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 * שקינו 18לסני כרב כי * כקינו סלח-לנות'

 : .עונינז רבו כי * סו-מכנז מחל--לנןת'
 וררך ק' * 4קךאת הרחמים ובעל אחה אפים ארף חלת'

 היום רעןכד ק' * רחקיף1ססדיף נדלת ת' : הליףתשובה
 אתה כי ת' * כרחטים אליו קקן ת' ןרקןף: לגרעילל-ידם

 . יקים שייף וסיסיה "'שכסניך משחטים: קעלהרא
 כמו ק' שוב. טיף ת'טסרון קקךם: לסגות'זההלזס
 קידם "' ןגקלעד. 4ס9ה ש94יף ובצל "' : כתובכת?הף
 כיום ק' ששם. ךסטסה קטע 2ל ניעבד ת' קז4ן: ךוירד

 . טאמד ממנו והקשיב שןזקנו חטוין ת' : שם עמו1טעיצב
 נאמר ושם ע. 9שו ויקפא סיים"'

 יקרא על-סגיי י ך"'נ'2נר
 : ירב-ססד:אמת אפגם ארץ אלוחומ1ס3ון :הנה י ךהנהח'
 * 2קה יסימדץ ופשע מינ בע"א לטלסיכם חסדנצר

 : וגחלהנו ולסיאחנו ל2יג4יךסלסמ
 9"ענו: שי סלקנו סמל-4. חבאנו. וי אמיצו?לח-לנו
 : לכל-קרשיף ורב-לסר ןסלח מרב חדליסרטמר"

 4ע1סגט, קליחות מח.4עגרע גור ייעריען קמלות מיע1ען"'1
 ח":"יי. מאמינים בני אמונים דין, אדון הואל, אנא השם,אנא
 )שוזרנו ת עילסנו ?פוזה : סיועמד אסי "שטיפח עונותאם
 שי לעיעי יעלס" ך שטף למנען uilon: חל י"יעמנו אלסא1י4ה
 למען וישנו: טורה תוציא בצך,"ף "מינו ך שטף לטען הוא:רכ

 סקל אשטם אלמי הי ירא .נעגנו: וט?ף הישימה :ריריףשלציו

 טצי".י: ולשמרי לאמביו וסלד סגרית שמי יס13דאמידדי
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 : מלה שקב שלמי טשנב-לנו עטניימאות : קלה: כנשסף עטף על לששהל:י
 הוקיעה י כר: בטה ארם אשרי צסאותיי

 עדקקינו 2ל לא כי לומגרטנו:כשלרגשנו
 2ל כי לסעף* מהמעמ טפיליי-קאתגנז
 סלדה י ערני שמעה י ארני : הרכיםיהסיף
 לטענף * תחמר חל מקקיסד-הנעשהאילי
 עטף: ועל עידף על נקרא שטף כיאל"י'

 אכדמי3ו. ואייני אי"יני א"ב.ע"ס

 עם לעץ 4א קלה "' ןמ3?א. מששד מקיםח,ט9א
 מטה 21מף כביד שסנור ת' : לסטרה תהלסף יצרתזו

 .ע9ךיף ששר פססתם ואר[ פיסלה ק'אן[אןנף*
 לשמר* להודותו לה ביום נשתי ל49יף:טססללים
 מסמילי סהיסי ?9רי : 92ף ןמטאת סמאתיולהצעדדת

 : שלטף 9כ71 משטרם סשטע וחסה * לראלף ארוןמול
 פשעי שירבו חולמותי* כבד סטגי טרעיד עטרחיס7

 תחנתי ~עקת קךם: אלהי טענה לרציתך בםטמךם* י94י שהוריק רסקיכם עטי ןלקלסי ממאסי:ן4למי
 טילוסי94ךיף: 9גי"79 משיב ולא 24ייף. 4אשכא
 מקשיב ל9ם סדין טלפייך* רססים סכקש עטףמבון
 כגדל ט39ו* יצטנע לא רף9יף ערסי מוב,אזלף:
 צדכם כקר9ן )9לף יחשב עמנף: התנמגחסדף

 כפר-נשו : ממאסינו עד[ וכסר יהצילנו .כהכניסנו
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 ןש?ה תחנתם* 5פ9יף סט"ילים רגשי 5א :יקאיסם ס59- כס וט.יוי. נקזם מקאיכם* לשקףלטועמיכם
 לטכקשים גא 9מ5 מעלסם: את משטרםמשסע
 יצילה: ועיקי חמאתם 59 ומשליך מסילה.לשיר
 ""לת כן שו4הי סקשכס מסדור, לטיש כאזנ4ש

 92ף. י9שע 9א ןשא 4א קלח ש49ה: לדני4סררף
 פקד ס5הה: ת פלף מחלי חמאת הקליחה* עטףיר עולם גאי כל ירעו יביר עמף: ו אפף מחרוןושוב
 ןית אשקץ ]לא קטה לא סנלמף. ורהסים2ם4א

 אדני תבחר* ערר יסירישלןם ע'וןמרסם2גמן2דסף:
 צאנף* נפוצי -ygp'-41ן : ת"חר אים 21שהסקשיסה
 ק?ן רוקה כטקף: נמקה אשר ןכ3ה זאת 3פןופקד
 טקטי: אם'לט2גף כי לט2גינו 5א * נקמי לאסוףוהנשא

 לנף והקרקר ק."מ * שן4ממ עקול והאזרנה נא שכזע נקולחון
 יהמו עמף ןע5 לעירך שכעסך תשיבושסלמנו:
 _ep~: ש5 עירף 52 גק?א ש9ף סייפ9'ף*

 לחנהנ יושכ2לכס.ארםטעם.טל~ץ.
 ראשון טעכיר עמו* עונות מומקכמסיירת
 יס5יסה 5חמאיר-ק מחילה טרקה *ראשון

 * ורום עם-ס5קסשר כמקות עושה *למושעים

 שהוריתנן ארם לסם: תגמול כרצתם5א
 חיוככם חבר-לנו * עוטרה שלש )סדות(לזטר
 לענו לעת שהו כמו * עשרו-ה ש5שברית
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 ןהץ4 וענן ןעה ברר ;הוכ, וקמקךם.
 נאסר( יושם * יהוה כקם ניקפא שםעמו

 נוקרא עיד על י ד"הולעכר
 עת נשא לחלסימ סקר נצר בשטת:ססר ודב- חקים ארר ומנרן רחים אל ותה 'דתה
 קלעייי גסיסמ * ונקך-ק וסטשרהןטשע

 כיכטה משאנו: י' סלונ. טפלתםחקאמ. 3י ראיני סלה-לני ינסלמנו:ילסטאסני
 לסל-קרשיף: ןרכ-סמר ןסלח מיגארסי
 אלהים אדני שמה גי לשלף לעילם לקיית _עכוף כית "יזיקרך היעי וצמה סי: 9י לסניף יציק לע י עשנו כטש"ט קמאשל
 הארץ עמי 3ל ועת לטען : לעילמ עגךף גית יבלף 4סשרכמףף4ומ
 ראה לנו ולא .עשה אלפינו :: לטע9ף עיד: "ין פאליים הוא ךכי

 ואל עגךף מסלת אל אלצינו יטע ועמה ורקים: ולים.עט?מנו
 הישועהוכ,'. ליי אדשי: לטעז סקסם "קךשף על קליף ןסארמ5נ94יו

 א"ב.ע"ס
 אבימינו. 1אלהיאי"ינ4

 ראש כקסיסת 9"ים "' * ל92ריף מליס חיאל אבא"'
 מיעך, ת'רבוקם הרר. טמירת מיצם גשה' "'צריף:
 וסרבים * גרון לנסוי ובנים אבות הנם : מוקדףכעולווז
 חברון. אמוטי חמד למי קרה : ריין לשכףממף!שיל
 כמה שטעמנו מ4ף : ומרין נחילה קערם לטצואחיים

