
 * צבור לשליח התפלה חורת%
 tP1beפותהיס
 אכרסם אלהי 4שכיקינף יקלטר ושלחלנך יר neBשירוץ
 טל ךסנורא סיבור סילול סאל ד"סקואלהעעקכאיסי
 אבות חמרי ךזוכר הכל יקעה מיסים מקרים פטל?לין
 : שטסשה שמר לקעל שניסם לסני גוחלימציא
 אפוסה * סכינים געת מטלמד * סקסימיקבוניםספיד
 קלף 9ו ולטגן לסייח ובסינוניכם* ממסלהסי

 ספלון.סוגליס לעוגים: ךמולח מוחל רמוצים()9לא

 כנגון. כולו אימין ,ומרההזן
 cnift ~סו* א"בע"ס

 לרכנ"
 משולם.

 עטף לטלטכורז ו4ךסי* מ-1 פשאמיוהיקיף
 יחייג יכי ושסי* מקיס סקלן גיסי מסרסי:וןר

 מלווזי * 1ךכ ככהין יופק [ץק : לקרב אומיכעיף ךלעגי * "רב קים שפרף היני סךריסי:יכ"טסף
 * נעליה מאף עינןכם טהיר יקיכ: ךעהקסף9סדף

 ססלדק* שלי למגן סרי-ז שסירק: ודד כיןיףץני
 חגיגי קךר ךמששר: מינ "י נךבירן יף'שי.סחיר ששסי סססח יסקלו: לןךף לשולמילמטעיכן
 סכן "עטי ענשי: סולית טעמי .עסי לשר*משי
 קשקגי : סמןשל אשכי תמיף צור, * מששלפצותי
 "ששל: ךלא אטרי ךצרי-ן * ךקשל טרסיוןךמןקכי
 ילקה כשפלותי שיי הכעסה* טפלץ כאישוןשטללי

 וזל סרחכם פצת* כלחוזו דסאותי מחןלישיץסףק:
 : אקלטשן
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 לצהצה בד חמה* לכפיר ישדר אמןת' 11 א"ב.ע"ס
 לסמטה* עיי:" צסנכצה גחדץ בתמה:צאוי
 טטקע מסררה : לסחטה לסחי לסחיררינה
 ך לקרצה: מרעף קסה זרייים טרש".יום
 כמרגעה: ידיף מי מי הכרענה* לירקאלי
 שור יצינסם :עשים* ועניי וישישיםטטינה
 * מצעפיר-ק נלבן צנים בלם עספים:כנכף

 עקרמו מנן : יסים כשרסיס כקרשלטורף
 חוסים: קציף כסטם נשענים הומים*כף

 סיות עוררם * וחומים שלשת ככריתסמיכים
 * טעסי אח כצרקת סגה : חומיםשומנימד

 רמטיף קרסם כממכר: שסם טסתצאנף
 עוכר: p~g 2ע-~ftw רחיר"' חס2כר*כלי
 וטל קשוב .שוגם * יקטיר "פכם דרגםשטץ
 מעקיב נסר* וטינףיניסם "מיכי ת'טטמר:
 : לטפר "כפרסטטם
 שקאי* למוכ חדכיף האר* משפמנו כצהרים"'

 : להמש"י גסנדגן וטלף ומסאי* יססשח'צהקני
 ספרון.פותתיס
 * הסףמ בקרר יסמכנו * טיניים ספץ דולף * לחייםזודרבף

 ומק* ימושש עפר קלך שים* טלליםלסעיף

 : טקרסכם 9נן " טעהשריד
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 * להושמנ רב חטה ססימ יסוה חדנ' לעילם נבירשטה

 מוסף וכים דרמטים טמ'ם 9ם2ק כקפד סייםטכלכל
 אמיצתו וטקים אמורים וממיר חולים ורופאנופלים
 מלך לף דומה ימי וכייות קעל לקוף סי צ9י*לישני
 ltlbo. ק~גי.ס ושטה: יטע9'מ וטחיהטסית

 לרמם שקדי ילזכךר* לשטף נמשמזעה ן תשר"ק.ע"ס
 קיואים * ורר כבעי חסכ רצה * דקרךסוכי
 הוודאת קךש צבאות : ככפכף 43ףינקיכים
 * שנחנים הלכי כנפאר פרדתם אונים*סכיר

 כל מערם לשארים. פצם מבמן,לשומים
 * כשארם חץ יר'תף נרגנה : כמאדניםלמדר

 סכם לירית * שאום מדלרת צירם י4תטטס
 : אדרם והכחיק הרב כקסם * כאנשםוסריס
 וטכומסדירף מ~כמ לסךף2הד~ץסד.ורואה
 וכזחו למסר. טש'טסה מלץ סגיניו9סר.
 * לסלף אדה השוי ואם יתיסד: לסניףורשרנד

 הליץ 4ןק דרישת הלעלף. רחטיףחקהוסר
 ךך'ךיף כך' : "לף ככננת לסרק 3נוניף *וחלף
 5מן י י מלוין ןמטא תשע כעוצם . כיןחניתם

 סכין: ולאש שסע "4ק סכין* כליסתסנעף
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 שנלה. מעשק סלים סלילה. חבלם 21נה 4קש ו'",
 לשיקסה: אמונסף קטל סםץני כמוחה. והעטסקוסקינו

 : לתחיה לס4מותו לתשיבה/ לו תסשה מותו יום p_i~ת"ק
 א"ב.ע"ת

 : געי4יף זבי לא רק וצבא יז9ה* כמהחנדש
 צליי : יכש בחציר טה * סחש שכצר אםכלסים
 דיותף בעין: כל קשדטמ * אדי ימד חשדלף

 ןחירי* סטן נסקרות: כל לף טלייותכטלור*
 ר יס שק-ם ועל 3וי ו31ל : ושי39י וסי ר באחוהיא
 ולא * וציר כל זאחוכין : ירשיע סי ואין * קון4טה
 כארו* סף5ר-ק לפצר: לחמוא יצר*וסעד
 * טשארד מטא : בוראו סשבון * בורוססירי(

 * חחי סניו וסי : הכנוהו והטמא * בעירדיטטטא

 טמקףן כמלים סבל: 1ע1.4% כהו.זליל~סין
 לא לילה סטיי: מגעהיהו כלהירזנרשה*
 לא צרןרוהכגכר: יוממלאיניס*ושכב*
 לעקל נולד : חי הוא אשר ר'ד * סי שרםושאדנן
 מדמו : אמת ברת ןניעו ןהי אם אשריו *ויתעה
 חיסמו עור סניף: ולטה מוכים. ראשו2ל

 צרקווז ר2ח'פהעל יגנוב ימה * ---לוטעייוצל
 בחכוכה צופה עולמו: לכיח וכומהו וחי*חם
 כדטים חפיף בכרחו: ססלונן עמו וחי*אם
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 וחפצו רצונו : :מיו לגרועים * יחי אםיכטרטה
 שם S,p3 חז מוקה: כשקה יניב במיסר*כסידת
 2 יקרא אשר נעיטים ששמות * יקנה אםמוב
 היטב: לךה טרום הטיסה ידם לכן כןקפה
 סקרון.פ~פתיס

 * ברחמים לספם מירע זחי * שרחמים חב כמוףסי

 : סטנים ן:טסי..ה אטה כרוף * סחים לסליות חסהששטן
 ס"לון.ס~גליס

 ב"ש. א-תע"ס

 שמתו וצרי חריפה * בשנה !ה ידםיסרס
 * סראשונו-ה קוף פחיות גזים *לשושנה

 ורוים סגוף נולים : ושנה לפשעי כטדשריתו
 ייאות * חלשה יסמל טפיקים רז *טסלשה
 כןכס' משדב קרוש/ * נחלשי-ק ושטרריס

 צחותו * אהלים ישב ערסם מסטם :מעלחה
 ועקר חן ולך'ו * כסליי-ק סקסהככסאף
 !9ר : מהללים ושסף טכיעים שרף *נשלים
 כחוחם לא .עמוסים * כשטם שטסךשטף
 סיר * לסאשיטם סלי טשנף ששכם *לשיטם
 נער * טשא וכסר עון מרח : רשומם ןסיסיים
 "ניירא ש'ס ושרב * כבהטסה מהדר-קכצול

 : טעטסרק ישךז סליל טייחתי *ורמיםרק
 נעור'ם כלטת * זכור שטמן אסכיםכלולת
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 הזכורי ימר !ק'ךף זולכן מלזכור.ער
 זכרי: ליעסויף חלולטש
 כללקה: ורר לרר דון שלסוך לעלם ןוחלך
 4א: טל ועורטל סר,לות יושב לרחםוסטה

teirb%"58תם1*"ע @emeinben meiften ben וזז unb ם .!ש. Eran~furt :3" 

ע", ספרון.מותתיס
 אלונינו. ההאט4ה
 . וגעךץ בדר4
 . וימי שח ואה

ושרי
 ל44ת.

 7411ם.מהדר.
 ישוצהיממרד
 קניה.ק1קהו
סתרי

 ושר.
 אטת.?קלתו

 4איח לקירוייו רוב"
 שסקים.שוסן

א"ב.
 ולאלץ:כשקןם
 טן44ה:ךגול
 : ונכלאי צוהן
 עולסים: ימ
 : סמר ושבי

 צדקה:לבושו

 לקטה:9ייי
 אמצה:41ת1
 השי: חיקצ
 וטת1שא: םר

 צליקה: 2ל אנץידלה
 illbo.סזגר,ס וקדיש: וטרדם נקרא וקיםמי

 4שנ4שתו"ק

 כמלן-

 שא ומוז פש37 נא*
 קדוש: hdJ* יגרל כמף4א.

 צנים סדן כסר* רחוםשרקאנ44*ש
ף"ך-לעף א ל  וי,קקז 
 : קדדש * כסער כנדכיםלמריר-ק
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 וסומי סתלו,יס, כלאסי כפול תחוס חזק קלזניסזס בירבי משלם סמתנל05

 קמ"ס. סוטול ע"קסתלו"ס
 לסדייכי מלמד לסכצהלד* מלול חכמייך כןירדץת'

 : סילף שלמי איוטטף "' אלך:שררר
 ן4שין 2ד שוגן לססליקף* ושיחד ונשף שחרת'

 אזעקה: ישל-ילם"'למרשף:
 סלח.( )אנא קאי: יקךלל ך הדיל"'מןמיד: שטוי קךשסף לסערך * לתמיד ןרעכיךהף בר לת'

 יחלימו כןת'
 לספרי

 מששלוטיכם מלא וכמוסיף* ןךע
 : מעשיף ךשבח לדור דיר ת' : חוסיףןךעמכמחו

 לכבלף: סם גי ורשים לעטלף* ןצים8שימ סליי שת'
 : הזף ככיר הדרת'

 : יקירו לא בור ךחודף * יאיית כך2ד מלכתוף ןקרת'
 יחזם.()אנא יבוקרו: בייאהיף יןיוזק'

 :שקעי: ביום העולף רחש ךרקעו* לפנךף שבעית רזת'
 : יביעו רב-מונף 2קרת'

 : ב ורחום חנוןת' מיני טמחה ןרכ ש39וה סגיני* שן?ד-לף ימרת'
 hhhhh~e* ויאטרי עוויינו שבועם אשכיל* כמר צור ךחת'

 סלח.()אנא : לכל יי כמישק'
 כניסמף: נ4- אבני קרשת * טשושף קרית אווי יכרם קח'

 כל-הששיף: ב יגרוףק'
 והקרו: רקח ש.רר לכושי יזמרו* כקעמ יחם?יף ייף לת'

 : יאקרו מלכוהף כבידק'

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



 כפור ליוםשהרית110
 בשילה וינובון * ססערוסיי ישליחו 93ןף ושתיליםת'

 : לסייועיכשנרכם
 רחום.( )אנא : גנורהיו האדם לבני להודיעק'

 פכית 3סשף וישף * ושלסים תטיטים ןנננו בצלףת'
 כל-עלטים: מלכית טלכותף ת' נעולמימ

 געיסרי עי ילגיייף ואילים* לשסקן שכשסף יהי"'
 : ל9י-נכשלים ן סומץ ת' :נלים

 : הסןוךכרו חשוב טסימ * ןססגיי אלעד מובף ביעי ב2ת'
 סלח.( )אנא : ושקרו חליף כל געי"'

 עדיף: אךש פרים ויילם * ןיף שי ינסח ודוים"'
 : שתתכף פותםת'

 *בם ירקרק סליס טהרשיי* נעיץ משחטיי קלה"'
 ?סל-הרכיי: ן "'עריקקגר9יי:

