרקסף
 *סף טדףן היא אטה אטת ע,לבה ישים ודןךףןתורףף
 ואתה ראשון היא שטה חסת רקם: 4'ב *מריסלד
 "שעקדם ימושש: 3ל שלד )נ4 "'ז 4סכלצכ'ף שחרוןה4א

 כ5-שכוריהם * פךט"נו 4קוכית92ך'ם אלהינו יי*אלטנף
 וירידים טקעט שק4ט~זךים ומם-סוף נעלט י9כ?ףסכ9ט
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 כפור ליום שהריתתפלת78

 52יזאת : נותר 5א ס"מ "סד צריהם מןם י~כפוכשקרט
 שירות זעירות ןרידים בגיצנו א5 וריטמף אהוביםשסחו

 רם וקש: סי "ל לגלד והקאות 9רכ1תומששחות
 מוייא שסלם ומגקיס גטים טקטית כמרא 8ד51ושא
 שורם בעת לעמו יעעה רלים יעטר ומודהעגכיםאסירים
 4סנ' מ"ה יקברדי המא שייר לאל4לין טסל1ת :אליו
 קלכם: נשטיר רשיי כשאסקל שןיק ז3ו לףושראל
 טסלת נורא כקדש נארר כקשה מי קאלם:ה4הקייטנה
 ע5-שטת לשסף נאויים שיחי סןשה שירה : עלאקשה
 לעלמועד: ןט5ץ ייי ואמרו* ןהסלכו הודו כלם יףרסמם
 כנוקף הלררך ושכאל כע~ריק קומה ןשרא5צור
 * ישראל קרוש שמו צבאות יי האלנו * וןשראלןהקןה

 : ישראל 3אי י אתהשריד
 : תהלתף ?גיד 4פי מיסה ?9ס'"ך4י

 אברהם א5"י ףביקינף וא05' איטיני י' שטהשיי
 והנורא סיבור ס4דו5 ס"5 לאיט ואיטי ויסקאל"'
 חסיי יזיכי סכל וקנה מיסים בסרים 13ט5 וייוןא5

 ברססה* שמו כמען שגיסם לסגי גואך ומביאסבות
 * מ החי נספר וכתבם * בייימ סמן מלד להיים*ושכנף

 * יטגן ימ1שיע ע11ר סלד סרם* "יהימלסעוף

 : אשיהם טגן ב שטהשריד
 ס1טף רים לרטטים סכים יסוה ססקד סליםטסישל * להיעיע רב שטה ספים קסיוק "דל לעילמ *ביר"טה
 אמונתו ומקנם אמורים ומהניר חוקים ורופאמקלים
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 כפור ייום שהריתתמית80

 :שיעה: ומצמים ומחמהמסית ק* יך ו91ה וסי כורנר רעל 99וף סי * עסילישבי
 ברקמים* לסיים זוריו זוכר * שרחמים טנ 199ףס'
 הממים: יכפה ה סטה בריך * סנרם טמהלמען1תחט9ז
 : קלה ומליף ים וסל ימדישים קדיש הד1שןשקףטסה

 קל- על ןאיססף כל-סעשיף על חלילנו לי ססדףיסכןמן
 3ל- לפנןף ושתחוו ממעשים 3ל ןיןאוףסה-שדכאת
 כלסב רצונף לעשית טסת אנוה סלם העשימסרה"ים
 זיוף עו לליף שהשלקן אלק'נו ע "יקענו 3מףשלם
 שמראך: טה כל 2ל נקא ושמף סיעוףונבליה
 ןמקמק לדא'ף קמלה לעקף % הכרר מןובכן
 לאש"ף שקלה לך לקנקלים פה יסקחיןלחלשיה
 נר ןעויכת עסהף לדןד ~כן יעסימת לערףכששין
 כימינו: מסמרה משיקף ושילקן
 וחסידים יעלנו וישיים ן~שמחו ~יאו צדיקיםיכן
 סו-ס"רץ: ריו 99שלת סימוכיי מיניזזשו סל" ן9ל-הרשעה * מקטץ-9יס נעילתה יגילוברנה

 ששכן סהרע'ין כל-סטה%יף על לכו-ף ן סמהןמסלוף
 קרשף טרכרי כזתוכ קרשף* עיר וכירושליםכבשף
 הללכה: נדר לדר עיון חלקןך לעילם ןהנהןססמך
 כסתיכ * סכשכיף אלוט ואין שקף ןנ1רא טחהקדוש
 * כצדקה נקרש מקדיש והאל כסעפם ענא1ת יי:ץגכה