 כגיר טלכש-: פטי ונגש טוש יחירסכשר*
 טראית : ססר יחל סכם לכרית * ספר לסתיםפמתף 3"

 : סוריים ונעשימ ישר אוח נמשי . לסרים בישנייגים
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 2ר גברו ישרבו גמתרים* ובשקר טחקנו כזבשמנו
 עפונדת מרעף* להשיב מקנו בכן טיילה חוירים:שסי
 9ע91ף* משטי קטלה קולו ל99יף: לסלעייעוגלויית
 סוגיית לני ש9ר כת"י ת" "עיף: "סן9ה קשבדתום

 למעיר תגמע * חמר ךב סגקיא שרי ק.." *והחמד
 וכו'. מלר אל : ועסקי סרחטימ עיף גי מסת * עקדעטני

 מעלגנו חל סי: 9ל לסניף ךצוק לא יי עטנו 4טשטמ כבואטל
 איו גי טרוקה עךה יי ט439 "רסק טל ט439: מרסק אל "לטיניץ

 וף ישג חל מסיד: עולה מסיף שאון עדריף קול "שכח חלעטר:
 וכו'. הישועה ליי שסף: לסיען סמאמ'ני 52 וכ"י וסצילנ4ש9ף כבוי דבר על ,JYai" אלהי כזינו שסף: :סללו ואגייו עגיוכלם

 א"ב.מ"פ
 "ב1מינ4. נאלטיע"*נ4

 ןנעלם: בנלוי במצוהיף 9נךנו ק' * עקלם אלמי אמנםח'
 י.שכ ואל סגנו דגול אולם. כסקסי 9רש לשלףגעינו
 חין כי הכל הרעו * "ל ליקעיף 4א סיפסר : געלםוך
 רב ים1לס חוסל * וגשי משש רב "ין זילסף :9"5
 לססןשסה* ברין שסינו אין ט92ק : ושראל לכיחמוכ
 2שה ססרף כגדל ס4כרחה: זלף ולבשרן לנו כרררש

 אכו כי יטעגינו לא סלקה* לעטף כסעםוכססם
 סדור* עילית ראה יד ממהה סליקה: טרקהלסעיף
 ריק ככלי ש?ךנו : לגיור טיש נאין קיץ בכלגפרצמ
 ,ה סךך ןאל שמף2שה 9כיד 2ל * מ9ל-ד1רןהשפלנו
 כטטרים* עקף ןהקשעי "ישף aujb ישעיסדיר:
 כעת עתה קראנוף : סן?ים הלשינו עקלנו י"רצפוי
 ומכל שעש מכרם ךיקים נריעד* פנינו שירעקמנו
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 * ונכדה "4י 2ם שיערק שדק נקול תון : מסריםוכורת

 ח5אהם זה* בחרש ונסבכים זה מחרשקו"תשמימים
 מעה סליקה מקח תסלח * מכזה לא וצניסםשיר
 ,כ". מלו אי כשע: ה4ם ל2ת נא סלח נם עיר ןךי 952יז
 סלטגיף סי: יל לשליף וערק לא יי עמנו. 4קשסמ "ביאשל

 ךדיגנו. ששטמנו "שיש סי פישרים: %וגה ויגיף יצאטשסטנו

!ש4"
 עעקת שכח לא ןקר. אותם דןשימים יי צלק: לסשאששמ

 מך'יוז טלא ם כגין !דין.עגנים:
 9מ"

 .כ.'. הישועה ליי ר"ר4ה: א על ראש
 חזק. זבדיה פתוס .נקוף א"ב, ט"משלישיה.

 אבותינו. ואלהיאלהינו-
 יבדק* שם פ2ל במקר ידקדק* אכו דין אד71,ת'
 סן * מעלה כע4א סחן רמי ת' : ןעדק לא 5פניף נכרק'

 כמןם2ןלה: שיוזה :אף ק' * תהה ששים9טיש9יף
 ש5 סיב, כלנו* ורשע חמוש בנו* אין ועדפהןכורע
 דחמיף כרב * סלינו מעיף לסמו : עטני במשפםתבא
 רכו משיב1תינו טעללינו: כיש לעלסי * אלינוסנה

 יצוגן סליקה * רקרבנירק אןז ניחוחיים *טל39ורק
 ך4ין P~g סמוכים* אנו אין ע?קיסינף 52לעימות:

 תטסח אל קו : עורגים לסמל מציא צדקהטלסלסרם*
 : שניתינו והכל שיא ממיסנו* ש ןתוי4ה ?9הלש?הע(ינוי

Inajrnכנשמם חנכם ךרכף וה * "עמכם סשה 2ל * 

 ~3ך ופירעון זין4כיף S,p3 ת' : רחם ןסימ"לינוסרם9יף

 קז"ת * סדורית עשרה שלש יזיערז1לסיביר-ז*
 קשוב שק * לפניך סדקנו בם חנון היזרות:ששיןךיקמ הכמהתי

 1כ1,. סיר אל : טלטסיר .רוקם משיכני וחלטממארף*
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 אין סדם כי סי: 9ל למגיף ןצךק לא סי עטנו סטשסם שנוא4ל
 יאמין לא 21סךיו 15 יחטא: מלא טיב ~_nty "שי 44רץצייק

 ידם תילעה: שדם וגן רטה אניש סי חף מילה: ?שיםי?סל4קיי
 עפר גי זכור וצדנו :רע הוא יי רגז: ושכע לסים חצר "שה:עור
 לעילם ןזנח לא סי בממנו: קרשי כ"ס גי לגנו ן?טח בו ייאלצני:
 'כו'. הישועה ליי הסייי: ?יצ ררמם הדגה 4ם כיחדלי:
 חזק. שמעיה בר אליה תתם .נסוף ב"ש, א"תOUDשנייה.

 . אביזרינו ואללהימלהינו
 אחם: ממרצ ברצו הןביר ת' רמה* עניש בשפמף אשן,ת'

 : :הצדק וכה  ופתי שדגה * ליכח איקסים דיןז"רכף
 : למצוי הטמח טד[ ריב * לטסים ןמיבה לסדימול
 חטצא: למי אליך קיראים . כשרין וריקי טעשולי
 : לפוצץ בשבו מען ממצוף * ב4ש9היבה לפניףהננו
 הימהר: גבר עושהו סגי היצדק* אניש ממלוהכאם
 שעבוד : רב ןפשע מלא "זן בקרביי ארן בךבוזדין
 מבע * מליקה ובא למן סופו מטלסים* לקלף!ררן
 צפים יגאה יענה: רשעי פקיו ננד * נסרת בכפוחותם
 פניינדרן ביבש P~TD1: "קרא סקיישקן הגיי*ס2ץ
 לרועשה 44א' ת' ל49יף: כ"טרף 9השי לחן *הולם
 יטריף סרטי: שמיי ר"ה 9שזריז "י"ח מרקה*?יף
~ןכשיג * ז9ראשינה fDQ קרססף יכם * לגיסה מיםולקאי h h h h -  וכו'. יושב מלו אל שישלה: סמאי 

 תחסינו משיב סי: 9ל לט4יף ןצמק לא יי צינו גסשטט מביאטל
 מעלה וירושלם ן את מרחיק זירו : שחלנו ישוב סשןץוכמהומות

 ןם 1קצלדת ומשליף עצמינו מככש ומרמסנו משוב לכיפם:2ל
 זכר סבידף אשא "נגל 4ל שטף לטען "גטץ טל 5טאמינו:9ל
 וכו'. הישועה ליי צמנו: ורימף מטר4ל
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 . 4בדמינו ואלטיאי"ינ4 שמואל. בר משה תחוס ונסיף תשר"קע"ס