 מקיאיו: קוי"י :חן חל טקלשיר* טסי משע סין"'
 רחום.()אנא לכל-קריין: ייק'"ריכ

 ן2פה: ןשומנינו ירץ זעקתינו עושה* פלא אלי זןקת'
 : ימשה יראיו רצוןק'

 :כפה קליעינו קדיש * ןל9יי ט?ליף קלי ךסן קייי"'
 שת-כל-אגליי: ץ שיסר "'משהקיי:

 נסעליך( סרדין קולי ןטי* גסטסלר( לקיני קגך("'

 ןרשר-סי: ן ונהלתק' :דוסי
 ננעל נכסף נפש* שא וזון פשע נא* מלחקו"תאבא
 : קדוש .2א
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 2ר. שב, מעך י,")",1
 קרזל: ?טל 2ר. 2רי לדך,כדף

 שואה. טטזין קלך י""'"!י
 לקרעם: נע-'א עטשה. ל-ישל2מ1

 אאפיר. כנגן כ1ל1 סתו, ,1טר וס כפול. א"במ"מ
 * ווי טיעימ לסיד עילי: ומלרש השה * "לי וקרארר

 מלל: מי פךלי למלל* מי יכוריתיו -9ר: 3 אקיבניב
 ס4טךר : וסורה סופה ודכו * יועלה שרועףדק

 * סלים שךסי יססיךיו : שמזם סמה הירו מים*סקולות

 קשוב זעק מעונים* בשמי זף וחלים: זעיםוספסרו
 מוס לסוכו: בלי חשמל םב1* סביב סשרתכשמענים:

 עייון* כקער ישב המוסיו: מצדיק מהור * חוסיויודע
 קל-סע"הף * בתבונה שחק כוגן : חניון עזןקר

 עולם מושל תהלה: נאוה לי * וגדלה עי לוכששטמונה:
 משא כקדרו* ואדיר נאור : ברה פשעי מיסהשרקטה*

 : שעבות לרכב מלו לאכת שיחות מוכת עדרי:עון

-UT

 צבע * סיירים בלייניכם צדקו : ככדיו נפשפיה * כדהויי עסאית פקר : קרובי ל2ם עוניי * סריכו 2ל
 משיג קנרו * תהלורז יושב קריש : מוריםססת1נים
 שוכן נגסטה: שפל ריטה "אח. נגקא רםטסילית:
 זרועות תוסף "1"" : מלעיות ודיך שלים י?ריםןליות

 : נעלם ומכל תקיף *עולם
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D~U"." " ו: שלח מרחום שטה "'וכק* 
 עמף כי ק' * לסלים ךגקיף שכחוב * סייםח'אנאאלחימ

 תעיה כעועוצו7 ת' : לנו מלח גרחום ןשטה : סייםטקדר
 מעלם של ק' . רקמי סקקיסה "ןק ן שקןה *לסממי
 rnpn ת' ינז: פיה כיחם "תה )שןץמי: לרננותישגף
 שדקי fp . כעמר וסלשו"ומ רצה שחרי שמסלתקרמיף

 ת'41לילצי : ינו סיח כרחום זאתה : משסר טלסקקיטהגעשה
 יכ שערקה טרשר "' מרקיע* של קדיף ןהלקיע*ולי

 לזנדףי גמד מיפויים ת' ינו: סלח כיאים זאתהלהגשש:
 לנו: סלה כרחום יאחה : חערף ן סרקנו ת' * מגף צאןצבאות

 של אתה ק' התתר* לקאנו פלל י טח7געתר וכורכרכ(ת'
 לנו: סיח כיחזם ~אההטסממר:

 אותנו -47עה ת'_"ע..,קני
 יטסגי* כשז1ב סטאנו ת' לנז: סלח כיחזם מיניסירקה: : תקלף יחוזה* סו רמה יסמור שלוני עגיךיצרההי
 יוצרנו: ואתה החמר ק'אנסנה ןמכרנו* מתרנוסטקטו
 an3D נקלי בניני. ק7שובב כמזקור, ח' : לנז מלח כרחוםושתה
 רזקכ"ו ח' : לנו סלח כרחום זאתה יי: ןקןשל ק'טקבהמנשי*

 : טקינף % ועמה ת' . שליונו ישקיף נוסך ישיף4לני
 הישא לכלל 4וז* ושכנפר פ:ן4זקיכם ק"ת לנו: סלחואתהכרחום

 : לנו מלח מרחום ןאתה "ון: מזכך לעד ואל .114
'"(TQ?) ליל-9על ך-חום שמה מנין שף : 

קמל א"ב.ע"סתו,
 לכליעל: רחוםטיטמה ל49ןף* טסין ירעיםטף
 : 9על )שי שמהישם סי * אמיסןף וססרף כייסיםטף
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תון

 שסלף* יסך4ישים 13עיםטף
 . לסעין,ף עינית יייטף
 * עעסךף לענית היכםטף

 לנשף* גנ9ום דעיריםטץ
 * חמשןף יהר ועקיםטף

 , . חיסןוף גשועית חיקיםשף

 לסעף* שממי יכוליםטף
 * שיף למיסף יריטץ

 טטסזיף* לעטף כסרטף
 לסעגף. סם גי ינו י"טף

 * צפונדף ססקוקסי טמרסר

 * גחוניף גרע נשאסך

 לסמ_עפןף קלרסהסךשהטך
 . קעדסןף משטי .עגםטף

 * שאינף ססמןת מצםטך

 * נכינף %י צוקטף

 * קנשךף ftwh'~ קוסםטף

 טךמשף* תל ריסםטף
 מתמגסןף* לקש שעהטץ
 . נ~מריןיף ומשגם כסגם אףציית

קס5

 : 8על לכל רחום טעהגי
 : 9על לסל ורחוםמ43ן

 : 18ל לכל רחום אחהגי
 : פעל לכל רחום אתהגי
 8על: לכל רחום אתהכי

 : מעל לכל ירחיםמנין
 : 8על לשל רחום טעהגי
 : 18ל לכל טמהוחוםסי
 : פעל לכל רחום טסהגי

 יעל: לסל ורחוםמזון
 : פעל לכל רחום טסהגי
 2 פעל לכל רחום טעהסי

 : פעל לכל רחום טתהגי
 : -על לשל ורחוםסזון

 : פעל לכל רחום טעהגי
 2 8על לכל טמהוחוםגר
 : פעל לכל רחום טעהגר
 : פעל לכל רחום טתהסי
 פעל: לכל המהיחוםגי
 ינו'. אד יעל: לקל ורתוםסזון

 מעשיף: מה-נורא לאלהים שכורית'וכככן
 סתרווים. נר"ם' א"בע"ס שרון,פותחים
 סיים סגין * ונדל-כס אשם ארף * לאלהים ונקוו-ךת'

*ihh~nקם: לחף נאן קמ* ןאסיץ לסב חככם 
 : כה 7רכ "ריפרף לדוך[ ןמ*"ה לגדק'
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 הרים טשקה * מעליסיו בשמךם בוגה * לאלמים אמרוחן

 גסוני,לילורציי. ולו לגקלאוסיי. 4שה 1~4ט2ליוסיו.
 : סליקיו במום סטייה ךלצ4חה לכןק'

ת'חטרי
 ושך[ קעלך[. כשטי ןוכש נקה לאריכם.

 כהממשלהי והעז ןהגדלה. סןב?4ה לו כשטלה.אור
'"Tg~ טשלה ככל יטלכיתי ך"*"ה : 

 ןחדר קוש. טרכבור[ דגור[ לאלהיכם*ח'אמרו
 קוש* בסכרת לו ומשמסכיכם . בקוש דרכו .כקוש

 : כקוש טלפי אלי חליכית וספקה לכן"'
 2ל הארץ ר"ע * שקךם כפה הודו לאלמים. אמרות'

 כשקים* קרם ממוז סת1 לקיל סליקכם. ירעםסקרם*
 : שמךם כדק הממה ף(4"ה לקןק/

 :סדה ידו * הארץ 2פר כשליש וכל לאלמים. אסרהח'
-Yr~

 ערץ* ?לי ומ4טןם יטין?ץ. סימה ויטינו
 סשךץ: חוג על סישכ ךו(גאה לכןת'

 ליהמי משיתת * אש שביבי כסאו זהר . לאלהים אמרו"'
 י חש גטשטיםגםרי ל49י * האש יטכייק לאש כהלא.

 : אש אכלה אש דס4"הת'לכן
 עולמימי טעה צר עולטיכם. סי לאלהינם. אמרותי
 עולמיות. לשנתך ונכין עולטיכם. כיר(א5ה

ן
 ייטין: שמיק ךת4"ה לכןת'

 . מךם סשרת מביבמיו * עינים מהיר * לאלמים אמרוח'
 מלאת בבתם סרכטתי מעגי מים* השכת "סק4כי
 מאירת2ינים: פרה ן מעבת ךתנאה לכן ק' *2ןןם
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 יחשיף לא * חשץ במתרי טה יקע * לאלהים אטרית'
 עלמצתןסשד' לקמר השף * לחשד שם *קץ של-ששדסבי

 חשף: יבורא אדר יזעי ךס2שה לכןת'
 כסאו מכון למשפם* כסאו כובן לאלהיכם*ת'אטרר
 בסששמ* (14 חאסז סטקימ* מלהי יסישמ*%ק

 כטישמ: כסאות ן י;ימ~ימהוף9כה לכן"'
 ןשת עי שוכל טלישדה. יאתה לו * לאלהים אטרית'
 * נמוכה ברוח קבו כאיטר * חנוש2יושא ישיב *ישא

 : סטלרכה לץ גי וסחה לכן"'
ת,

 ולא צפוי הכל * עולם בנבקץרזו מושל * לאלמים אטרי
 עולם* ועי סעולכם סקדף לעלם* שמו ןהנעלכם.
 העולם: ן2ד ושהעולם ך'י?% אלהי % שריף רסוסה לקן"'
 מרור קמיו ליסמ דור* לעיף חסד מער לאלהים* אמרות'

 * כשדור עמי חונה ףאור י לנדור משיחו טקרםףכתדור*

 די: לדי מיני 3ה ךס!~שה לכןת'
 שומע וסס"וגיכם* 2לין:ים מוכל לאלהים."'חטרי
 י ףננים שבע מקשיב * סבכים קיס טאןין * יכיוניםטל

 : מחדלים יאיגי סטלגים מלמי מהלטה כן לק'
 מקם,ןליו . סלסילה איוש יגבור עיה . לאלהים מטרו"'

 כנעימה* כטהומה*נהפ2ליסם סטה*טן?יתקטיייקעל
 מלסמה: איש % מיקשה לכןת'

 ילוהק לגאל ולדו הכל* ןעשה יעל * לאלהים אטרי"'
 בבל. משוטמות משיו כל. ויני ןשקרה אליי *לכל

 : כל 2ל וליון רסקיה לכןת'
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 טציץ "שר * בכל-דרוגיו צדיק לאלהיכם* אירית'

 סכרכיו* ארץ ךרשי טסלי9יו* לעכם הפץסךרשיי*
 של-טליסט: ך שרכי רסיקה לכן"'

 אמרית מניד טראש* מדורות קירא * לאלמים אמרית'
 * לקרוש יום יום שו * ראש דלת 9אם 9מי *שראש

 : ליאש לכל מטסנשא ךס~טה לכן"'
 2די בו במחו עד* שוסן ןנשא ?ם * לאלמיםת'אמרו
 * נוסד קדישו ולעם * ועד קדושים וסיד לבידו *2ד

 ותרקד: לאךץ המבים ךס~טה לכן"'
 מרעיף שמיי יבים* סקךמ שכילו * לאלמים אמרוח'

 * רבים בת פעער * יע?סים קמי מיסרים שמו *דכיכים

 הכרבים: יושי ץ9אית ך נסוטה לכןק'
 קעסיר ךמ73ץ. עולטה הזהלועו ק"ת לאלקים* אמרות'

 ןרץ* שמעיו שמ 7לי171קךץי חף טשיב יקבץ.סלען
ף ומולהלמן  : בכל-הארץ שסף טריפ סה אילמ 

 : מעשיף כודן-נורא ובנכןת'
 :( א"ינ4 קעקעי ידולים ~?1Q)נ"" א"ב.ע"ס

 אלים טסבי * כ"מק_.יעךף-לף מי אין אלהינו* מעשהת'
 פהגכים גיא דרי לו* למועטי עלה גכוהיכם לו*וריה
 פצלו: תמים מצור יתגאה לכן ק'למולו*

 קדות 7סלגה עמו. חלד סט"ל אלכןנו* טיפשה"'
 ממרומו. ומאיין חש עסוי ולחש זעקעמו"

 : שמו צבאות ך וקסטה לכן"'
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 שי ירקילו לוראיי* נסן מרף שלהינו* כעש"קת'