 : מקשש המלך ן חטהברוך
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 כפור ליום שחריתתפלת82
 * בנו ורציס איתני טהבס * ~_D'gV נישי 9סרקנףטסה

 ךקרבחנו במעותיףי וקרשקנו . הלערמת מש5וריסטסנ4
 קראת: עלינו וסקדוש ס4דול ושסף * שבוךסףטיקנו

 הזה השנת טת-יכו בשחלה אלהיט ייווסתן-לנו
 לכ!חילרה סף השפריר יום ואת ולמנותבולקרושה

 : מצרים ליציטת זכר קדש נוקראנאהבת טר(הכל:ערטכן'ני נלקס5-בו ילכשלדק?לקליסדק
 נמושה הקטה הסע הבא *ועלה הכיק'טטלקינ14אלט'

 אבותינו* ?זסרון 4פקרננ4 זכרונו יסכר ייפקד~ישמע
 * קךשף עיר ןרושגים ה9ייז עכעף* ךוד כן סק'טןזסרון

 4למף9ה לילדה לקעף* וערטל גית עטף שלוזסרון
 הגפרים ביים ילשלים ולסכם ולרססים ילקקדילסן
 ל9?9הןההטשנ4 כ% ופקדנו למעה ב% ז9ר,נגיהיני *שה

 ורמם%לינ4 * ןהשן4 חום * ורחמים ןש4זה 4בךבר * לסויםכי
 : אתה סנידורחום שלד טל שי * 2הגןנף אלןף וי *יהתטיענף

 השבת גיירם ל2עיקימ י מסל חביקיני*ט5קיני1אלסי
 )ןסמאתינו( ששטינה ?ם2גר מסה * כשה הכפרים וביוםהזה

 למחני פשןיף מסה הוא טנכי טנסי שקמיי .סש4ך2קןף
 וכענן פשןיף כןכ מקיתי ןנאמר לא-איכר:לסמאתיף
 הזה שי-כיום ןוטטר ?טלסיף: גי א* שרבהספאתיף

 ן לסבי סמאסיקם סכל טת9ם לטסיןכשר~ליקם
 קדשנו במנוחתנו( רצה אבותינו ואלהי )אלהינוחמקרו:
 ןשמקנף סמוכף שגזנו יתקלף* סלקנו ןסןיט4יטיף
 קדשך שבת יביצין באהבה איהיני יי )יהנחייניגישסנמףי

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 כפתי ליום שחריתתפלת84
 * בטמת לזבדף לבבו וכסהר שמך( מקדש* ישראל נחוינרחו

 י4י- לשייו לשמטי יטפלן ייקש-אל עלסן טסהשי
 ןס1לס* מו"ל קלף לקי אין ומפל4כ'ף ידורדור
 2מ1 ולעלות לעינוסיני וסולק מוסי קיד ען שטהעייר
 מלך ןשנה* בכל-שנה טועמותינו ומעכה- ~שראל,כים
 סטירים: ןיום ?קש-טל השבוק מקרש זל-סמלץעל

 ןלשכ יכססלסם* ועורטל יעשף nyri~N ירצה
 ואחסה ושסלמם ד?~כ% וישי כיסף לדייר קעבירהטת

 עטף* ישראל סכורת טסיי לרצין ותסי מרצוןסקכ5
 טסה שרוד . ורעמים לעיוז ושוזף מיקניןססענה

 : לצין שכיכתו משמזירע
 אבותינף ואלהי אלהינו יי הוא שטסה לף אנחנומודים
 נקךה לרור!יור הוא טסה ןע4ענף סגן סלנו צירלעולם41ר*

 פירףמלנשמתינו סגנוהמסוריםלףינסקרססלקףע5
 נס5אותיף ועל עמנו יום שפכל יפיף ןע5 לףסשקויות
 ששכ25ת%ךבכמיבותיף

-Pv?1: 

 סלו לא שי סאוב . ןצהרים
 4: קגינף מעילם חסדיף תמו לא לא ןסמרסםרמקיף
 לעולמנזי: טמיר שמףסלשןו קזרףןהתרומם זלםשל

 כריפוף: של-כגי מוכים לחניםוכתוב
 :ששקנו סי כאלת סף ש את ןיהללו לה יודףףפןכלממיעם
 להודות: שמףולףנץה ספכ אסה% ברוף *ן4ךתנוםלה

 של זקנו ורחמים וחסד חן וכחכה סובה שלוםשים
 שי יעף 9אוי שלסר כלגי ץקיבו קרקריש*דשרטל2קף