 מפערה שדמע ת' * שקיף לסעדן יתפלמנ4 רעעלוקת'
 סטה טעדלם השי 1ס9ריר רחמיף ת' לרוטקף:באים
 מעשה צרחה : שלכדר סי"ז41סם חליף קראנו ק'זכור*
 אין שי ט9ל-ציה 9רמ ושחריף* יחליף יטעןעטני
 כעלה בא רצה פינו נרכדרע : ס"ה לא שנותנוסרקה סליסמני * ס"ק כים ?נס ך :עגנו מכלגיף: 4לימלנו

 אנו לף ואנחה: "דן והנם משאלדמינו טלאיטגסה*
 וארם דרשנו סקוךיף כי טממקוממינף*הושקענו

 ?ננו מהור * סצאן .ע4י 2ים רחמיף :המו :מעליסנו
 זקרנו . רחמיף וכרב כחסדך ג סגנו : טלסצדןןמיילנו

 * קךקף סטעדן "דון בסשקישה : שמף רחודופקרנו?ל

 רלרסם לסגן דריש : מקך"2ף 3די על רהטיםסטלא
 : סקסים חתה שי טלכוסף לסם 3לה . שסריסםערם
 ידף תרף אל קנח סכימה* וכרמלכם שהר שענריכםח'

 המוניף סשחלדת משה. סאת יריים שיסע9ךיף
 : מסיה פ"יף av שסלת אל שמדע מלא.גריסים

 וכו'. יושב טלראל
 לשקיף מבע סי: 9ל לשיף eb p~vt שי עשנו גסשקם מבואשל
 ונדל . שסיר ~rrLl לשקיף  יב"  ייוגמיוי "מעלם נ"י .שסלמני
 : תמויה as~ לטקס יסיי. אית לשלי תמומה: גגי היתי .זרנעף
 ושפי ך ן5שגי 21טף. שי לשי"שלה

 שימנו. לשטיי  ישפך שיהו:
 וכו'. הישועה לייהושיען: קרדמיי יסקל שסע. 1ץ ,רא מגי ,ה 42יי: לטןיי41רד)(ינו
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 יהודה. בן גרשם תחוס וכסוף  כולס,  וין  גר"פ,  נג"ו, *ל"ג, ע"סשלישיה.

 . אבימינו ואלמיאל"ינו

 כאולם ולא נשכר בלב * צורי לסניף הזיחי אשפךס'
 לסייף סש2י בעד ת' ןעע?י: אויד ערתי גם ק' *בריא
 כעיזך יחמנו דגול ק' * אתנדה 2מי סמאת גםאידה.
 2לי דואגים נבהלה* ונסענו מלעיר 3ופמומודה:
 דבקנו : ידולה באשמה לפניך הננו ~?לה* כיהמאה
 ארח וקשקלני * :שלה יא ??ך סלקני זקרתיעשק
 נקדמף וכשה : קשיי ששר מעוותיף וגלנו * אברווראשנו סטיתי וככדי * וסרו שני :2יגיני הו : סקרההלה
 ספארז מילקיכם. יטוהית זשחיכמ יסוייר:ייקד לסךחיק סטא * לקעכיר גגית וש לכפר זדונות כסיר.אל

 54ךקים: לא סם 3ם ?מים מפי נפשקיבמיואשמות
 בדד ישבה י מקליף שערי מבעו קךשףי ביתסרב
 דחופים יצאו סניף* כבעל שללס שכלס חך'שף*עיר

 לרוחנו לבנו יזמנו : קרבניף מקריבים כהנים .טיס~רף
 ונדכה נשבר לב * נשברה רוח לבסיף כילשערה.

 לקחנו המשיבה. לעד לכנו כוננו ניא: תבלהלא
 נדנה: פרי :ילם שפסזי מבמא * נשיבה ולליףךשרימ
 לטים כצים טטעטים ירעסים. עסקים "סרניישליף
 ממ2טקים קרסים:. טןכוף כ2ל רצם נאיהלבים.
 רגלינו * ושטים טקיר4ים אם שאצינו ס"ק:סים לעון נא קלח סז"ק* לא תפלסנו אלי~ה*נאקראנוף
 ןי ?שב סדין מכסא למוד ודוממים* שותקיכםאם

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



 כפור יום של לשחריתסליחווצ216
 2רנומינו * ןססרם סרטכם סליחותיך : כפטיםבטא
 טית אמ עמף : מכערם אחה פש2ימ * רסקםטסה
 עךשע זגכוי 8א * אשזיף טיל יא יגל *סיקף
 וטסש?סים פשקים ייחות* יחךכע קצרים :לשקיף
 רבא ערות סטתוחות: ציות 2רם קיכליםאוחורז*
 פקורנה ראשונות * ודוחקות ובאות קרבות *ומצוקות
 לכור וף9יף כסטןף* שמאה קולנו דיכקתז:קטנית
 ייכנף רישה : ל2?ןיף ןסס9ד סיךית שטר *יחעיף
 הר ציון מרסם הקום ישמנו* אלמי עמובנו *יג"לנו
 עלמים אל הקךא * עין לריב שלומים שנת :קףשנו
 * והיפןה עיון חושכו : בציון גח?ב מסגפך גסים *עליון

 ונלמידה: שכילה יושבה וסם * זהורה ערי תבנהבם
 31ישכ* מרחם משכנותיו השב* יעקב יהלישבות
 ריבי* כלימי שייף ק,):ה "ו ישב: 2כמף "לוכםסניף
 יי סחדי?ה חקן-י תי"ת * וסאבי שימי ס3ה 2דןרכףמי
 * לנןט?ף טיולי 2,וה שלש הורעל : ניביקזךז

 ספינ דבךף טלש?יף* ולקם חוזייה ?8?1המעתו
 וכי/ יישב טלי אי לעיף: 2אח9ל

 מגאץ אל : הי קל לזעף 1יוק 5ע ?י ע"נ4 כטילם יבואשי
 חל "ינ4: גךימף תשר של זכו סבוךף ?טא מנגל של שסףלט"ו
 ו2ד גאןה רגל מבואנו של מוסרנו: כסטסף וחל תיסיהנו?שיף
 ולרמונו טמר ואשורים .עתות לנו מזקר חל . מגרנו שלרשעים
 13זכ2 עם ל9של לסך?ה נמלמף ממז של יאר: ויונו יירם9יף
 וכו'. הישועה ליי אל"יסם: ש2ה ועטים יאקרילטה
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 נ4 "ביכו נאלץ נ4 לה כסול. תשר"קע"ח

 ןכור הירים סחיז " עסי* יכעס אסוף יד רזנרטרצת'
 טס9י* ומעביי מעסק הוכ שטר "' סטר* א5ברית

 אכה ריב בפפר: עדיכם והעד כתוב פרעון 21יברק'
 כרגע פן שעיר ב5 רגז * רתקו כשה לעטף איןכנ.סקרר
 צרה בעת קוראיף * ןהלו פניף ט_עם מרסק קצפף *יכלו

 צריחכם עכדיף* ריו אובדות צאן וסלף: לףועעיסכם
 ליעלע סיים קערי * טסוף לסידם שמי ן5אחסמם
 ססיויף: עלבין וכקש קוש שטף טלאי :רקףיף*לרע

 קוצר יום יום עוד בציר* כעילויית נימחינועולליה
 קץ סוף המציר* יד ןגברה :שע סברנו קציר*סטג5
 בקש ים ןעד טרם נעו : עיר ולא שגיא כהן אין5העת
 מגינו לטסה* צרי ואין נויד כעפור נדנוחריקה*
 מרד לאסי "רסיס* יקעגית השקנו רייזייתשסטיו
 צדיק טסה זאת לשל שסקה: לא נהסה רסקועןן

 לכעבור אשמיכם*ואנסנו
 השכי

 טחשטים* לטיה
 מעש ירע כלות * רשימים קשים חסריך יפותקעת
 דין מנע משיר* לפגים לנו גסנםת סי יעןסחיר* לקרוץ אתה :~ר יורע : למשכימים שמש זבוולא
 מנתנו חבל וחמר: יון ימים מבענו * לגמר ימתחאם
 אברהם !רע שלף* שנו חכימעכים . חבלן לאנואהה
 ממשלמת טיח געקמ זמורות כלרלי* ןסצסקאוהבף
 מקסם* לף וצפוי ~לוי והכללף:

 ויצו-
 נטש חטר

~ ארי הכגס כן העל אדם* טלא לסעראי - h h  השב * 
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 ןףד קלם: ילהי יעזה ל7,49 שחין ןש,ב נגעל:ר

 לשכים* הכבה פתוחה רלה * לשוגגים ההוט[תשובה
 ןהסן עפניף טצום נשים * לנציים תזדרע רחמיףגנורת
 בנו חית * 2מף ןהוסי תפקוד ברחמים נתי ת' : טרגיםלף

 לעקף* נס 4ני רעינו אם נעמר* טמרתלהמנה3
 1נ1,. יישב מיי אי שעקף: וסליחה וכור רח9יףאשץ

 ץ תמן חל סי: סל לסעף וצמק לא גי עשנו יסשיפ יבואאל
 טים שב.לת משמפנו חל : סלה :יומו הסק חל זטמו ושעטא1י.וי
 טפף תעי "ל סיס: גאי ילינו מאשר ןאל טצולה מסלענווחל

 לנו צר ?יום סשה טלף מסמר חל : מננו סמי לני צי גיסעעיף
 יסחו אבותינו ?טחו 3ף מסי:עגנו: יקרא ייזם ין4ף אלינומטה

 וכו'. הישועה ליינמטלטמו:

 אבזמינו. ןאלויאלונינו
 ןאל צאנף ימקש רריש י ומיש לסם קריב נלוי :ססס"ר 4א אל אמיניף בבי ק' י סקל וטייץ מינ ושסח חף"'

 ביד ולשלהם ןחל לעם* יף ~שיתם היאלףממוש:
 מרדיכם השוף * טי34ית קשב-נא לדינור[ :טיענו
 ןצלל * וסטיכם ןסריס טסי מנף : עוף3וה לף?קשות
 לקוהיף ןנסרצה* ~-wv שלהחל איטיים: כשד?צול
 לשפומ שמקח מהגד : ס:עייה ן2עה הנסויה סקולקח

 ספר קטגוריים: טללטר ?טשטין סוףמישריכם*
 בהתעלסם לפניףןכרונור[

 ןפובב לא שלגיכם .עון *
 עריף * השורה ותכצע סדין פשי ססבולל:לסעטים
 ,כריס ויעף יפוי : לשסק-ה יייל וטמר סיגיםכב,-
 קולם כקר ת' : מ4שא טטישמ"ליי אם ןלעש ן2ע *גט9ה
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 הכף העכרכן ק"ת כגמולי* עלא סלקי 9מעשך'לו

 ןת סר. סח34ו * ותקבלי יד ספשומ * להבלו ןלאלנכיתף
 וכ~'.~ יושב מלו אל מלסטגילו: יבירשסת,

 לנצה לשה סי: ;ל וצוק'לשלף ל" יי עשני גסששמ דכואחל
 כהשסף וטל תיסיהנו גטטף טל ץ !טים: לערף מעןגנומקוהנו
 אלקים סגנו תקך9ה: תטלפנו וגסני שטנו :ן אליףתושרנו:
 :סירים גי ךחגנוי אלינו שגה שיעינו: 9סה יחטיף ורבגס%9ף
 וכו'. הישועה ליי ' ארנו:1ע14ים

 כנימן. תתרס ונסוף א"בע"סשנייה.
 אבימינו. ואלהיחלהינו

 במוסר נגיפיים טאי גי ק' * "ריף באי היפר נא אלת'
 ככל נדונים* ונבזה נשכי יכשץם ש"ש נקשה:יע
 * ?לחנף מעל ונעו גלו : אף ןשמף גאגןריותיידם

 יל רעלי ?טמנכם לשים : הדילף טלית 9טףכעישרר
 : היצררה ןטימ קח9ר לסף9ם 1ןשיתוכם *סירק

 שערי עד וגעו באו כי 2לוביף* בעלבוןסשקיפה
 רקדמונו רחמיף * שמיף שטי 2ד עין גדל ןטם :טוף
 דבקים ההיו %ךם* "יסרי שישת ~כי סעילם:אשר
 כן כי לנצח* ששכח טל סקסם עשק רחודף:יןףחת

 שארית רעכלרן מלכם נאמן: ר41ףק ככרהכמסתם
 וסככם ייקש : 4חומיף ןןכסרי רחמיף :המו *יעקב
 ואינכם: סלקו ט92דירה 'קני ריקן* להן~כידה כמגי נדרי: במי לסטא אין סי בעצמף* 4אכ9ם
 עניתרנו כל חםףנו כי * כלמה ןעמינו חלפהלשקנו
 לנף יאין * מומאה טנע ג9ל 4ססיני טיי : ריקככלי
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 * טהורים מרם וריק ממרדמף נא להמסר: פסהטמרה

 רסיס שמאלף : סהדישיף זרע על שגינתףןהשלרה
 מנום סי על : לנו היא סוים קך9סף גי * מקרב:סיגף
 : צרה בעת ערנה "ליף אם כי * ןעוךה מנוםטצוא
 ס9ל וסומים מךשים * ןחמ4ימ אשרים וגליליםטסילים

 טל יכומחיף סי אל ק?ף תוחלדנה: ואחוהסגטהנו לכי גף * לעד וקוכם סי עולמיים צור :סעחועיכם
 ןמגמ רפי9ם ךטה : ם קו מסנר תבים 9א אל *אמת

 מסר טי שפיך טשטם: כ9ד ולעגי וסקיגעליים*
 נתדימ: סככם כאזוב החמאנו להדיח*?טירם

 על קרת כמפגולם* ישלם למכחשיף במיל רזשכ נקזןת'
 כסף* טחטצי כל :גינו גיז ?ד: מקשם קדקדםרום
 ונו'. זזשב מיי אי : נקיף לטוטלי כסטליטףיסים

 סלטנו אלמי : חי 9ל לסיף ?צפק לא %י עמנו גושים סכדאטל
 גקיל סקשיקה "טלאנו :: מאוילה יחומץ: מעיל סנף ?שעסגד

 ומטיל: אליף יי ואלהינו פלגנו שוקמנו לקדל סחשי9המונעינו:
 וגשר רעוענו ן חליף וגצטה: לף גע?ף בחר קדלנו "שפע 3ארץ

 יכו'. הישועה ל'י תקך9ה:סילמנו
.n~tpYחרוז. כל כרקם בקר סלת *תרי הארון מרדכי חתום 

 ' 4כדמינו ואלחיחטינו

 ?שעי רירן ק' ומנקי* סתרי צורי אלי המלכסית'
 9יף למלוטף השגמתי ת' וארני* לי צר גיוכםטשנגי
 ל72כור רחם בהר : יגכ"ר שנערי % השיף ק' ~הגי*?כ,
 שף וסטטיז 9סךתו ת"ר אירוני* טכ לט9רסכםעקד
 ך* ממומאתי, ןהישיעני גרייזד וכר * לטחסקיראש
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 ונפיתף עמו דב?ט ב"ר : כקר קילי טשמעבמר
 לו לסייח הברירז עמו וכרית * משכתרן לילשלכם

 ממים * ת סקגר. וקבלתי ורצפנו אססתי *לטשמררה
 לסןאורה כספעט האיר כוכבו ב"ר ככוי:נבקר
 את קח לו ותאמר כעשירי ונפיתף ס4יילהיצףקתף
 הכלא* ללאשקף