 טריע* זביי מטייר לא עשטץ* *ישי כסילמיראיו*
 סי-מנטיי: ך סגה.עיז דקוטה לקלת'

 בשירות יקדש * רוחות עשה מלאכיו . הינו אל כ(37שהת'
 * תהית ומעקיד עצה * ואיחית שפיכת סרסה יוסישחוה

 וזריחות: טלפי דלפקה לכןת'
 ןע יו צור עמוסיו* מ"סת פיה שלקינו* מעשהת'

  ומכעיסיו. למרציו רחום נטיו* טסליא קדישחוסיו*

ן
 ול-ם2'שיי: על ירף9יי ההקטה "'לון

 ירץ שועה שועוה. שומע ק"ת צולקינו* טעיה"'
 * ןשועות כובע תכקיםו * משעשעות תורותיו .שיערת

 : למושעות אל לקי כאל וסוטה לכן"'

ע"
 ועריצו: לאקה למריא,ליסם יוכן ".1'
 זבה* כסרקי "סק* באילי הסלתף. אמץת'אשר
 בפיהוק: רןשתף ק' והול* הדמימי ?כה.שנףוי

 ושקי שיע* יעורכי ברגש* מהומי * שכח ןןאציתח'
 כבלף: והיא ק' חנינה* חוסי *סחנה
 * ךרדון בךדרון * מהר במפערי * "הלפף אמץ חשרת'

 בפיסם: וקדקטתף ק' . לסב ולנישי . עבודככריכי
 . מיכה נוטלי . עשים( )נ"" :סים עמעומי * 21בח ורצירזת'
 : כבידף והיא ק' * נפש :עגומי . ף4ישכעי
 עיריף כעשאות * שמית בפליטי אטץתהלתף. אשרת'

 בפיהם: הקדשתף ק' * רבקךם גכקכ 1רמ.כקרישי
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 * קיס שופכי * רלרצות משוקרי ק."ת : שבח ון4ציתח'

 : זבשף ךסיא * כ9?ה סאכי . סליסהתוכ2י
 נשוקו: י,טך'של על לאלהים עז חנו ומכן"'
DUD.ח,ן א"ב
 ימינתו* רשךאל2ל
 נ"תי* ןיךאל2ל
 * הףךז1 ךשךאל2ל

 * ןסותף ךשןאל2ל

 9סרתי* ייןאל2ל
 י כ4רקו ךשך"ל2ל
 * טלכותו רעגךח525

 ס~לתי* ךשראל52
 * "אלהו יעש4אל2ל

 * קךשתי ןש?אלת'2ל

 . שסערזי ךיאל2ל
 : כשחקים ועלן רנכןת'

p"u.ת,ן א"ב  סקים סוסי1 מרץחיטי
 2מיקים סשף טני13לה
 וכרקיכם לסביתסחיצנ
 * מצוקיכם ברירזזיכר

 רניקים לחליו וכועיזמ1נ
 טן9רקים ס?ים טריהוסר

 92קים ןזכקעיסססדו

קסל
 : מתלהקים ל4בדובךראה
 : טקיכם עסדורכר
 : יטכסיקים ס"יייםךסכל
 : למיצקים ט2ל נדולס9יו
 דכקיכם: בי כליהיו

 וצוקים: צךים זעמולאןכילו
 : נמקיכם עכדנגנמוגיכם

קסל
 : ברכהר ישר"25ל
 : רסךתו ךשראל2ל
 : ןעירתו רשךאל2ל
 : סטלתף יש?אל2ל
 ךשךיקו: ישראל2ל
 ליטי12: ר,ראל2ל
 נעימתו: ךש.רא25ל
 : 2דרעו ךשלאל2ל
 : צהקתו יש.ראל2ל
 ריכומות1: ךש.ר%קי""על
 תפחףתי: ךשראל2ל
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קס5תון

 : גטזקים מדרהרנליו ענן * נאבקים ררכו ישערהפהפה
 לנשיים: זריתי לעילם צנה * השיקים לו לעם שלחפרות
 * ;דוקים וחמריי ן4ים ת,"ת * להעקים הכיסע1 לוקנונים

 : סא9קים לשישתה ש תפטךת * סטעטקים שמ2שוטם
 )'"י;;,ס';שיהן"לסך:( ה1ף: ?"%יע';א'נן'1;כן

 : בסריסים גם ביא שירף סי * גלייסים טריפ שליףסי
 וע: להוש רב בצדקה רכר קמור סי ומוקיע. טנור שקוףסר
 : ביבש ?ע? וחמא כמור מי * יוגש וסרי היד ק19רסר
 : שלטיים כטלטי חסין כמוך מי * שעליעים זף שיוףסי
 : לסיסיב ישרישו שמוץ מי . המסיב מזב קמוףסי
 ים: ממצלות יהשיכ שמוף מי ההם. סי כגד ינם שייףסי
 : מלם מקלית נאדר כמוף מי י מום בשקלו מרד קמיףסי
 : בו חוסי וןלע עוור כמוף מי רכוכו. עגים שם שליףסי
 : לסקעית צ?עקיי שמיף מי * ןשועות פועל קיוףסי
 : געמו ריצה כמוף מי ק"ת . שמו ןנ?א שייש שמיףסר
 מקת "טל קקוף סי ןסלקר. הנטית שומר שמוףסי

 קקד: ולסגיהםליעקמ
 בב14לה כעודף 14רן וככבןת'
 קעלה. ושדחוי ש19ףטין
 * קולה שיירי שמוףטיל

 * קולה כחקיגי שייףטין

 קעלרק* ענגי שקיףטין
 * קללה גיהוקי שליףטין

 כמצשיף: ןטין טרגי יים
קמל

 : 9יה גגיךי וסעשיףןטין
 99ה: גריי גסעייףוטין
 : קיה גןזידי קסעשיףןטין
 neD: גססן געעשיף:טין
 : קיה שיקירי גסעיירןטין
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1 

 קיה: קקעשף"י1גי 81'ן ןגחקיקעלה. וק.ףאק
 קקה: וגגיוי ?קעשיף וחיןאיןומיףבמלאכיקעלה*

 : שעליציקשה ום_עשיף ואין * קולה ?שףטי ש19ףטין
 וצכאיתקקה: וקעשיף ואין קעלה. ושליאי שייףטין
 קשה: גטעשיףשיו7ן וחין ת."ת קעלה: כקדישי שידףאין
 : קיה וסקישי ?טעייף ואיד . קולה קש89גי שקירטין

 עוללים: מי נאוגרף "זבכן ",וין.יתפס
 וככריטס. וננעימס ככנון לרטרווים א"ב.ע"ש

 הבינה : עולמים לסי ורקאכ2ונה ףק"פךוך4רעח'
 למי וסנדלה סנחוה : עולמים לסיוסכריה
 מהור עולמים: לחי וסךבור סרעהעולטים:
 למי והרתיקית היער : עדלמיי-ק לסיוסהרר
 סקיק-ם : עדלמים לסי נמןמר מזך :עולמים
 לחי רמימר כשום ? עדלנמיו-ה לחיוסקסן

 עדלמים: לסי ומיראו-ה ס-חור :עולסיי-ה
 וסלבוב סלקה עולטים: לסי )בלבויסשסר
 לחי והממשלו-ה המלוקו-ה : עדלטיםלסי

 השטי : עולסים לסי רסשצה פנוי :עולטים
 עדל,מיר-ץ: לחי .אר ךסש סטיותעו,שטים: לחי ושלגוו-ה שעז עדלמיי-ה: למילאוי
 נ(קרי:יר-ק : עדלכמיכבם לחי וסשךקסעכי

 לסי נהרוטמדת סרן עדלטים: לסיומקרשו-ה
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 כפור ליוםשחריתצ18
 : עולסיכם למ' טבח ום משירעולסיכם:
 עולטים: לסי ת והקטאררססהלה

 ן ,י ל
 כאשה: שלהינו נקמץ-ף וןכ, "צם%י"
 ונעלף ת' בכיופה: בכרכף ק' היטה* ב4*שמיךףתי

 יהי:יק' ת'יההןרף כך4דק: "'נשייףכשרלה.
 ת, בןעקטה: ביךףק'

 יחלה: השנף ק' בןמרה* בזכירף
 ת'נכבדף יךראה: ק'נןחדף במהרסני נק(עימףח'

 טטלישדק* ת'נטליכף כלטישה: ק'נלשכףבכרישה.
 "'נעייעף כקיךךרק. יש~כף ת' כיעיטדק: ינצ'חף"'

 ק'נצלטלף בפציחות. נפ~לךף ת' רעעה(: )י""קערה
 בר99ה. נרוממף קז"ת טקריטה* נקדישף ת'כהלה:
 כמסלה: כשטירף בשבסה.קשהרךף
 וכשממוז טעינו ך רוממו וכן"'

 הזמש: קדוש רגך4'ו לשמדם;
 : ןמן בכל שרוף הוא כקדוש * נאמן מלק אל רוממות'
 דורים: דתותיו חרא חרוש ק' * חמדים מטל ריממוח'
 שזקה: ומטזין הוא חדוש ק' בצדקה* הוקדש ריממות'
 טמסקים: חכי לאק קדיש ק' שסקים* ירת ריממות'
 רוממו ק' סכל: ילןע הוא קרוש ק' לכל* מהב רוקמות'

 : ולעלי לסקדיעטף הוא קריזה ת' * כסיקולי כלו אומרכניד
 14ב הוא ק'קדיש לכיכבים* ממפר מיעה ריממוח'

 עולכם* בזריעו מיבל רוממו ת' כריכיכמ:כעורז
 וחינן פיףה ריממו ת' נעלם: ומכל עזוז הוא קדישק'

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



 כפור ליוםשחרית134
 רשמו ת' : מרירים שמים צךקתו הוא ק'"דרשןרירים*
 רוממו וקאיו: רוצה הותש ק1"תקדוש יקוטיו.הריב
 : במקסלות ססירחו הוא "דוש * מסלותשומע
 1הימןוו וסלקינו ץ רוממן וסכן"'
 : אלקיט ן קררם וי קךשו לסי לנ.,"
 שמים ברוחי הוא קדוש כי ת' * ינירא אדיר ריממות'

 היא סיקדוש ק' * ןשרים בקמל גרעתן ריממו ת' :שפרה
 * בקרשה הנעקץ רוממו ח' : סישרימ ט4יד ערקיתדיכר

 ברית זיכר רוממו ת' בקךשה: ןהלוכי הוא קריש סר"'
 יהור ריגומו ת' להכוה: היצב הוא קדוש כי ק'אבזה*
 רוסמו : מרקים יוסד הוא קרוש כי ת' * למקיםועילק
 מקסים ליסד היא קדיש סי ת' * י'9ה משסי ססרזסולאו
 ת' :ס4ך9ה

 הוא קדיש סי ת' * פשעים כ4ב מוחה רוקמי
 כי ק' קקר* לאין שניו שגיא ריממו ח' : מיני ןר~סן
 * נפען9ויי Sth~= רשמי ת' חיקר: הוא4שחינ1ההדוש

 קונה ריממו ק' מעבדיו: קשמ צדיק הוא הדוש סי"'
 לקצות סטכימ רכם הוא חדיש כי ק"ת יארץ*שמנם
 הוא קדוש סי * שמי יקמוש 2ד שוכן ריממו *ה"ךץ
 כשמו:מהלתו

ע"א'ן.
 טמונה: אל אטה כי 91כן ,'

 לסף יי ת' : נסלהונים ?ריסף "' . לסייגים טמשסףת'
 בעלייניכם* הודף ת' בתלתונים: ק'דתףשעליניכם*

 חב:כנף ק' כ2ליוניכם* ןכולף ת' כמסמונים: ועיךףק'
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 כפור ליוםשחריה186
 כסלתונים: ןךאתף ק' * בעליונים מריתף ח' :כמחתי4ים

 בעליונים* ונכתף ת' ססלתוניכם: 74ף ת'שטירוניכם. טעונף ח' בתסתעים: למהדף ק' כעליינים* כנידףת'
 צועקתף ק' * בעליונים סאךף ת' : כשסיעים 37ךלעףת'

 רוממותף קות . בעליסיכם קרשהף ת' :כשספוניכם
 : כסלתעים סהלסף * שעליעים שכיוסף *כשסתווים

 אל 1בכ1 )כ-6 : ותקרש שלערץ ינכןת,
 נעי"