 וי לנו נתת יזןףמאור
 אלקינ~

 חסד ןאהכת מגים ועורוע
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 כפיר ליום שחריתתפלת86
 לשרף שעקוף השיב * לים דש כסדים ך?סמים וכךסהוען-קה
 ונכסי נוכר מיכה ופרנסה השלום ברכה סךיםיקשר בשליכוף* ויכל-שעדה שול-*r-u ושרטיטתדעטף

 שית וכלעטףל%9ףטנסנו
 דןךי

 * ולשלים מוכים ימןים

 : סגליים עדשה ע ס"השריד
 סבותינו* ואלמיאלקינו

 "נחנו שאין * מסמנתנו תמ_עלם י4 ססלקנו, לשרטבא
 ואלמי סלקינו ע לפלף לומר ערף וקשי סתםען

 תמאנו: "נמנו אבל תמאנו ולא אשנו צדיקיםטכותינו
 * מעקיני * רפי דורני * מלנד * סקרני *מקקנו

 סדרני* נקענו* מררנו* לצני* כיסנו*רע* לעצני שקר* מפלני * חקנינו * זרנוומרקענו*
 ערף*ושעני* קשינו קדרנו* פשעני*צןיני*
 חעהעט* תעינו* מעכני*שקמנו*

 ואתה : לנו שסה דלא ספובים וטטשפמיף ממצוהיףקרנו
 הרשענו: עעןיסן"בףבו טשין שי * "ליני של-ס"אעריק"ל
 שיכו לעסיין נסטר ומה מרים, יושב ל%9ף נאמרטה

 : ימזג טעה רהננלית של-סנסמיית מלאלאסיי*
 כל- סארי ומעלימות * עולם רזי יורעטסה
 : כלידתולכ יכודן רשן מהרי חוסששל טסה :סי
 : עידף נססרטעי עין * טקס שעלם הסראין

 * אבע(יני ןע"קיני41מי יצדןכהלספיף דחי'כק

 ומלסללני סמאסיני* סל צל לסישמסלח
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 כפור ליום שחריתתפלת88

 פוסעינו: קל על ,תכפר-לגו חומקינו. כלעל
 מברצון: בשנם לפניף שחפאנד מטאע5
 מלב: יחמכן (*IIt?r שסטאנף מטאועל
 רעת: בבלי לפניף שחולאני מטא%ל
 שפחים: 3כמיי לקעף שסקאנו מטאועל
 יכססר: בווי לסגיף שחעאט מטאעל
 : .עריות בנלוי לפגיף שסמאני מטאועל
 : פה ברברר לפניף שחולאני כסא2ל
 שחטאנו מטאועל

l-?-r: ייטרסה ירטת : 
 מלם: כמקהוי לסעיף שסשאמ משא%ל
 : רע והשחה לקגיף שמקאני מטא4על
 סה: כוריי לסגיף שסמאנו מטאעל
 ינות: 3וע'רת לסעף שחקאני מטאלגל
 דבשתה: עידן לקליף שחמאנו מטא2ל
 ימ"חים: הרים עולזיי לסגיף שמקאניש"מ
 : כר מחזק לפעף שסמאנו חמא2ל
 משם: במלול לפגיף שחמאנד מטאו2ל
 : פה 3טסשות לפניף שחמאנו מטא2ל
 : שמסרם 3טטחח לסגיף שמקאני מטא4על
 סרע: מינ לסניף שלקאנו מטא2ל

 ידרעים: יכלא שורעים לסגיףוע"משסקאני
 שסר-*ו: ממי-לךו* סלה-לךו* סליחות טלרם קלםו2ל
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 כפור ליום שחריתתפלת90
 שהד: בכסת לסניף שכשאנו חטא2ל
 יבכזב: כקמש לקטיף שתמאנו מטאועל
 הרע: כלשדן 5פןף שחמאט מטאעל
 פלצט: ;l'?r~ שחולאנו מטאועל
 : יבטסז כטשא לקולף שחקאנו מטאעל
 : יכסשסה בטחיך לפניף שתמאני מטאוע5
 ובכרכית: בקר יסייף שחמאני מטאע5
 %דן: בשקיר וסייף שסמאנו מטאיגל שידן: בנטפל למניף שחמאט מטא1ע5
 שפתוקינד: כקים לסגוף שסטאני מטאועל
 דמות: נעקום לקלף קחקאמ הטא2ל
 מעת: בעזות לפניף שחקאנר מטאשל
 כסר-4י: ממל-4ה* סלה-לני* סליחות איזה שיםו2ל
 : על בפרוקת לפניף שחמאני מטאעל
 : כסלילות למגיף שהמאנו משאועל
 וע: בעדירז ופניף שחמאני מטאעל
 %דן: בצרות לפניף שחמאני מטאועל
 ערף: בקשיווז למניף שחמאנו מטאיעל ראש: בקלית ופניף שחקאנד מטאעל
 להרע: רקעים וריעת לס4יץ שמשאניצ'מ
 כרכילית: לפגיף שחמאני מטארעל
 : שוא בשבועת למניף שחמאנו מטאעל
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 כפור ליום שהריתהפלה92
 חנם: ןשן"ת לק4'ף שחטאנ. משאן2ל
 : יד בתקימח לפגיף שסולאנו סטא%ל
 לסב: 3סטהון לסעיף שמקאני סטאשל
 עולה: עליהם סרים שאני סריםי כפר-לנו: מחליקי* סלח-לנו* קליחות אירס זלםהל
 חבאת: עלסם מסים ששני משאיםבעל
 ויורר: עולה קרבן .עלסם ש"ס סטטיםועל
 געכעטעט* העיר0,נטענסטעהענרע דמי גירר געאייגרען 55ד"מ0ינראעהרערעןסי,