~v_ 
 לעלה* שכם רסעלהו לסיים טסר

 שמף ןהר ב"ר כב"ר: ט2שה אסר סוקשאת
 עד( לב ושל ןשש * טפקתי ןסרטדק יקילףןשטע

 להקכם סשןיק קיפלה הטוסיק לעשיתי*רשרף
 לבבם הכינו כקר נכער: טלרים וישכםטשסחתף*
 ןהילכים קרוסים סןייכם* נלי לשחים מטילת"ח ןהאב עציכם לקח הבן * איום יצונף לעשיתשגיסם
 סכתי: כסי" משלישי * כייבם קכווךי וראילסטכם
 מנקלח ~ושח * קסם בני ולעקד חלציו כגבר אזרכקר
 עייתי טקריכ הים ויאמר סןמ* חשב נלאלשחמי
 רהמיף י"ר לה"ר: כלין לא זבחי דם* אזריקןסיים
 סלטך טליי ויקרא זןחו* ןזליי יסיר כן 2לגכסרי

 זרע לף מרא ברצחק כי * ןשלהו אל ידרם סנגר טלן'
 סכ"ר: 2ד לכושכורת לקנם סגיהן* לדורורהוזכרי
 * הרב אליף עכז בעד :ליץ וצדקו וי-שרף כשרוב"ר

 נפשם טנתן * סרב לכבסם לפניף יראה תמירואפרו
 : יכ3"ר קאה היא * כערב ' ג'בקקה, לף כיכשאלקים
 מפלחכם וערף עובותיהם* ותכיר שסעה קולםב"ר
 צרות בןכרון ובאו לקחו ירונטיסכם* ג32רריקשב
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 בב"ר: כב"ר נדבה עיד אליו סכיאו והםאברמרסם*

 יועשליף קו"ח ורחמיף"לרבוןסמרו* אלינו ב"ררזפן נקלח,
 העבר2וגנו צור עכרו* ולא סמאסינו של :םטי4לווע
 וכו'. יושב מלו אל ב"ר: ט39ו2ר יש"ייי ולאטיק4יףי

 לשריני וכת סי: 4ל ל49יף יסיק ל" כי עקני כסלקם מבואטל
 לי: לכלו לא נם "4עקרי. צירתי וכת ןשרחל: 4א  ינטרס4עיויי

 רשעים: צךיקקצץ:עבית ן : לטענימם מאריכו חףשימ סרשו נכיעל
 "לינו לקום לנו. שוה :: לולי צ13ן: שנאי כל סחיר. וןפגונכשו
 שטפיני. מטום אזי 4נו: אפם יהדות ילעונו. סיים 14יטום:
 גרוף מטירונים: מום נטשנו. על "כר אוי נטשנו. "כרעלנחלה
 ,כו'. הישועה לי' לשגיסם: עדף וסלנו זלתע.

 ואמץ. חוק הלו' שמואל בר דויר תחוס ונסוף א"בע"ת
 אביתינו. ואלהיאישינו

 אמצת טמק,2תיף ת' * מנעשי צררוני רבת אלהי רוח'
 * להיברי צקצקו וגטם 2סה *כיף כעירי* טסיתףלכי

 משל כיגיעם סרטה וסיימי : אסרי כל רעדו בידוברים
 ושליצרני ודים . ט42ה "לי והאריכו כי אבן וידו *ישכיסה
 עלי ומישביכם שנונה* כחרב שיזו ולשונםהרסכם
 יגלו רחמיף ימרת מובף : חנינה טלי רשעשאשבית
 נפשנו בימה הזשנכבו: טלפיה ןששהף"לינו*

 "דשף2שה, שם למען שנמסנו. ממי לאמרלישטנכעף
 צאן 2ל הכי וחסריף מובף מדת לנו: לא : לנולא

 * וטהילסף סליחיסיף יבה סמל לף נעניטדעעץף*

 עננו ן סגנו . לנסיבחיף לכני ןסמ ונושקהסגרנו
' 

 כי
 טכף ןרעיסף 2טף נהצל פרה אמקהף: ססרףמינ

 אר[ ןנ?4ש גבור נדור[ צדיק צורסמקוססרסכם*

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



 כפור יום של לשחריתסליחות280
 טירקקסם* קר? מליון שטף קךשת קרשמישקגהם*
 בתחנה שסך3יף : כגיסם יעל .עליים רכקיירם9יף
 סרקה ינ "לוכם * 'קדרש3' טלכ3י שלמינוסקשי9ה
 ועדיקיף תשוסף טרוששיבו* סעילנף סיססלסף יישמיני שכערק יאשני* יטריקו סכלרנולס(לסף
 הסנוני וקיר( קפתי ן9ב נפשר* חסי ובםעעשיענו
 דברי ךשיחות וםח7קה'שמ"ח

 לפניי
 ןכקמדת ינקמו

 ךש9רי תיסלחי קף : לכיגגה טש9מר 2ל ושלמקףקרקף רכיי פרגדי. יעיו הקלי ונעליו ךרקןיף גא.רצדה
 אבקש ?חסדיף רחמיך ךנורא* גדול גאזה ינשאום

 ;קמת ונקים משפמי שפשה * חשכיה יסירךלרשיעסף
 9ם ח ל ךש ססקיט9יף מגר * ברה כן פוף ם"ךם42ךרף
 מלסם גיחלם ?שראל חדיש ואתה : ךצרה תעם אףחרין

 עיגבה. אסי סלף ולבם המו חכם עששיםוגאונים*
 סכם מגיכם. סכם גלותכם על ולכבד ~עם,טל
 %כך 3ק.י ת' שאף4ם: סליטת יהטים2ל יהמלאלכרית
 וישכוחו קי"ח וארבי* צרי לקראת ושק כסחבקחישדה
 ויחפרו יבושו מכאוסי. סחביש סי 9ך חימיוררגמ

 טפלי טחטיעף ןאטץ חוק קרבי* תפעי יהירך?פגי
 .מ'- יישב מיי אי "כי: טלהי אל ישועסיןצור
 עגנו 4קךאנו : סי יל להגיף נעיק לע סי עתנו כטשטמ יביאשל
 מסלמנו ששעה תולמנו: ושמע סגנו לני הרסכן עעי עלקנואלהי
 וכשיזה P",S ה שטעה משנונינו: 5קדל קשתת שעיף"ס?יןה כקיליי שסעה אסי הסךש: אל ףיאמנו של סץ?נ" ושוממנו:ן

 יכו'- הישועה לי' . סךטה: שקתי 4לא מסלמנו השןעהרקמנו
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 חזק. זרח בר בנימן חתום ונסיף א"בp~uעקירה.

 "בומ'נו. גאלוניאלצינו
 שיים "' : ישריפף ה4ט9כים טחסעים ?גי טמ'וםת'
 כתסלדה גועיכם ת' חערוסיף: כססי נלסרשלקוד

 ארני ואומרים רלייף דיסקים ק' * כשרקנהיסספקקים
 גזשידק* יגס סיחה מחיסרז סטקריכיםשבשרק:
 טןכירים כליל :כח המורה: עלה סחת לבנכגאיוז
 ימטשלרן אש ןקוד בעממה* סמןכח 2ל טשרפצים מעינתי : ףאיה ןעולוק ששיכם הלכי * מך(הכקררם
 2ל[ טזר ןךן75כם ידים קסיפרז 4ש~ש: טנהשר

 : ומףה מרומה וקופיץ כי 5סכ 4-יזיקדה.סע23ר9ה
 נסושדק 9שהש. ליסיטה ן8מ"ר לקיחהטטשלת
 שעל ש~סיחיק סרב ש"ס : "שים סב ילצוץושישיק
 טסףינו: ו9ססנירק שקדשנו ושן "לץ * כביטוכסה
 לסם שפון * יצניף וסןשדכם יגיעם עףקסםוזלת