 :( רבה קד1שים בסעד

קמלח!ן א"ב.ט"מ
 קלים: בכךקיםהנערץ * מלסים באלמינעקוש
 אוסרים: שרהיתדי23ךץ * גלילים סנ4שמיקדש
 קדישין: סועדהנערץ עירין* בהגמעיה3קךש
 להבים: בחצוביהנערץ * וירחים בןקיםהנקדש
 יוקרים: נקדיםמנערץ * מהירים במכסמיקדש
רנעךץכלהקתלוחסים: זייסים* כססימ4קךש
 נוגניכם: בדלכםה23רץ * מלמכים במחנותמיקדש
 לרחליכם: סעו מנעןץ עומדים* בערפיםהנקדש
 כנפרם: טוניקות כעלצול ר41עךץ אנפרם* בפרודימיקדש
 רבון* כרבו ו-,23רץק,"" בחמין* בקולכםהנקדש
 תלתלים: בתכן מ23כץ שנסיים* בשקםהנקרש

 וירוך: קדוש . לרשכערםת . חהלות ליושב"'
קסל ח,! כפול. א"בע"ס

אומרימחדוש: לחסים* מצוני "מקחילי
 ברוך: אימרים * מלטהרים קיץ שלטרדי
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 כפור ליוםשהרית188
קס5תון 1  קרוש:אימג'ים ושלססימ* ושלג "?חסליל

 ולרוך.ההש ףססים* 4ך עךקנצי
 לסם* רףטה לסם.כה : ומריףמרוש * ערבות לרדככ * תחלותליושב

 ן
 קדוש:איטרים

4ן?י
-ikh 

 כריך:אומרים אסליסמ* 9סשג13ת
 "דרש:אומרים סגינים. יכסים ס44ףסטי
 יברור:קדיש סאלהיסם* דנקים דתוהדורשי
 : יסרוד קרוש * ןרכות לרוכב * החלדתלידשכ
 קדוש: אימרים קרישיל. ןסוד עיריןהמטי
 צרוף:אוסרים * קדושים ססע שעשרהוגי
 הדוש:איממים בתרשישים* %מלם מעלועורי
 : ומריףקדוש מהשיטים* ממיסי טמעהוחילי
 : יקריר קדוש * :ערבות לרוככ * "הלותלידשנ
 מדוש: אופיים סשמלימ* פעיל rr~~ירי
 : עייףאולרים סלים* כירי שסיכוםידקקי
 2 הדושאיסרים * אליכם ?בכית עליכםחטן

 ובררף:קדיש * אלים 9י 9שרמךט'
 ובררר: קרוש לרדכבערבות* * החלותלידשכ
 : קדוש אומרים * מקררם חדשי 9טרטכוסי
 : ערוףאומ?ים * עקרים בצווי מיראףסערי
 : קדושאומדים 4ןק?ים* 3ה'ל ןדדוןיראין
 וכרוף:"דיש דקרים* ססג?יכם כיןיירוטי
 וברור קרוש * לרדכב:ערבדת * הצידתליושב
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 כמור ליוםשחרית140
קמלתון

 : ברושאומרים * סגים טךסעי ~רצעסמכי
 : טרוףאומרים * רסנתם שנים סריתקרותי
 : קדישאומרים * יקסים שים כדיםלובשי
 וגרוף:קדוש ויפים* נעיט'ם לנג'ם15כשי
 וסרור: קדוש * לרהבב31רבות * טחלותליושב
 קרום: אומרים יגכמים* קטים י"ים( )י"6 נעיםסשר_ןיי
 שיד: איירים . קכ"'ם* 9"יכ' לקיםקלויי
 קדוש:אומרים * מרופמים סטיכם ן1םמגגי
 יכרוף:קדיש כוצפעסים* מעגור לחייכםנאוה

 : יפרוף קרוש * 37רבות לרדככ * חחלדתליושב
 : הדוש אוסרים * נשצוף סקלך( שכרהסכוכי
 שרוף:אומרים * מעריצים כיךאה מעטיםמגולי
 : קדישאומללים * נחוצים סך9ר1 טקעלעוטד'ם
 : ונרוףידוש * שנוצים ברעד עלעורכי
 ופריר: קרוש * כרנות לרוכנ * חפלותליושב
 : קרוש אום?ים * גסשסיכם "?ף ךלאעגיכם
 : כרוףאורורים * ויהאטים שחרים לףסרישים
 : הדהםאומרים * ורמים גאים עיניםהכאית
 : וברוף קדים * טעריסים לרציהן מלתוייםצבאות
 יברוף: קרו'ש * לריככ2ינווז * קהליתלידשב
 קריש:אומרים * ססשךה ו בשלושקוךשי
 : שרוף אוירים ' חטיה ךטכת מעקכםקוראי
 : קדושאוטמים * ישיה גול :בסותועליים
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 כפור לתםשחרית142
 ינריץ:קריש * שלה 9שעי שויחף
 : וברור קרוש * 2רבוה לרוכב * טעותליושב
 : קרוש אומרים * לטסים שלום שקםשחגי
 ברוך: אומרים * מעסם בקיא דלתותשיקרי
 קדיש: אולרים סגיכם* טש9י קעףטליי
 : ונרוק קרוש * יקינם לרבונם דרק ה2כ,יכ,יקרת

 : ובררך קרוש * ערבות לרוכב * טחיותליושב
 . : לו כמעל עימרים שדמים יסכן"'

 שוכן אנה אלים. אל ",ה . אלןהשואלים ןה",'ו
 : ומסללים ומקרישים מעריצים וקלם *טעלים

 א"ב.ע"מ
 אימרה אזוריכם * סילו צבא לגרופי מקשר איןת'

 לעלי* חים ורמם ירתת יךעד הילי* קסדאחוזיכ[
 : לו ממעל עומרים שרמיםת'
 ונאון פכה וחד* ישמיעו תסלח כתרשיםת'גויוענ[
 : אחד ושמי לאחד מהרים דוהרים * לסר רחידועדיף

 : לטסי פסקים שש וקים שש"'
 וגז נהדר הוד מעפהניו* מזב רב כקוש סעדי"'

 : מפניו ודטסואו אלים לגי( קולרי יט3%י * קגיגטוס9יג5
 : פלו יכטה כשטים"'

 9מר שטי וכי "סליי* גטפי טרעיף זהר ורושי"'
 נרגליו: עוטים חפוזינם סטים חליכ[ לרנליו*עכו

 רגליו: יכטה יכשטים"'
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 כפור ליוםשהרית144
 כסדן סיחים * טעופף 4שר סרטיון ורואים ממיםת'
 קיבות זטשלןרי סבךו ישקיעי * לעופף כסססינ

 יקוטף: וןןשסךם ת' :ןלמסע-סף
 ירנ כעיי * טחלק קלאס יעליצו שש ששת'זמדיי
 : שה :י-ק נרשים וקפד ימעייצי . :סנדק ןששלוט

 * ןה: אל :הת'דק?א

 אמות טסיעים . כמ98ר כל זש כ4כקיה Di~p מושלת'
 יחזירו ל49יי נוגהים ניצעים ליטר* קדשועיסיסיכם
 : דאטר !ה אל זה דק?א ת'סטיר:

 בערבות לרוכב סלו * לקרוש נזר יכתירו הגר שיפית'
 הרוש: שלוש כיסד כלכם עיניכם יקיוש.ירובו

 : קרוש גרוש קרוש"'
 הלל פוצחים . רכראית ורכי אלפים אלפית'פליאי
 : אית צבאו נתדף עילסים צור . סעשאות לאלמינזמרה

ק,י
 4סיידת:

 סז?וה קלות * 4ןץ בשמי דר הדררורז קיריתת'
 שלץ: ייקרכן ?9ר ןנש4, רם כמרץ* דכרותעש

 ץ: סטר; סל"'קלא
 ישמי שמים * לכרו שמי י3שנכ מריש 2דת'שרסן
 4ר ןאלים ת?שישים תקף * הודו יכלכלו לאשקקם
 נכורד: כלאסש?ץ קי"תכנלאייצורו:
 שיק מ4ה "לים* "ל שנה * "ואלים לק שלדק

 : יססללים וסקרישים טערי%ים וכלםטעלים*
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 כפחי לייםשחרית146
 (31: ,זא,ז!ז"זש .unb %?. 4 ח! eutfNIanbe @emeinben meiften ben~142ש

 כתירו: סכל לף ובקןחי ע"י ~fngleid "ח קדשה תעלה לך ובכן.ח"חח0"6
קמל. א"ב.ע"ס תון. סקרון.פותתיס
 ייוז שייכם לאבדםלכדהו דיו: עגרךלאל
 דין: ?ידם ט'שריםלריכר שייו: ומוקותלגדליך
 י'ו: ?'ום %ד 7?1?הלמזיק : ויין ישיבלהווים
 ויו: קיומן טעוניילחוטי שויו: ורייקילזוכי

 יין: קיים טהשבדתלידכע שךיז: חוקיולטסי
 דין: שיום נתקווהללדכש יךין: כעסולכובש
 י'ו: ?ייבם תסלדנהלנדך4ש שויו: 4ינדוץלמומל
 י'1: ?ייבם לקיף"יילעדיה נדין: לעטוסיולסולק
 יין: יינכם ?קיריתלצופוה שמק: יה9יילפיעל
 ךין: בידכם עמימורהכםק,"ת שיו: כסכיילקיווץ
 : ייז ויים תקישילתימה : וך'ן איביולשיטר

 כי קדשה תעלה לף~ככר
 הייי. טיןס

 : וסוייף מרך--ם עלףאלסיני
 סת'ת"ן. ור' מי מלת לאוי טסולם תשר"קע"ס

 שיסף* שעיי ישבן מר הזהלר[ף* ך12ף רכזנהכהי
 קרשתי* קריאת רקצוב סי * רדממותיף רב ךרגןסי
 טלאוק[יף* טליי -ui~v טי צךקוסף: פסי ךצסצףטי
 טי * קלסולף ?שב :שיס טי * עועיף עצכם -קערףסי

 למד זלה3 טי מיאף* טעש זטלל טי * ג?סף %יךנובב
 טי ךקךף* למי ךע ר טי סב?ף* כסא :כיל ט'לקלף*
 ררן טי חדותיף* מקר ןכןה מי מעמף* מוביסיף
 :הגה מי ןתיקהתף* ועד יקה מי * והרף זין !זיז()נ"י
 3ול תיג טי * רתותיף דע ךךלה טי סדרתף*הוד
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 שומץ יאמר מי בינתף* כאור ך9שר טיגבץ4סף*
 כן כתסיסל ססלסף' כל כשסף כי *:*אילותף
 * ונסר כז כגראף * ?ייסף כל 9טטרמף א"ב *טקךסף

 כחליקסף * הלייסף כן כרציף והסף* כןכגדלתך
 * אסף כן גןהךסף י דהיסף כן כועקךסף לעע"סף*שן

 היסרסר ךשרסף* כז ק9סיסף מחירוף* כ97ק9סף
 כן גלכי"סף יגישסף. כן כ9טלקף 9ט?סף.כן

 שסירסר. ון כגעי9סף געי9סף. גן גטדסף *ביסף
 טרה2יתף. כן 9עיוסניסף ע9ןסניסף. כ7גורריסף
 קךשסף. שן געגיעיסף עגיעיסף. כןכסרישי[ף
 קשגמף י שכסף כן 9ייסמיתף . כןר91מיףףגקךשחף

 אסלה* קרסה 9ל על פיוסם ןשטף *:* סס"ךסףון
 . ושירה 21כח כל על . יףעפארה רן"ף פבל כפול(52)תשר"ק
 של על * וקריאה קדוש ש5 2ל יףסישה* ך9ן ו5ע5

 מיני 9ל 2ל . י9עיחה 9"ר ש5 2ל וצהלה*צפצוף
 ט2ן כ5 [53 * יננ?ה גציס 9ל 2ל ושיהה* ספיר 9לעל

 על הכרקעה* וכיד של 2ל ילסי9ה* 5כהכ של 2ליטעה*
 חמן 9ל על ימהרה* מעם של על וררטה. נחירשל

 ול על 9לדדייותוךה* 2ל כ5~מרוזמרה* ע5ןחקרה*
 * ן2שיה גו5 של 52 * ןרעה דבוב כל [3ל * ןההךיהמלל

 אלמי *:. ואמירה אמר כל 2ל . יברכה כמיי ש5על
 מישל לילכים* 9ל מלף2ל האדנים* ואדניהאלמים

 ש5 נורא52 * טךטים ש5 2ל איום * מיקלים של2ל
 נשא נטים. של על שה רט'ם* כל 2ל רםנעטים.
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 "ל~גנץימ ומותש יכולים* 4ל 2ל 3בש כשעיים* כל2נל

 * ;רשאים לב לססיין * ורכאים שחים ועת)נספים*

 ןנ2ל'ף ךאל"קם. אכלס כן 2ל שלואים. "שליםרים
 יילסף נ"יז י:* שקלסים שמיר "יז סי חלהימי שלעל

 ושסי שמים האלמים* אלמי בלפף ואיןנטסתונים*
 לף ןסירוה הארץ כנפות טפסרים* ככודףשטרם

 אופני * מקדישים קדשתף סק?ש שרסי *משסיעים
 מרננים* יחר בקר כמכי 49ףסימי 9כורףסשרש4ה

 * מנשררים ש9ף :ם טיפשי איונים. 9בי ויהריעי

 טטמ"ים* כף כהרות ירגכים* יעי רעעי 3כהסברי
 וכל תנינים כחיללים* שרים שיי וזיז ארץחיתו

 כראשיו[ ןצור' ןכל כבחלילים. מסלליםמהומת
 וכלכם . אלים אל ולרשף לעזכם * הלוליםפיעחיכם
 . טח4לים ציד להם לסת ומיחלים* קשוריםאליץ

 וממכלכליכם. ניוניכם ןרף טסס'סר[סמסתוניכם
 ככורף כי . וטתסל"ים שכעים הורף טדייןסעלי1נים
 אסר 3ף י"?אל כעמף וסי מלאים: וארץשטנם
 אלהותף* הכסדיכם * שך3יהף המאסיריםבקרץ.