 יצוליי: זרי אשם :עליהם ש"ס סטא'םוטל
 טרטור[: טכח אליהם ש" הטעיםהל
 שרקעים: טלקות .עליזים שייס סטטיםעל
 שמים: בירי טיסה ש"ס2ליסם הסאיםועל
 וערירתנ'"עיךית(: סט"יםש"מע75םכרתהל
 כשר-4י: מסל-לוי* סלח-לנו* סליחות אליה קלםךעל
 רין כיח מיתות ארבע סטאימש"ח%ל'סםוצל

 2שה סירת 2ל * ושגק קרב* * שרקה *סקילה
 געבעסעט* ריע:ער-0ררנונג נמך ווירר געאיינרען אעההנרען חיגר 55ר"םחין

 אשם* זליהם חיבים שאנו רמאיםועל
 : מלוי אשם זל'סם תכים ש-נו חמאיםו1ל
 גרת: זליסם תכים ש-בי סטאיםלא
 שקום: ו'ך' מיסה לפיסם תבים שאנף סמאיםהל
 שרשעים: טלקום זליסם סיסים שקנו סש"יםרעל
 'כי. כים חי : סריית טשת ס2סיםזל'סם שאנו סי"ימ11ל
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 כפור ליום שתרעעתפלת94

 י עשה קום קינשסה כין . קעשה לא n~soרעל
ש"~נם ןאת- ל, ית-ללוים 2לה. קום שה קטין~בין

 גלויי-

 ויריעים* שומם מם לסעף לני שלייםש"יגם וית- * :עליסם לף והוריני * יסניףסטרנים טסי יי טת-שגליים יי*
 טת-סל-רסמי ל-עשות * עד-עולם ולסעניינו ומנסלת * אלהימ לבי מנקשיה שגטמיכרכר
 לל,טך"ישל מלחן חמה כי : פאר-ממתורה
 וטבלעךיף רח-ערור ןירעבסל לשכטישהקז
 : אתה( )אלא ממולק מומל שלר 4ישין

 מייצגי * וסיסמי יסטר קל * סמי אגי 4פר * נ"רמי5א ז"יי שכשרמי %הועששר "יני נקרמיאלטי*עישלא
 סלסוףן1טי יצין :ון * יסלשה בושה טלא יעלילרעף
 מרק לספץ שחמאמי יסה * עוד שחטא שלא שמתימהי

 : וזעים ןחלמם גמורים ירי 2ל 5א 504 ' סיועםקרחסיף
 פיוס נושי 7לקקללי 9ך9ה, לאשי וישמי מרע לששי נצור .אנטי
 מךך5ף ובםעומ*ף זתוךתף לסי פסה לכלמס:ה: געשיןנששי

 ל19ן . תוכתף לקען 9ןשמף4שה לקעו רעשה :סעף לקעו 4שהיקף לקאו 4שה ' טמשגטם 491י ספק41סם סמרה יליו4ה,סחושבים נששי.7כי
 ייי וסוייו ומריקי ללציו ומיי געגהי: ~סעף nw?~iln ןריביףנסלציו
 4לןנג שלים יעשה הוא ששיטיי שיים ע"ה : יחולי צגיי ::לשגןף
 חבוקינו אלהןנויאלטי יי לסניף ןףיןצין טסן: 7"9רו של-ןשרשל511

 : זתירמף סליני ומן בשינו %94ה וייקוש ביתשובנה
 . קרמ3"5ת ומשנים עילם יימי יוראה טזןף1שם
 קךמנ,ת: וקוטגים עגלם מיסי וירושלם :הוךה סכמת ל:וזךזה
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