 טוי[ קכיכיק קףגי : לנגלף סגן וכ49גףחיש'~סכם
 : קרושים לעכם כשר לסקסן רעה נסןשיכם.סייחו
 שער לסיבורה תולרוסיי לו* היכעס ניחוחישעץ
 טם9ה* ןסי יישגלו .?טלק ן שסי לסוסילו:טישיו
 שסננם קע'יי * שעקדכם לסעיף יכשציק שציסיוגם ילדיי : סקעשה שם על ךלטה י ן ס9קום שםכקרא

 קשיכם לף בושאיכם ,נדכם: ןלפירנ נ?ש7םכושלורק
 : רפיונכם וחן.ק הנערב דיה לכיר טרקכם* 4ינכרר
 * חאםיף ןנרסיסכם הזקכץ ובכשהצותיהכם נקולתון
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 חושינכ[ הישב* ן3רהכם יקיש ואוסדיהכ[קרת

 ופסליך ?ש'ראל טיולם כסי שחנן יסשסגםלקטח
 סידק לנקף* לעילםכליקב[

 ות-
 ןחסרק לעם יף

 יכו'. יישב מיד אי לאלקים: ~..ftw"דרינק

 ללטש לקוו ן מונ טעוניו: סל 2ל ייחמיו לכל עמוב
 צדקה א"כ : ן לעששת ויוקם הסיל מוב"ררשמ:
 * כמשפם צבאית ך וץגכה * הארץ מלקה ן חמדיטשטמ

 * כמאף מכון ומש"מ צדק * רקה כע גןש מקדושןסחל

 סי סים "9דו יטש99יר סעיף: ןקרמו !אערקסקי
 סהך2רק עקיף נצא טש9טנו טל9סיף .ע9ריף:הכל

 והוא כסאו: לטיקמ כען ישב לעולם וייטישררם:
 ששטף :י סי : גטיש?ים ליטים ידין כצדק הבל~שפם
 משו כמאף נכון : יושיענו הוא מלכי ן מקקקנוע

 מלאה ן חסר ומשפם* צדקה א"כ יסה:טעולם
 %ץ 2עי כל להושיע אלהים לטשפמ לקיםסמלץ:
 ואדגינו אלהינו יטששטנו* ןסקיעה סערנה9לה:
 כצהרי-ץ? ימשפמני צדקני כאיי יהועי4שלריכמ:
 : צךק שופם לבטא ישסף ןדיגי טשסטי עשיתןשי
 יסד: 3ם אחים שכת 3עהם ומה מיי מה הנהלמנת

 : הארץ מלשד( : חסד ומש"מ צךקדקא"כ
 44 סיבב עקנו עראית ב שיה: ftwhh*hhh עטף 2ל מןש4אהל?

 ס"לד היקיעה :: שף: בעס שרם חשרי צקאות ןן סלה:חלהי_נעקב
 . לשף "ףניק43 טטילים אנפנו צרק"ינו על לא גי גיים"ראנו:שקי
 מה-ייהגעשה "דגי סלקה י ארגי nyu~i י חקי : הרסים רחמיף 2ליי
 : עקף ןעל עירף על נקרא שסף סי אלהי, לט2קף תשישל
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 סהרוףסוממיס
 נס1פו. תתרס שמואל סמת3י 1:ס 3'ת 5כ5 "נ1ע1ת 1' 1' 3מ(ק5פזמון.
 שר שבת גהאסד* כרעהו איש היום, קדש שויילסכת

 היכ(, ת.שמ.מ וי טל ' הליסר קפיר ויםלטנוחה,
 * ויחד :רן וסינו צדקנו, כאיר הוצא * יסעד יעל קלייעסי

 קדש. יי ש :סד: נם טסים שבת נעים וטה סיב מהחנה

 בית. 5כ5 תנומות ו' 1סמסק5 סחרו,יס נרפסי גבירול( )בן שלמה חתוםפזמון.
 :עמיי* כטשסם ואותה הארץ, כלשים
 ואת מצטיר* ~גי 2ם 2ל :סקר, הךיםגא

 עלת רנעטיי* עלה כמקום סשס"טפלה
 שפט. הטטיר: לעלת חשרמבהר

 רז בשרי תמשי* לענוני ושד מטועי, יום בשבתמנת
 ברכי* קציבה נששל כחש" רטני מטרקטשט~י
 כחרטן קאה ןסלכי' דמי מזער לחשי* צקוןורוחי
 * ראשי יחר2ל תבור מ(חטפון, ןטם2יני * קדושיטל

 מה הנה * טסד חל יבקהלם נפשי, טנא אלקסום
 קדש. שרי :סד: נם אסים שבת נעים ומהמיכ

 סליקי לכיף לף קעשה, ירקהלשש
 חברון* ןשני !קרו-ה מעשים' בנר איןואם
 עלר-ק סטיר* ן לפני לזכרון, ו"5רלסר-ק
 DSW. סקטים: לעלת חשרסקקר

 שיכו * נעגים נששיה בשמלות עשג, שבת כמקיאלינת
 טמאיכם, טה להלבין * נמעינעטגים בני בנים,סים

 לו ןהרבו ?ח,קה, לאל ןקראו כעגים* יהיו סם9
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 * האדונים טל"ים,81דוך אלהי הוא כי *שמנוגים

 קרש. שרי : שטד רקח נלא פנים ~יא לא8"ר

 להחיה* איש להפזת חמר, כלפיטטה
 י וס?-ק "ליו ג%מ4, משה, לעשרבשף
 שפט. סוטיי: לעלת אשרסביר עלה מסיי* טיחו פנל לקבה סיים שיוהתדב

 אוכל* איף בבכי ?ציר הקדשו עיר קברילמנת
 גין ?ין לסטי טיכל* "ש אדמון ובן אורהבן ןטי ח"י * ההיכל מוסד v'i*h~ טויחוסקכסיועם
 אשר שומטי ובא * טטזל כצאן נחן ל"רשקב*
 אשקל למה משם * ןגכל חרבה לשימםד..2רים,
 קדש. שרי אחד: יום שניכםנם

 קדושי* עיר עיון מרק ברצוגףיניטילה

 .עריכת * למקדשי ככיחף ושרקי ייוגסי
 עלר-ק תסיר* נר למ_עלות ישי* לקןגר

 "5ט. ממטיי: לעלת אשרמבקר

 n~aaj לשעץסי* אין נסם וצרכנו סין קדוש שעהלסנמ
 טמרוסים ושור * לרט4חי ססרש וטל תפלסי*את

 כיתף, טעון וכנה ןשיב ןנק4חי* ?טל ~4גיוישי*
 קול וקרים לשסקן לד וץ"יר ~ייץסי* סיכליקום
 סגה אסמך* ולא אבמח ושהנהי, אל סגה *ירטנסי
 וכו'. קדש שיי וסר: 3ם אחים שכת נעים יטה טובטה

 וכו', יושב מלןאל
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 הף4ש ןטסה ךשרטל: תהלות יישב חדושןטמרק
 2ת כי צין רסיסם תקוים טסה אמי: 5אושנאיף
 לב סיקרה רוח טליים זכהי מלער: 9א שילסנ9ח
 בךצדנף מימינה רננזה: לא לגלמיכם ןנדכהנשבר
 ןסמי Y'~OC טז ןרישלהם: חימית מ99ה %יך.טרד
 חמיכם: סןכחף 2ר( יעלו אז ןכליר(. עגלהצדק
 יזה. יכינו ןוע"ה

 כלני: :רף 4עעשה יצרני וטפה מתיי טנף3י
 וצי4נ4: מסיי נצטנף ססףף 4390. רהעיף מסלא bb ןאזיק
 מךם קגיס ~ע-רעף זכר : בישהןתף יקך3יעיף* ירצדו : זקרני : מטה סעדלמ סי ןנסקךיף רחמיףזכך