 המטפר'כם מלכוו[ף* כבוד שכםכקט4רכיכם
 %ר סטנ.עיטיכם לחליסףי ססן מערסים"סלקך*
 קיס השיססינם לרצירזף. רמן סטעייסיכם ילעליסף
 טרע'סף. ןצאן צאנף לנחלקף. 2מף ןהם *לסתותף
 סלקף יתפלסף. קנינף קרם תנואתף. ואשיתקדש
 * ס4סף טיחר ן4ריז ס9"רסף. ישראל * שייסףוסלל
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 כפור ליוםשחרית162
 כתורתף* סחסעימ * 4רסף סהרנים * 9אמו%ףסרכק'מ
 הנכספים * ב2בהדתף סחטיסים * קגיטסףסעי9קרם
 שחריף* סכ9קלים2ל * ס8סר;ים2לת?סף *יקריסר המחכים חזוחף* כקלש ס9טהים כיסף*לסערות
 גקט9עים ינמבסים ס8ס9קים 2ךיטף* 2לסיזרסים
 הקרואים קרשחף* ךחיר 2ל סים ינקבריםןנסלים
 ?סם * כנךלסף *דול אל ושסה * ח~רסף ךמוד:2ךסף*
 נזיר חשהי יטהיעצרכס?לוד .:. כלסף כיחיזעךיף
 93ה שבסף . לךךשה עןף לעז ומה * לאהבהט94ה
 ולחישה* רקון לדגשיף יתרשה. 9כיכ נצסףלפך-שה.
 ויךכו nuig* "ליי יסס:הו וכקשה* שספהלססיל
 לוה 2ל ןסטאתו ונמושה. נהומה ונתינתו *מעקשה
 וטת ךגש שהטה* ועף תז ולחישה* סקולה *חרושה
 . רמושה ארץ כסקסית י נמושה לגיא ונוץזי *כסלסלה
 בממון * רפטנה בפשטניכם . בפושה חשףבענשין
 ביכשת ועבשה* נססה ןיבשדץ. כטשוהחבושה.
 4 וגיתה 2סר יעצם יטה * בישה 9לא וקיי .קן9שה

 ןאין ל9ניף. צפוי הכל ומאז בךנהמה: גהמהולריח
 ככל כי * ט9ןף לססכשן ןי"'ן ט2קגיף*למשמר
 סכל * הוא חמר יציר בי לף ן~לוי 2י8יה:משונמית
 סלען הוא* יכש קש * הותן נקף 4?ה * הואאלים
 שמש . הושו נסשנ וכיה . הוא שך9ה סרשרשת
 מעה רם א9י אדם, היא* כן כשמו כי הוא.אמש
 כסטא מיחם הוא. רמה סרוחה בושה בשר,הוא*
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 כפור ליוםשחרית154
 חלש מנעהריו* רע לבו ויצר הוא: כקון מחולל *הוא
 . כסקריי 9סחש סקגן * 9טססריי לו אורב * כלגואיייע

 בזהמורה העפה טגייש . סלטיו במסיסימעזבת
 * לעוכריו לו ןה3ה חשוקיו. לסמית טסיתושאיריו*

 לו מצר צורריו* יקר( ראש ןהיא 9ץ?יו* לוסשיב
 עסקיו. של טך4'ז %%ין* 9סל לו צלה קלריו*9סל

 משנקש הרהוריו* טרש טחטיאף טרסיט*מעעיבי
 וצר . במסמקיו ללחותו טתנכל * טטגמ?יולסטיק
 יום יגעל : סיריי לו עוור שטה ליל . גקצ?יו"ל'ו
 * "ליו מהשכות חושב . "ליו מססןשויום

 להתגשר(
 להאשימו עקוליו* כשלחות לעקשי 4ליויולהתנפל
 דירש ואינת * תךעליו במםף להלעיס * כעוליוכמשטת
 * בשביליו כ?השסת במסלוליו* ממקשימשתטעיליי. ליד פיכש ךשת * לרנליו סיטן טהים אליי*לשלים

 הילמו מעם וכהלבב מכשיליו. ולסךבורה לבלמיג
 לבית אי מושלימשליי. יאסרו כן ןכשיליי*2לטכלפות
 יטה * כטסאליי יצדק יסה י טשליי יטמרי4ישטסרשץ

 ושלית י ותקלה ךפיאה  סקרטס  לכן :  תחבוליובריב ללחמי לשדדי שכוליו. בא שנדד סי * בם_עלליייופה
 י חתלה ללא ןחתיל חיי נסכה ןנחלהי לנסלשהאריסה
 לסל'סה :ה ים ןקכעת * טללה להךמות יזורנסניף

 פעף לקסם * ובתהלה טתידה שקליף לנוא *ןלמחילה
 . נסקלה ל3ן ול להביא * ומילה ~YV: של למעטיימסיה. לרומש רצון 9עת ונסטלה* רבוצי בו לס3'כיבסלה.
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 סמלה* ולמרבית כעם לעסי וכסלה* עך2הלסעטימ
 ןנח למעטיר * ומכילה ממרה לשובבים לסת *9סלה ולבשי ררך לפנית תקלה* ולעמיר טסשוללסרים
 זדון לשארי * סציליק סעטקי "ין יהשליךןם4לרץ*
 אמו ןמימ כל טל * קרשת ימ~ה ומכלןמים *:*ומערלה
 * אמרט לף אאו וטיי,4יף בס"ט. יום טיל ובועליס*

 ונוכלב ווזרת. בו זהב די ןא'רם ברעת. 3הף ךעולדור
 הרקה ןעל * כשרף סרסןף ןםלססי נחת* לענוהרוה
 וזכית . הףהקח פשקם טמעןב מדןח ןסרחרק *סנכרן למי ססרף שטתם :סובר יסטן* שלף ןעלנמטט.
 אם כל בעל רעטז. כןאאם טת וכאב * זכןט קןםספרר
 יטשקל רוטטן. סשכיד וקרנכם נשאיף*ראשכם
 למיכהעמףם .ןאות יהתללףסוכףטמו

 עש"
 ןסשסם *

 רתוכם ןליט3ין * *לןס 3ל יעיז ןטחשסם * סןט'סל3ל
 * אוית כבעדם ןלשבת חמךת. ביניהם ןלהנזת .טשסט

 וענן . צומצמת כבגדף כרובים וסין נראת. למז סעןןטרן
 הים לכפותו הקמ'רה צענן הצעת* 83ות עלןקףף

פקך"
 * ןמרת אותי ולכירה * ש.מת איתו לסליחה ושאז י

 וערד "צ9ט. והרלנ"יי טלשסז* :עי*שייסריס. ןשזסריסיי . ןשלשט ןשנ'ס סט :שם * טיען  כרמףיסעומרי
 סטרשיר רקום * הסרט סזישיי ןלציי סךרטעבודיתיו
 טסיל1תיו ןמהר הוספק. טעףכיסיו ןקררסעך9ט.

*r~Gכששל וטןסיותיי חשכך* רחיצותיו וקריש 
 רשסט* כטרד ןענוייו סטסס* דדוייו תזודיסיוקימת.
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 טךלצותיו ןעלוי י הגויס שרריו ומזיי * גויסןלין:עטיסי
 אוסכם ןלקדושיף לטדס. טסלפוסיו ושנוי *שסרס
 :כ5 . הקרת דתוס'ו נש5 ' היןזס תורוס'ו ןק5 *טסלס
 ?זרוסיד קק5 . סיקס לקוייי ושרם %זס.טשי9רי
 ריור * שלית ארעו לרצוציכם חשש השטןס.טכ5 ומלשי סן92ס. טכ5 נסייף 9%ס עגיי וש5 *"רם

 * תכנת איתו ל"סירים ח-קים Ipg * סמלינו אוחילשכיךם

 עגג לשולמי שעתון שכת י חקקת לעשייתה ןשוריום
 * :ציננה לכשר חתה. כשר לנוסני כפור יוםשסה.

 לטמר חטטים* 5ססם פשעים* לכלה זדונות*לטחות
 5סךסיץ * שסטים לצסאס . ?טים ללדךס .לטא'ם
 אודמים. כ"9ר יצמר שנים* כשלב להלביןצואים*
 2רתתט'טים: לק5 לסקוס . לגסאסים 5מץי *ישטים ושכנץ . אשמים לזכיה * חכים ענקות י חוגיםלערק
 * גועריכם לשליף הסין . ק"*רים יסר 4ק שייםןעטף

 וכזראה * ומהועדים שקצרים . מבערים אלגםושסיברזף
 * רו2ריכם ובגילה . סיטדים ובשימה . עובדיםאותף

 וטשתמנים * טסלך'ם יסי22יהם מסלדיכם.ובחילה
 י קידים 5ף וארצה * ןמונרים וכירכים וכירעים *ומורים

 * מיסרים ןךחודף . נאסרים וכנוחר שוקרים.ור5תיזיף

 יצדחרוף שסנריכם. :אמינסף קעיריכם.יקןשיף
 שנע ועורכים מכחדים. 5א 1חססף ןסקרףטמירים*
 * מסטירים שכחף שקיקה וער וטזריחה .בם92רים

 סטש 2כודא מו5 * שעררים טי9ש יטשוסייעות
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 כפו- לתםשחרית
 וכים : ומאורים עז בכל * טהידים ולשסף *בעתורים
 וחמנים* גדולים * ובנים קבות יסר וטמ42'ם*לטים
 תחנונים* ומדברים * חנונים ומזוטים * ודקניםכחורים
 חדוגי לכיף * רמתחנניבם וסרננים * ר3גיםןעידסים
 שיה סלם למאוין * מטעומים שועם ליעות *כ91;רם פש2ימי ןלמחרת עונים* מכלר ליריהכםהאריגים*
 טסלש4ים* ובצלף * ןאכיונים ולים הם כי *כעיים

 * כמקיים גלף * נעפ;ים יבסתיף * טסגשניםוכלכפכף

 בה אל שפסה וסעעי אדינים* יד יל 42ריםוכעעי
 לכססם פדיונים* למי למףבית * פונים לף;כירקה
 כעלי לשסק ןייי4ים* מציל למעליל דטיעים*טעסן
 להשיב * לכדינ'ם חצים לומשי * מלשנים לחלםריסים*
 ולסקסים * ןלס,גים ישי כליעי לסוסיי לגדנים*%ב

 * מכינים סל'חףק וסרר מדינים* עמהםקטגייכם

 . טיים ?נידף2ל קעכרר י וסייעים לסטין חלקך"שר * אומנים מדית עשיה שלש וכסית * טכסים רצויןרכרי
 בם שוכם סקל פניכם. אל פגיכם ציר עםטיסדף

 ןצדקותיף מ.שננים* ודוי ןגרף * החשניםטמגל4ל'ם
 * חתונים קדוש ןיום * אלרגים שלשת למז לשי *טפסים

 ט_עיים* ממרד למףריכם פתנים* מראשלמלחם
 לנסק * שאונים טבור למעליסם * תנים מדכוילאימם
 * שאננים מלסג לסציתם * שיאים מוסריהןקסם

 לטלסם לינים. שבקום ,השיגלסעילססושיי4ים.
 רעפי * בדמי4ים מתעשת סלמס רראשים*מחמה
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 לנעמף עשנים* נאורים טש סייסת * ועשוניםלמכ
 עליוניכם* צסא קוש ירכורזי שושבינם* מעלעשיר
 * יקגים יף לעברים 5?ר * שנדם מעריק סי*שקים