 ~יישלךם "בת ןכין : יי שס9מ %י71ןה מיש9מנחלסף שטלי
 ידם טת יהום לכבי ן וכר : 5נעח חשפה אל ציוןטחכה
 ומיכר בר לסם גשבעס סיר ע9ךיף ילךשרטלליציק לאכךהם ןכר : בה "ןסור סאמרים"רוי"רהערלרושלם
 סטךץ ןשל י סקלם ככ1ככי בימכם טת טרקהטללם
 לכר : לעלם ינהלו לזועקם טמן טסךמי טשרשואת
 ?שעי ןט5 יענהסים קשי טל מ9ן אל אעקב* לשסק לט9רהםלע9ךרף

 וביאתי: ךטר(
 : תמאנו ואשר ואלס אשר חפאת "לינן תשת 9אטל

 יוערנו: לנו סלח צרנו.סטאנו
 bitc ססוגמ מן תון "כניס ד' כעלי מכתים וכל סתרו"יס נרקמי א"בע"ס

 חזק. קלונימום תחוס וכסוף למ"כ,על
 קסלי כפש בענוי ואבכה* כיש רזחניניםת'44זאברזק

 : בכה סךטה הזם בכו * מבקי ככתף נקף שי *טכ9ה
 הרוני* יקרו?ים לאשהלטאש קלגיי קנדע סשייעגי9שה
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 : סיעי גסר שהראי לעסי * רני קימי ו3מ דזדכוכ,ךציקנת
 * ידיעה ןסגה נסת קוה * חרישה קריא לגשת גררנית'

 : לישה פ"רר ט?גי . ' גקרסד וריסי ייפירשירחי
 כקשש עגים טעןקרק יןחקה* מקגישי לשיןדרוכה
 ולסם יקחיידק. ?סילד טטעקכם תי"תניקםלס"ה.
 . לןגיי וטשרנ יירט כשי. הכא ת' : סב~ש סיםאותם
 מבעור. לסעיף דקתם של לדגור* ססי צקהיהיוצא
 בלע ויהממו. ומולאם מועקם יקבור יקנור: סגיתןסיק
 וידממו. כסיכל שבימן הרים nfitp ויזממו. לשנםטל3
 ולשצף שליף* בצואר לרוץ זממו ת' זממו: נפשילקסת
 סיליף. יבאי" טמעעיף סריחו קליף. כריתלכרית
 כף * קמכף טפחד סתחבא הילך סלקה: יעזבקליף
 ןהר?ף יטהסף כשעד "1"ת במחטיסף. לסשסגניריץ

 שאר:שוב. יאוה ת'מהכף מוסף: והרבןססיסף*
 ככושים דברי קות * לשרב אליץ גחטעוףססנסים
 נא כקם הן משמילני. גלד זי ופרף ","ץ כלעו*?ספק שניני כי סכל43. ןחל מרועף ישיב ישוכ: ייע סיישוב.
 ןקכיז סרייך נוכיר * שויר סחיה יחד קלני ת' : ולניעטף
1~yle. אוי לחזוועני קעןק y~e . 'לטסיי: ונושה יקיטנ 
 כלתכנו מיחדי ~כם . למקימו טישי טצסצףלעגיי
 : כברד שרוץ קותי. לייתם טססים קן"תנצחובקרמו.
 לפשר:סיר רמפושי. כס-ש דלף טמקומי ת' :טטקימו
 שלעה סי * ימיסי"י קשה קבלה סעעכ ?פיטי*אסר

 מך דדוי מסלהי לשמים תשתיחח נמשיכרערתבפשי:
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 לכםלה* סשיב שליכם כשביש ר"ח םלולוה*לנוף
 לרויה וסטים סטש * סטיסגי יךף קעלזסססיטר 4טשסני* ולא השיסיף 9לה ח' : 9לה עולם 2דךכענס

 2רן אסל ?ניסך 42יס4י: דמים ולקרניהוצאתני*
 ת."תןעסה לנססי* מאהב ךמינף הושמתזסמעיסי*
 שהכסף יגיד פי ח' סי: ךרבר ן מסלת * סרטי לאמנשרעי
 הסףף 3נךל סלאותינו* לי4יף כמעמו אלרזקתזנו*
 דלו צךקחינו : צרקתינו על לא כי * משחיתותינוטלמ

 ןקפ(אי קי"ת ץערו* והפיב ריו "וגיבו ךקערו.לטאי
 "צרו "' קירו: וקוצים חפים זרעו 14צרף* לזגיםאבות
 קכאתיף * וריבי :שישי למקרית רמי * אסי זקיתןריכי

 ריבי ריבי: ןריבה שלמים שסטני לזךסי*טעשק51ים
 שסקר. לשליף הורים עךקת סכ,ר. רשרי?מישף

 דוהרי טי ךשכי * .כץ.קר ותרשיעי יצקו-ב כעריקיקו"ח
 לא ל4גד2יניף * :בוא לא דוסי קקי "'שקר:

 * התעני

 תבוא: כי רשעים ומשיאת * טביא נאהשטרןיך4ל
 * לקרם לפניף ממ_עגים סכנת * פךם שלהי לשליףסבוא

 קנין עדתף זכי * ממדבר סשנרמ כן4יורזם רעואלקוית
 כתבת לכי12כ 2עמ אדרי* ע מפןליף ת'קךםמדם:
 : חמוק שייף * לסעךרגי ךקיף מרחיק ט4קז4ר4י*
 בעמוד עוג( יטכשיק* סטית להוע~ל לסרגילמרעי:
 2דותיף * אכנה ותמים דרכיף הורני קי"" * י'תהשטרק
 ךמון* לפניך כזרעי יאשנה ת' נהקנה: הכיגגילעילם
 * לךכון זכואי ענןף כעד . תכין תמיד עקממתיססלסי
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 עיף ספרי* חביסינו וקים נכון : נכון אלקים לטייכון
 הטע* 2סך' נם לסגם wtlp טטרי* חמסינימיבוהיף
 כנזקני* סששזי יגי ח':סקיי :ששרף: טלופנוסכם
 * לצדקנו :מרש ןאל :בוא * עדקנו כהוצאת בשתרלטשו

 נושיה* לאס הדרש סחתקקנו מקיקנו: ן שמטנייי
 נפשיתינו שמח קחת * סןששה טטעןגי מדםסש"יסה
 ן54עי4ה ח' : ללטשה שניף וסטר . יףשתעשעהילקוסרר
 סנון לשלקה. מיגעי לני ס4סר לפלףשיחה.ושקכנו

 סלסה סלחה: אדני שמיה חדפי סטליחדק* עטףסי
 בסנו ק"ת * מחוךים כ4נ יחו פשעינו * דחוסים געאולא
 :חסד סךים ת' : סיים סקור עמף כי * ססךים ואורלאור
 בקול לסקר'ש לטים . ה4ם'ססק שארית סחז * %קטלי
 חדש וזה * לקדוש ירי ןכתוי זה "ה: אל זה ןקךאזהי

 2ררש יאמר * קדוש מיני וכ,ן.ןק כ,ן.ה ק"ת :לב"רןחרש
 שבלת כף * הקול אליו בבוא ת'"דושקדוש"דתם:

 ואשסע * קול כמרעישי קוראיו נקות י לשקוליסרנע
 "ל . משהמים לסביב הים "יזכור ת1 הסמים*סטקירר שלכותי קולו * לךחוטים כהתרקע גדיל קול : קולטמרי
 : וחטים טלא 2ל ישב9לד'

 וזכרותי * אמרת כאשר אבות כריתזכרילנף
 וחף יעסק את-כריסי ואףטת:ריחי:עקדכ

 : אזכר ןהארץ טןכר אברהםטת-בריחי
:eingef*altet 

~sere 
bielet מילה ברית 1% 6"ש eille תחשש 

 וסשב ןצסק ן4קרת אברהם בדיורזכף
 : שמף לקען יהושי[ננו יעקב אהליוצבות
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 תכרתי אקרח* כאשר ראשניכם בריר[וכר-רענו

 סצןום ץ סטך. אהם היצאתי אשר ראשיים קריתלסם
 עמנו :2שה ן: סני לאלהים להם לעיות ס13רםלדיגי