 * המונים םמיגים כטים וכתי * וסטהונים לדק :הןסלהו

 מיא ?9וף טל סי שבעים* וטרש ויאורישסיעי
 טמרי * נסעיגעטגים קשע 2ל יעני * ומינים ורע2ין
 * יעגים מלסר ?ן ספי נטשיי * עינים לי שוסהסלם

 יאן כפל. א"ב ע"ס : טסחונים מהריצוף * עלייניםי2קדישיף
 :בקלוף* גדוריכם ןקככוף* כרקיבה יארירוף*יילימ
 נכים * יידוף :תיקים * ןהדרוף סטלה * ןררשיףדילקים
 וקרים ימעימוף* מהורים ןמסנוף* חיליםיזכירוף*
 מלאכים * :לכפוף לוהמים יקסרריף* כהייים *יחריף

 עירין ןסזדיף* ש.רמיכם יבעהוף* נינניכם2ילרכוף*
 קליכם ןצלןליף* שקאיאק ןפשי'ף* סלטיכםןעליף*
 * משסחיר שנאגיכם * :רוממוף רכנירק *יחדישוף

 מקלשת: קדשה * ןססידוףמרשרשים
 ושסר* יק לל יה ושקיא * וסייף יי"'ששתיכעל

 ובירי: של-ף5רץ מלא צבאית ע קדים עקדיש קדושקי""
 לזה זה שטללים כשרשיי עילום מלמן ככירו"'

 ל?שסכם טבידי מקנכםאיה
 : יאקרי ?ריי

 09 ככרוב 9סם * ריס ית משן מצית גיכ טלק'
 מרם לרח"* שם ומשקל פלס בם ריס* כנסי2ןא2ל
 קעסיי סערה על סלא סריס* העש טןריזירקוסרו
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 יטיל לדול ים זה * סרוח טת יועיא יסאצי יךם *סריס
 מעם * סרוח יעגים נוזלים סל מרם "' * יריח אתבו

 : קרום טיב י D?p קלו קךם סרוח* בעטיר אלךפוצץ
 קשוב יטללו שךם . יזח בידותטקדשל ליל ול לכן"'
 נשמה מרם * רוח נשמת ין נפח גצלמו טרקם *סריס

 לרוס* ממסלף נמע 2ן מלול י רוח עם ט4סףשלייי
 ייון לא מיךרים שץ2בור י ירום קעסק4 גיא פך עלירם
 אליי גקרא כל קדם * סרוס ויעלי סור עךהו פרם ירוה

 שם לא שלמון רוח* קים יגי 2ל ?מף חמרםמריח*
 : סרוס אלד אנה מנגן "8ה מרם . הרוח את ל9לאליעיר
 לעניש אכן * רוח גקטת כשקיו סקי 3ל לכןקו'ת
 כס"ק ריס* בט"ש לאל ךסלסלי :סלרי * הרוםהיא
 : סרוח בם יבוא .עתןאוסן

 לזה ןה שואים משלקיו עולם ילא וכלו"'
 ינטרו: גרוף לעימור ככורו יקום18וק

ק
 כופוקיכוו: ב טכוד וגרוףק."ת

 שמו4רכ שקערים עם כטהז ברחמים יפן הואטטעמי
 אימרים: שמע בטסיה פעמים עמיד יום בכל,סקר

 תשר"ק.ע"ס
 יף ילדיבררק שמגיור י ~UiD של יךךף המלמגן טטידק'

 לכעכים "דוש * לנפש כמר לססע"ש יצית *ר%דהסגקש
 ט,צע . קקש ן3וי מראת ט9סרהו צום * 99ש שלט9לקף
 * נפש ימלאו לא 8על יכל יסמל לנפש מוב לא דעתילא
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 - נקם מכל נעלם * נפש חית "טלא אסרים כ(3יךת'

 : נמש סטאת 2ת ט9ר4קת סיעה * eD3Cנעירת
 מפח כצפור * הנפש את לף אשפוד ערה בכל לאןח'
 נפש* כטסת לף ס4קהחות כל יהד נפש* בנולטלמ

 בעת ודין סשבון * 4פש סטא ט9ל סולטטה?יף
 ישובי י ס98ש כסיות ייהודה זעה * 98ש 9לסח

 תצרר הסלים בערור מלא * יאש תאטילטנוחןכי
 זדים גה "' * נפש 9"יכת ?ת סניף דורשי *ס94ש
 אליף * סאש סלם קקלע ייקלע בכף * UjDJכסעיים

 ס98ש: טת טשא שטעןטל
 איחר * ובכל-נפש יבכל-מאדר ככל-לב לכנןקו'ת
 טת-הנפש: לף ששלים עד יעסר 8אף יצטידזירף
 שמו סיוקלים צם ויחון ברתקים יפן הוא כקוקוכםת'

 : אומדים קטע ?"ה9ה QtpXN ריי ?9ל-ידם וקאראוב

ק
 אחר: יי אלהינו יי ישיאל שמעקו"ח

 נהוא * מרשנענף היא סלכם היא טקי3ף היא היעלהיניטסך
 לקהים: ל9ם להיית כל-חי וף9יישסיתלעינלישסשני
 לא מכשיף כי תחת * כל-כשר יבא ועדיף אליף"'

 שאתה כל-בשי* ייח מאסיף עייר hi*ftw~9טעשה
 ws-* הוארבוי לך9ה 3ם לקל-9שר* הרוחית אלהיהוא
 נעש כסשחית שפף דור כשר* המחמיא הוא פהרש
 בקצפף מלא * כשר הוא בשנם ונמת ת,קצפת * בשרוטת
 בשר: המה סי תעכיר זכור צהר בשר* סמאתעל
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 ~hhitt בררי ןלא טפיל כלדף ןלכןק'

 לא דינף טקדת *
 ישל-ששי* סייחית מלסי הוא הטה ןה סיר*שריגי
 * כשר קןאת הסי לסל חי לכל-ששר* לסם וניתןעורף

 שמענו שרים ולי סלי* טיבי לסשי איי לכן 4א *ששר כי"  9..סרה9סטא  יבשי*  עיי ששםן4רומ 4ידסכסך
 שם שנוד של-ששי* יהמי(ל סעיף "' * ששי שניוסטר
 : לשל-שעוט טרשא דהר ימיר . של-שיי זקיףצריף
 כל-שקר: יחם שגית יססשטשף * של-שקיירידה ככירף גלוי . של-נשר רוחף2ל תשפיף פת לכנןק"ת
 והוא . מישיקנו הוא מלכנו הוא יבינו הוא חלקינו הוא אחדתי

 : 'לאלהים שם לסידת של-סי לעיני שנית ברריו!שמישנו

 אל.סיקם: ת אגי"י."
 ארירנו. אדיר נין "ומרין "'ןנמפר"מ

 ומה קשגץ: בול שמף חדיר מה אדגינו יי איירנו טיירק'
 יסר: ושמי אשד ץ ןה:ה סהוא 3"ים סאןץ של ?ל ללץמ
 א"כ.ע'ם
 במקהלא ברוק ארגינו* ך * סיגינו תלויית אליף"'
 לף הל שמף: אדיר מה מרומף* בשמי רראיגיבו. ג משנעגמי* שנית געלנו שמף: טריר טהעטף.
 שה * שסף מרומסי כעם ומי * אדגינו ך *שחטרנו
 חין שי סי . אדנינו ן . אורגינו ברית ןכיר : שסףטררר
 ן . קגנו לשסף קימור : שסף טריפ טה * עטףן4

 כסף ששף: אדיר מה * בעולמף הדן ןחידיחדגינו.
 סה * לרימטף רחש לבנו ארגינו* ן טלשנו*רגרל

 נסליל אדגינו. ך נאלמנו* בןריע טנוףחרירשסף:
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 י ן99כ%* סכיני ש9ף: חייי 9ה טרו9ף*תחילי
 טך3ף -9ף: סדיי 9ה לשסף* ונקה וגננו *אינינו
 ח?יר 9ה שטף* עילטיכם צור אדגינו* ןוסבנו.
 ן מינקני* קוי שמע ש9ף: חריר 9ףק~עקף* קדמי ישקיף ת "דביני* ן * יהקיטני ק91ס3י :ש9ף
 : קקף טריר 9ה רחמיף* טנשואי מירוטם *אד;עי

 השקנו: וחודףןמר לאכנו. אל שקךיי-י
 ס4ףץ:והןה טדירשלךשסלק'ט?ירח?יכניץיטדלניטה

 ושמואסד: אקד ת ןהיה שהיא כהום ס4רץ סל לקיף2ליי
 * לאמי שתיכ הר-ף ובנרסרית'

 הללויה: ודר לדר עיון אלתך לעקם יי ימלץק,""
 קרשיך %4ס'ם 11צח 4רלף נמי !יוית'לדרר
 שי יעי לעולם !תיש לא סקי43 טלקעף ושכסףנקריש
 : אסה יקדיש בדול מלףאל
 ונידק קג-הן* כעיכי( )נ"ע סקןשמף טקדישיףסי

 טמר מול ןשי* שליץ באין מקדושים* פארלקדוש
 במשפם וצהשteai~n 43* לא לי2קנוסר מניד *היטע
 לדילנו* איעזז אסכת כזכר-לנו עוד : סטשקמסעלד
 יוציא התכם 'סוכות מרוגף. ישתיל לנעקדוככן
 לאדגןנו: היוכו "דוש כי דינ%* לצדק היום( )י"סאעם
 92ף* כלמטל 2ך[ טלפוני. ך שסף כשקרשובכל
 ן2ים סכלף. משכן יין ומלם 2עןף. ןרישלףמל

 רסיכלף: טכונף רעל משיחף* ףוד איתטלכרד
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 א"נ.ע"ס
 הגר ת' : וכלית מהעף יבוחן "' לית* 2 בשמי האדירת'

 קוכם ההים ת' : ברית בצדק הדן ק' * אותיותכשאשית
 לכל וטפין סין "' להיירא: לעתיד ה? ת' סיות*לסל

 גבסי ת'מטעח סיות: שרכע 2ר( ת/סחשהשסיורן*
 סיקרים סייגן ת' : טיוח 2ל ףקרעה מלסד ק' *תלולית
 גססי ת'סמכגס כשקיות: טא~ין 2מי סלסש ק'והיות*
 פלל ספיכת ח' * ?ית טטףכע טקכץ כלפוצים ת' *לית
 נפש ספיףהה ת' ממסעירת: לקיקיו ק'העונרה"יות*

 2ליליורז: ןרב צדיק מציי ת' * כשייורקלגשריי
 הרכם ק."ת . ברכיורה ושפככם דקיכם לכוי דקקי441יז נקוית'

 . שלססיוה חצובי בשקם כשוכן . שסיפיות בכםונשא
 : תלייוה לו שעימם קלמלירסהומף

 תשר"ק.ע"ס
 לא וכונו כל השר ק' עולם* ןריערת כ,ךעדזרן ף,ףעמנןת'

 ק'סקלא סמלם* ומסמל מי לשבררי ת'סייקאוזלם:
 * ומיכלם עולסים וסק סעי "' : יטכלכלם מראשהדורות

 בו לשמיכם העשר ת' וטקבלם: לשבים יר ה"ישמק'
 Yu נושאי שוגים עפולה ק' יכסלם

'4aiDe 
 ת'סבולזן

 ולממש מאדר המכין ק' לפסלילכם. ברעינז-הבעןיכם
 טעלכם* יסלגין לסגיי כשלג הלבושו ח'וטסלילם:

'"

-O~?c 

 יילטד מפ"ר ת' נעהלם: לנקות ש."יי גקי
 הרף הפאיתם ומלדה הפיג ק' ,היעילים*פיזעיכם
 היכר ח' * להתעילם כמוסיו ארף שחיבש ח' :למשקילם

 משאון מיליל עוונם כעכה ת' : מלבללם ראשיניםברית
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 לעלם: לטסי?ם ~טיים גבולית ח'ססעיכלמעלכם.

 גאלם* הוא רבבדקכ,לוזו נבאהברזו ויקדשכ[ ןקןיוד*כ( נקויחון
 עילתם* כימי ולשאנם לנמלם וכהצילכם ף,3-רנניםקו"ח

 הי האומר ובשלם* עושכם חדשה בריהסיראכם
 לעלכם:אנכי
 ב"ש. א"תע"ס
 ןעם ששת מעונם ת' * ןסקעי9ם שסקים ששי האמןת'
 השת ק' * הארץןהךחיבם קצדוז שכירא ת' : השליבםו3כ

 בנתיבות ?חשך אור ס13לל ת' Qg~qo: תמשיטטךם
 לשקדם שרששם ת' : ךססם שמץ יטים סרונע ת' יקמם
 : טקמם ןסעטיק שנך ןסי9ם סקלם ק' * הסביבם ןחוללסי
 ומכין הצו ק' * הרכם ודגה שים תנינים וכהשריצםק'
 * חנוכם יסצמיס ינ9עדת סרים סססק ת' : ששם עירלמי

 כר[ הזדון ח' מיבואן לךעות וסיות ןצורים ספליך[ת'

 הקיפכם נטרף _t~p ק'סעתותי והציבם* ארץובולות
 ןסשם* "ליו טעחלישי ישקור ונחושיי ת'ןסקיי9כבם:

 חיהפמרף להרעיבם: בלי בצחצחות לששים הפומכםת'
 ומלקוש יקה מגוסן ת' לש94כם* טעוני לעוליו9(ן

 * לסשיבם לשובכים קליקה סיטן ת' : לסךשי9םועקם

 להושיבכם* בעלי טהוריכם טןרקת ןקכ,כמהרכםקוה
 ומלכף לכן לי.שבם* לקטים לטששמ כקאוסכונן

 : כהכנישכם ונים אץיםןשמהי
 כי :שסה לף כי קלהמנץם וקטך לא סי ,בכן"'
 שסוף: טאין טלכותם רכסתם ס3וים סכטיכסל
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c"uסי ירכןח' כפול. א"ב : 
 נביר סר ח' כלטף: ברוף מי ק' * אפסף אדיר כוית'
 * לסליליך סייר טי ת' : סרמיתף ד3י5 טי "' *כעייף

 : חלוקך עסין מי ת' , דולתך sl~D. ת' : כיעיךף טינתיק'
 כיבש 3מי ח' כךחררף: :רוא מי ק' * כמכסימיף מהיך מיח'

 * מלכדך קרים מי ת' כלכסף: ליבש טי "' *סססעךטף

 עץ טי ו' סםאתף* סוטן כוי ת' בתוסף: וכדן לויק/
 : כצ3תף צואל מי ,, ספל"ר* פשל סי "' :כ2לילוסיף

 טי רגבותיף* רוי-ק טי "1"ת * קךשקף קגץ מי נקולת'
 "כשרלף: סטם טי * שיייקיףשסע
 לא: טי 94סזה ב"ש. א"תע"ס
 "סלהף תמיד ק' * דבר ךנפר[ אמרת אמר לאח'
 נאמף* היוה חהף כעשוני לא ת' קך9ר: כל9טר

ק'שמף
 כוניר[
 שטס נבול לא ת' ל לעמף לרעיבה עי

 חטיף נלשכירי-2 ונ;2עיים ךבים ק' אדיריכם*יפרצו
 קיקיכם משטרטף* 2שיוה רק דבר לא ח'כלררים:
 שכם לטחות אניס לא ת' שטרסף: קישט נערקלה
 לא ח' : חבהקיף ימין לנעימת נפשם שטעה "' *רכקיר

ריר"
 שיים יקית "' הסיף* ים לשטיית

 לסן.ך* אענוש מאטךיף ולזלת לא ת' סורף:ליודעי ח9טס"
 חרץ לא ת' : טחווג בצב כשטךכם ר9רף"'אדייק
 עילם: 37כם ללון מנים סךע-ף ק' מעולם* שמהךשע
 מקוב לף כי באדר ק' לבר* סיירה פעט מוסת'לא
 היךעט* לכל-גיי מוטפממיף יעזן- לוש נקוב ת'רלשד:
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 לובש תעש כחמאיני לא יזיעהז* זך לעם 4ע כ,ךזיףןקוית

 . סיעה( )סן ישה יסמרר ישע סים לסחבו"רקה.

 א"ב.ע"ס
 יכושף: לא קני 1094ח

 4רלס ט2עשיף ככה ק' * שעלס לטעקף %ל אדון יךש"שףח'
 רגיל ק' סססף* אשי של יכש "'ריאף ותעליס:'טאי
 סינים עיבוין המין ךראף ת' : תחנותף היד רמיםנמרימי
 : שכייף אסי 9סססושכם שיי 21עימ' "' *9כר9ף

 נתצו סצורים סי ק' * וגלנלייעמף זקימ זהר ךראףת'
 סטכריקים קיקים "ימ( )י"" סיף ריחף ת' : 2ע9ףמסגי

לרעיי
 כשמעקף: 9חשסלסם:2שא סבני יאירו "' *

 הניוט לסב ק' ש9ש4יף* קאלסי ואופן כיינ רראףת'
 * רגכיף ורסוקת כפה מלין ךרחף ח' : שנוניף חציךאיר

 קקשף 9סל ךראף ת/ : ג9יף טשק זיכ מנערתף נמיםק'
 לק?אתף: ךכון לקב מינ "/2טף * שנשסףהסלת
 היוכו :סף צאן ת' שופם* וכסם 1שר פקידת'ךראף
 * ולזייני עוצר 1קיבו קנוי ךראף 3ק51 תיו :כבש"מ

 ספייה שכן יראף : פגייני יועיפש חלש ועלמה רינהקזזת
 : סטלסיכם טלכי מלף "ד מתרימם * מלכיםןק?ם
 תשר"ק.ע"ס

 : סעף ךר"ף לא קוי 94כןת'
 חכם געת רחשטר שטף ת' * 99זים נסתרי כל רזר כלץת'
 קריכיף ק' * קדושיף טעמת ?בוסיך9ב 9לד ח' :סטוים
 כל לכבורי ער 9לץ ת' : מטקושיף מלטים ניראיגמרו
 נצוריכם: ליישון ירעים y~UD טלישרן ו'ןצהחים*
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 הככיר מלץ 9לה ק' ותמללם* לער ונכור עזוז מלץח'
 * הארץ מליה וסלתו נירא 9לך ח' יידלל:ודיל

 לערלתו "'9לך הרץ: לפלסי 3ל~ש וקדוש קררם"'
 גששא: צסא מסיר 9מי9לי שבור ת' ןקו9ה* מקרטין
 מיכ כאדירי מהירים ו' * תעי :דו תרים ןסימ 9לך"'
 "'וסיכם כקוש* ונארי :" חסיו 9לד ת' לרעו:ן

 לעילום ן :ארת מלך קוש: ?מהרת ליירשמסוו
 :ה: העמלים מנשסה שי "שיר מלירם ת'3(לללהי

 וריתיו כ"ת מישרים* כוניר צדק דיבר כילד כקלת,ן
 קל- עסי סייד חשד ןשרים: ומשפמים קמתתירית
 חוויה: 'בקמת סיום חפארתף אררתגייה*

ge~etet.ש61 'גאטון בועדם 41,ת 
~ofgellbee 

tuitb וש. ". ETa~ffuTt :31! 

 : מ13ום טלף ודאף לא סיח,וכסו
 משובים: גתך ןתהו אמםמ13ןם,
 נסשסים: לא יעים ?רודים?חוניף
 מיים: האלהים מבהקים:יעקיף
 טוישים: ןהודף והערב ומשקם:תןקיף
 : מוקנים ל"כדף בוראה מבריף"רדי
 הליומם: 4סקוק לף כירעינם:רועים
 : ססלם :שימו קוף 9ס9ייולקופיף
 וזיה: עדןה ~חום כשמציםנשואיף
 ממלטים: אלהי חרנותף טעידיםעיף
 תהלותם: יושב אמה ורושצבאיף
 : להלעיל מלטד 4ף מקלעייכםד"יף

 : איטון 4ן,3ום אמונמף אין25סיסיף
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 כפור ליוםשחרית182

 "3 אא11ח"ץ5 .ם .וש i?er man f~ngt.ח"
 כי: סרם קלף רשף לא סי"'זנק

 תשר"ק.ע"ס
 מיר נכהף לב שופכים ק' * שסימ לף ותנו חיה כי"'

 קרוש "' . ססנולא ייאש לקל שסה כירם ת'נקשסים2
 טל כמברי צרקוהיף כי ח' נישנש: "י1 שסףחהלית
 עטף סי ת' וזרעים: סנוב מסבת נייאים ערי ק' *מופרעים
 : תוה לסיטים עד היי סלול ק' לקורא. רסטליחהססקד

 לעינים כעשר לא מדחף ק' מףטה. נשפל לקב נכה כית'
 סתום וגם כמום ק' סקור: תעל שי למכטף כי "'וראה:
 ק'9ךם לקשל. תוהים ?שומה נדף ח'סי סקור:שסף
 . ומקים ס2ל ודול מסרף סי ת' : קוטל לף נעניןרקסא

 מלכררעף נעו כי ת' זקיקים: קצור לסי קה לצדי ויריבית'
 סטשימ: טלאי נחראת סן הרים ק' משפמיטחב
 3ן-ול ותון קמל . רדרנף רדןרחרכם לשרעף שתכנף כ3ר נקוץח,ן

 עיף יסשנע סי : טך8ךף המבעת סמדירזמשמי
 לנחם: קצפף שנופי תשיב 8"ף תוהם*דירוגה

 ב"ש. א"תע"ס
 לף: סי סגוום קלף שאו לא ן4י 1044 ת'

 רחוצם תהלתף כי ק' פה* מכל נטה אדר לףת'
 שוע כי ק' * ךתאמר רון חסידים בגרון לף ת' : כופה8ף
 יועאור* יעז יתלשש האות לף ת' סףןטסר: נכרלא
 דומיוה לף "' : נאזר כגנורדה חלטפומ רטיית סי"'

 מצצי משלשים קךשסף סי "' * טילל ביימיסהלה
 כי ק' מאדירים* עי נסים יפוברק לף ח' חלל:)כעין(
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 כפור ליוםשחריע184
 : קולפים מכמימם.מאימתף כייפניכם ק' *סירופסים טפכסף דק ויי ת',לף נעדריכם: ךלא חקעויתית

 סקל. סי"יניף ת' * הארי.טו*מימ מכנף וכירות 5ףח/

 * מףכים אמונה כקיים הךשי לף ת' : וששוממיםסגותיה

 מפיה. לף ת' :, חשיכם.~כרוביכם סהלחמשמעתףק'.כי
 טראליכם פרעהיכם ןעמף בי ק' * מוצקים ןצקתמיקים

 * ינשיף ואישון (צנם) יר,5ק 5ף נקול ח"ןומצוקיכם:

 גבולכם מאז כיקוית

 רוחי
 וגבורףה כה לר הנשיף:

 ן סנרך ו5-לשין לשסף סי * ולנחללמזק
 !אמא לף סי מפית קלף יךאף לא סי וככןח,

 תשר"ק.ע"ק
 ששת שקול ק'ומי נאדר* לבקדש ועי ועהלה יתרענןח'
 * ישגיב בכחי לרם רוממות :חסה ת' לחיי: ורלף)אליי(

 . להשגיב: שבהו שנון 4שש וליק'
 צפירה יאתת ח'

 קפון ישי ת' . מחסן לאל ירה ענות ח'ןאסה :יברד כירידם בא פותחיו ומי ק' הינוד* לסלדןמסלןיק
 ן מעליסים( )י"" בבלומים טסם ולא טל5 יטי ת'.ע,יטישן יחי יסקשלףק קצה 42סרק ת' להסטטן: ליפומדר

 מהבר יחיגשם ת'לאסה במקה5ית: בשרואים ימי.יערכר "' תהלותי נ"א טלאכרת לסורת'ן8סה
 מיסה ח' יךעכה: "לו טכום'9עוך ליסרלסעירה.
 לסכיי: דרכיו ןקק 'ד וסי ק' 5מןייר* ם5ה צורחסדי
 הלכם הגון ק'יסי כך2נה* לסלד ותיק נדי יאתה"'

 י עינדה נכל צדיק דרוש יאיעה נקול חו, לגזןהלולן
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 מליכם: ןד כא ובכי יטי * לעילום צדיקהומות כרכור" :8תה : לססןעה שכנו שירורן ynne יכןייום

 שי: !"סה לף יי מ13ים קלף ורחף לא סי ינכותי
 -'5%גע. ש"בע"ק
 בשר* בררר(ר כר ק' * ראפריף בארבתה אש אקר נרת'

 וי "' י4ידיף* שנמי 3כ" עדוי כי "' ~%עייף:שקוששה
 בסנה חמולה הוטי גי ת' ידודיף: קריצה ריףסףרכקי

 זבול דכי כי ת' : אעדוף כנעדם נהוגי!רניקיף גי ק':הורוף*
 כי ת' :מדוף: שסקם סלד סמי יי "' * יןגייוף9זקלאסם
 שיחולם ןףאתף יודעי כי ק' יסידוף* גטעשם ממרמסקרי
 ליסרי גי "' * ןכגייף שכופיכם גיסים גסי 3י ת'ץחדוף:
 במהללם מעופפים טמעת 3י "' : ילבדוף גלהקמלקצף

 כי ת' י4;ידוף: בימם נשרים נשיאי כי ת' .יימטידוף*
 ןעיריף: געי ף ןל עיסקי גי ק' * ןםגדוף כסלקום סףסכוכי

 בצךףם וקין צןעקי כי ק' ןפחדוף* וקלל מלא מליאי פ:יח'
 3י "1"ת * יקטוף ושיאם ודח קייחי 3י Stp3 פי :שייש
 שלמביר( שגיכי כי ןהעויו. גך9מ רציסףר41שי

 : יסטידור ערסלה תם חייכי יי * וסוייףישמי
 ו4ל: גי לעמה לף 4י ח0113 מעף שאף לא סי ונבןת,

 א"ב.ס"ס
 רבוי ישם גתי שיוף "' * לנדלך א-מץ אוסיף אין בכלת'
 יסכים שריד י * מיולד ייששהוש3י גיף 9של ת' :4רלד
 עלף* טלכורק טסטהנ היז תישל "הלר: ניעילר
 זיייוץ 9של ת' לעלף: תשאיף פיצחים וקדיש ברורת'

-~eq 
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 כפור ליוםשחרית188
 : בשלף ירועיף להמאות חרדים בריך ק' * לץומעש

 ישעשעי יאייר שיור "' עלך* שסירן יטץ סיח ככלת'
 שייך "' * קהלך ןחירטלה4סף ששל ?של ת' : שעלףשמוז

 בלף: באטר:פה ןר.ך2ן:סם ו' . שסלד שסי ופעישין 9שי ת' יקרלד: כזוו ס"כי נשסים ?יזר ת'משקולר. ןקי ששד מררת 9סי ת' סילף: חטסרק אסרלמנור[
 סקלם צהל שריף "' טוךלף* צל טפרש פרזיחת נכלח'
 לנךלד* נטים הפלאת קץ סקל כבי IfW לסנרילף*עי
 נהס2ך2ם שקן בכל : חרלף סצת 2ל רחשם בריףק"ת

 סשלר: לף ימנו מסיייף שריף * השלףסטירי
 : סססי סקל וי :טעה לף בי מגיןם מלף ~יאף לא סי גיסןי'
 תשר.ק.ע"ס
 מעמקנים עעחר ק' לכון* המאחלים דרק רזם חכמית'

 * כלכותם ששרים תירית סססיןני ת' : הכיןלקדאתף

 צרוף חכמי ת' : נדנתכם דצות וסשינמויכם קודיםק'
 אולמף: ספף שקוד פוקדים ק' * עלוסף שכםאותיות

 מףברף* ופיוף צוקים 4ום סונמי ת' טיססף:לישרם שיזרז פוקדים ק' * טססף אסרי קישמ סדור[ הכמית'
 למד חכמי "' דנירף: כשעיי משיכיכם שלחמדךק'

 בחנון: לשמף שמים כבוד ק' סבין* מפיףלהועילם
 קייצם מובף "' שריק* מושל אלמים יראת חכמי"'

 ודעת* חסיה מטמוני חפוש סססי ת' יטעףיק:מרוב
 כעכלרר[ ןרוי חכמי ת' : מוי2ר[ גאות זטר זורקיםת'

 : ומלהדה שמחה ותחנון הרמיזם ת' * סס(ליחדקיוכו
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 ש4א 13עיכם קוית : זן-רף שוב* ;וקרן דבךוכם וקסתי כקולחון
 * לסייסיף כייעה נכרית סמוני סלטי : לעבכיףוכרר

 : ריתותיף דווי לזיו44הסם
 וכקל: מ13ןמ עסי 4סל כי ן"סה לף קי פג1ןם עלף ?אף wib סי וזכו0'
 תשר"ק.ע'ם
 שורדיכם שלוז ק' סיילף* עי סאטן יעלף הבכלח,

 * אמוניף סיד ימסק ן4ש וכאל ת' : יסןלילדןשחננלם

 TSD1 צעי ובכל ת' באךמיניף: ייוממף צריקיםק'קרנות
 9ש9ןף: כווץ בידיכם סאובי ת' ל9כ?ף.ולורנר

 ירשי עצם וסכלח'
-~ef 

 טזסם טטסץ סגוליף ק' לעלף.
 מלסי ק' * לגדלך ןמר .לעכם 9פא יכלל ת' :יססעילף
~yO"לעך שיף ק,ציזןשגי יסקל ת' : ד 9סךיל הלכודם ' 
 שמע ןהיד ןד ת'רככל נבדרף: נסח בנזעף כגרע"'

 לאכ ובכל ת' : בנצלך כוחשן ככמתים כמע-רע ק' *עלצולד

 ימבחשינך: .ט ניתש .י. ף ץ . תיסיונקנסף:שוינ
 לצכם יושח ובכל-הרץ כקל ת'ז : בסכסקןףלשכרון "ריציתי ק'הכ12ן ןחהרף* ארבות ימליכה יכל וככלת'

 וככל-ביכורן לף: כוסל בשטחף 3כף ת~"תהרלף*
 בסרעך: כנשר נעטןימו אמיציף * חישף שםויזרוטם
ge~etet.514 הארין ותגל !*,ת Eofgtnbee witb מ!. ". Etanff~Tt 3ח 

 להכלמה בי סגלם קלף ייאף לא סי ונסן0י
DUU.טלכומם: ון9ל סגוןכז סנטי 99ל שי תשר"ק 

 שכסף שוסן4רץ סטלגים: סלכי 9לף סלכוסף מכנןטלכוזם
 וע, חדשה המלנים: D'~SDn נ4רון יקראו ר1טמוסף ט4יעים:ןהו
 קלילה ב"ר "לים: של קפלים 41ירי ערקימיף עיללים: לסטיוסר
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 ספור : שאסיים כל ותנו שסף כבוד גלוי חדושים: כנת ושגיי4ךל4
 ארקים: יתטלאו וריתך הנע נעם : טארישים וששחו ?רקהאעקיף

 ככליתו מלכותך !עייה: שסר עדשה לקניף 4"טי שלס*מסויבם
 קץ?ץ: וסגל השסים ו"9חי ?שלכו לכז סיוץ: טן רקעיםלנעי

 זפי.ח"
man f~ngt ם .!ש. ilanffuvt תון 

 למדף: טאין טלבימם IF'.?I מנים מכסיוסל מי :קמה כילך קלךמט!ם לאוךטף סי"'ככן
 א"נ.ע"ס
 טאיןח'

- g h - h  
 מאין ,' * שטכם תשטי שמרם באמצך

 אישיו קיללו שמיף סטיו ח' : ישם "ש 99ללדשמגף
 סשין ת' : ומדףברלקדאורמטחטל מאין ת' * יאשלחשך
 כעלך שמיף פאין ק' סטחץ* רקיע זסכרילףשמיף
 זכים צוואות בזכף כסיף סאין ה' : שחץ לרעילמקיות
 כואין ח' : מליחים מילי 9ססשף שמיף טאין ת' .ןנרףאים
 שמיף וסטין ק' . מיני דשא מושתי בטס9ףכמוף
 זסללד שמיף סחיו ח' 49ייבם: למע"יס גזובעקף
 ולפי שמדף מאין ק' סטאדרית. שנינדל

 פםיל "ש
 * ארירים ישרט בסיר קמוף טאין ח' : ועריתוסירה

 יצחין ח' אוריכם: ממי לעטף הנאלף שמיף"'סחין
 שמיף ט"ין "' עתק* סלעי ר9ש זש94ףשמיר
 ששקרך שמיף טאין י : ומתק זמתה 94שי2י9ף
 בצוהף כמדף טאין ק' טסבו. "לף במכריאבוס
 להסעד שקיר סכין א"י "!ו : בר לשחק רצכם ץןלןץא
~Dpחדתכם ברקמף ומדף טאין ת!"ת הרסה. סר4כי 
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 יוכח ושלסף סייף סשה סקטים: סלאטןגירק
 עולסיכם: שר "קליך( ?סקסך ומוף סטין *טןסרם

 שסד: ך שלק"מ ץ !שרשל שסע"'~נק
 כפיל. א"בע"ס
 שנריוז שבשים ח' * ייאלהינף אומרים כאהד וקאןףןטיכ[ת'
 * טלהינ4 : אוטרים שגיל סןאולים ת' אחר: יעונים

 גלשה סהוטיכם ת' טסך: ן ערבים קמע 3(ררישיכםת'
 אחד: ץ עינים בוער הותיקים ק' ואלהינו*אוטרים

 גסיל החנונים ק' * ולהינו ן אומרים ?ן9ד סלבורים"'
 * אלהינו יי ארמרים שטעם הטכרסים ת' : שסד ןעונים

 נכתר ושלולים "' שסד: ץ עירם ונסם סןחימיכםק'
 : אשד ן ערים לעם לי הלקוחים ק' הלהינו* גאומרים

 שנעם סגשיאים ק' * חלהע4 ן אימג'ים במתק המוליםת'
ףערנים  אלהינו* יי אומרים בסגל ת'הפגולים : אחד 

 בפאר ת'ר;פדהיכ[ אחד: יי עוביכם בונו דוינמוסינבםק'
 : עוניכם בצדק ת'סצנועיכם אלהינו* ייאומריכ[
 טי"יני* ג אייריכ[ 9ךושנ סקיי"יכם 3ת51 ת'ן :טסי
ף עתים שק ברוגשיםחית  תצפד משואגיכם אחד: 

 אחר: יי עונים בתאב הממוסים * אלהינו ייאומרים
 ככתוב. 651 תשגב 16מרס 6יןנשפדים

 תחור" כל 2ל ומיליף לברף ונשגג)קפית
 :( "סד ישמי שסד :ן ןס(ק סהוא שוםשארץ שי -sp לקלף ת וס" ןגיאף ןי (:ל)שכתוב
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 כפור ליום שהריתתפלת196

 סליטעקיר על חלקינו ך לחדף מןוככן
 סל ז!ץ-שוף סל-טה-שיראת עלוחיטקף

מטעשיר-
 סל-מכייחירץ לסעף ישססדי

 שר~שלסז אלסינד יי שלענו 3מו * שלםיעכב רצונף אהת'לעשור-ש תגרה כלכנםגששו
 דשקף סקיגף זנמורה ודד עזלמסעף
 כל-טה4שב?את: עלנקיא
 זתק:ה לעישיף תהלה לעשף ך לכוד מןוככן
לרורשיף

 ופחחי
 שטסה לר לטימל'ם סה

 עסף לרוד מךן אטימת י לעוקף ושטיןלאך8ף
 : חוטיני כטמרה טשיסף לין-ישי גר3-עריכת
 געקחז וישרים !!שסחו !ראו צריקיםזימן
 סטשלת תעכיר 3' "סלה יעשן 4להסרשצה וקל- קקסץ-קיץ. ועולסה ירנהץילזנמסידים
 : מן-הקרץורדן

 כהר כל-ס"קיף על לכיף ך "סה!חטלף
 קרקף. עיר וביר,קל!ם 3בודף חשכןציון

 לעולרה ? יטלר קרקף כרכריכסרקיב
 מללקח: :יד לרר צידןוכלקיר
 הכלצמו. שלש ןחין קוף הלא 4(הךם
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 נ,.*"","נו
 מקדוש וך'אל כלשסמ עקאות יי וינכהכסחוב
 : סקרהם מטלף ? חטה כריף * בצדקהנקרש
 אותנו. שקלס סגל-העשים. כמרשנואסה
 דקרששנ4 * כלשנות טטל דרדטטשנ4 ונ4*עחעימ

 :ושטף * לעבדדסף טלואי קרכטני *כטצוסיף
 : קלאס עלוני ומקידשכהידל

 הוה השבת ית-יום ייסרה %טינז ?eel~-לגז
 למסילה הןה הכסרים יום ואת ולמנוחהלקדושה
 ית-סלע1נק:נו ולחסל-13 ולכסיה1לסלימה
 טקסים: ליציחת זקר גרש טקראכאהכה
 הקיע הבא ועלה חבותיט. ואלהיילהיט
 זף8וע4 ותכר ניזקר וישסע ' מדיו-ושה
 ידך שן טשיס ץ4רון חבוסיני* ץ4רדןייווסף
 כל8 דזכרון * ערשף עיר ?רושלים ףכרון *עקיף

 ולמן ילמוכה לשליטה * לסנץף ץשףאל כי(עטף
 ביוושה ולשלוו-ה ולגויים ולרסטיםולסחי
 למוכה* בו שלקינמ ? זכיני הוה*סכסרים

 וכרכר * למ"מ בו וההםץענ4 * לסרסר בזושקלני
 דההשוענ4 יצנ4ורסמעלדט ח4םך2ועהעשסמים

 אטה: ישחים סניז סלד לא כי שלף2י?ניכי
 malt f~ngt (@ietauf סליחות).!זם
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