 סל"ןץ ברזיותכם שוק 3יק וגוף שסבמסטנו*כמי
 להמר לכללים שלסים ןלא מטקסים לא4,יכיהכם
 : טלהיסם ן אגי סי אחםעריתי

 תשתיתנוומם"עינוןאל
 סיאלוחים שכחוב*כמו
 ולא 'רלף לא טלמיףן

 את- ןשכח עלאישחיתף
 נשכע אשר אבמיףברין

 ונו- /שע,ו'1grr 1 ן CQ:1 1"ורהרהרח הנוף~הרץ*

 ושב * ששהוב סמםורחקנו
 :1 : ע ע[ן :ע:ז און-שכווהף ושלהיויי

 וכל- ~קוצף ושבורחקה*
 : הסיעף ~"שרמעטיכם
 נןקנף קכץ ששה:טלמיר
 יהיר[ טים * שכהובכסף
 משם משמרם כקצהנוטף

ן.  שקכם טסטים ן"ש4ף
 פטלינו כבלעז :"סף
 * שמושכתוב וכצמר 3כשל

 ך יאסר ןנוכסה נאלכו
אם

@efetntgen וש 6וא. " 
~ranffutt 

 ח3
ge~etet.biefee רחם ftatt 6זזש meinben 

 סמישכתיב* נןקוקצץ
 ngo3 נדמף רעדהאכו

 ך ןקן4ף סיכםסשקןכם
 ששב : יהדףטלמיףוסשם

 כמו ורחמנושבענף
 ושלהין יי רשבשכתוב*

ז  י,נ :ע :ז:7ע
 נשב * ערחעףטת-שניסף
 : שטה אלמיף ןהסילף אשי סקל-סעפיםוקשעף

 השהיתנו יטלרסם"ליני
 וחום טל כי * שכתובכמר
 ילא ירפף לא ושלהיךיי

 את- רשכח ילאישסיהר
 לטכע אשר אכמיףסרית
 ממהפשןינולמעגףלהם:
 אנכי כנכי * טקרסכחשר

הוא
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 לטרגי* פש4יף מחה היא , שלזגים חש"יקם והיי"בם
 מהה יזכר: לא יממאטיף , י"דימר "ם * ילביניכ"ל3
 שקשי ןקץ9ן 9ענ סרטינו ן ירק שיי: כאקרכתולע
 פש4יף כ4כ מחיתי * אמרח ' ימהרני מהויים מיםזייני
 אלי שיבה חח~ת'ף ןקן4ן ן %קמי * שכוהובסמו

 זלינו שרק 99,לקיף: סי , מהוריכם קןכם:עלי9כם
 ~לילכם %קחי * "קרקוכ , קמטר..'רומשל(-4ליליקכם כמי ןטךןנו מהורים מזם ן יסאיסיכם סכלההרתמן
 וטכעאהכם' יהוריכם קיים סשעיבי מהיק :אתככב
 וינכס( מסאדרציככם סכל , שיקןס* שששילק2גף

 מטדי הוא אנכי"נכי
 אתככם: ששמיר גלולי9כם ,

 כשלל ביוזם הט"ימ כסי ןהטאתיף לטעני*סשעיף
 סי שכתוב* 9מו ןטך_.יקבי , שגלעיני מהיק טןכר:לא
 ~לילכם ןכפר כשה שוכם , אקךסי שאשי ן7949ש4ב

 סכל לוקקכם ק(טיהר ן :קע9ן קש4יר 9עבלקרוצי
 השהרו: יי לסי סטאמיקם ן כי אלי שיכרוסמאתיף
 וכשקר כשלג חמסיני הלשר ן כים חסאיבי ששי :ג"לקיף
 כמושכתוב*לכונאןנוסחה שכתוב* סמו ןמפרנוילן.~ק
 חמקיכם ןסיי אם יי יאמר , הוליככם ןכקר דיה כיסכי

 ,ץסקכמילטהר
 אם ילבינו* כשלג כעגים , סכל

 ןסיי: כשקי כתילע יעלימו ססהי': לסגיךחמאתיים
 אסרי ייצון ךהיי הגיגיי: קקה ך' האזן9האןיני

 ך לף כי : וגאלנו צורנו ך לפביף לכנו והגיוןפינו
 שלקינו: ארגי מ92ה אתההוחלנו*
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 ס9"נו* וטל טעותנו* אל הכיסינו* ואלסיחלקינו
 פךקבף יטנו. שרישף שסר וטרם טסליקנו*וסלם

 לבנו סם ררכיף. הירבו מעותיף. לונו *לתעקיף
 * לאסכהף לבננו ארז ימיל * שמץ אר[ליראה

 שסף ולקען שלכם* שלב שטקסי יצלףששיכ
 3ותוב פוי יתכפר( )כ"" ווזסלה ממהירםמערול
 סי לעיני ושלסקי % שסף יקצן 4ך"ףשדהרי
 : הוארב

 שיום לעיניקינו יסלח יפל * חכיקיני ואלמיאלשני
 סח"אנו* וקתר-4ף קה* השץרים וביום הזההשנת
 :ge~etet ושכענרמחד[

~olgenbe ~ierbaO 
 ט3 6ז1ט.ח1אאיאזש

 1אה 414 י4. ץ, אים. אןן 1""י. קךחזיני
 :קינו אנו רחשיכם:מלא וכיף(ינוף*

~s? 
 ונטה עמי'

 כשגינו והעני שסה והטי: יא ישנמיףהוא דממניקהי[
 . לף לסשתזשי יערני טת וכף . עטוףס4ך לד*לסשתעכד
 3לייסינו ותש אלוף- לשיב1 4ישן'וסייע לרפקוהלהכנע

 . וענותנותף שוזף מדת מניף וסבא .4המ*רותף ליוהינו כוחדש ךן"!י:ביקעלו"%גמ,'יל~כ'ל~ל.ך.
 חריף. וכרף רחמנותף שסךת עקניר"עשה"כמירסקגיף*

 שננתוב שסףי טת )ילדתה( לאחיה לסוחף אתומיל
 עןעף לכב נטת לקלף טת "לסךף :י ומלשתיתף
 נששף יששל לסלף ששל שולמיך י ירהלהתססה
 קוף:לקעו
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 * "בדקינו בולסיאלקיני

 לו כשי לנו. שמי 4ז.סלח
קמל

 : אבינו ךאטה כוךףאנו
 : רמונו ךאתה צאנף%פ
 ס"ני: נהלחף4שטהענו
 : יוערנו ואטה סעלתףאנו
 טלכוו: ישסה עטףאנו

 : ט"סקלני לשטה מחסקךיף אנו דודנו* ואתה רעט(ףאנו
 ח4 לפניך תבא אנא .ע .1.ש

~ies 
man f~llgt 4 .וש. itanff~rt :11ל 

 ושזה וךף חשי אנו יחויו. פחים ישתה ם סג עיאני
 "נו. רססים. מלא ךשיה עי1 טלאי "נו שקום.%ף
 : בתהו לא ושנדליף הוא ושקוה ' עובר כעל:מינו

 אנא( )נ", "ביתינו* ואלסי"לקיני
 אעןנו ששין מטסגקפ "ונעלם 1*1 טפלפנו, למניץתבא
 שקנוי רוףמךסי. . עולנו קךנו."עקם. : סקאנו אנספ אכל חמאפ ולא אנסנו צדיקיםאנימינו 1אלטי אלקיפ ן לשסךף לומר ודף וקשי שסיםעד

 יוענף מקלנושמר* סממנו* זרני*וחרקגנו*
 הררני* נוקעני* * מררנף * לעני * כסכני *רע
 רקעני* ערף* קקינו עררנר* משעני*%זיני*
 * טעחגנו * תעיני * תעבנו *שסחני

 ואטה : לנו שיה ןלא ספףכים יסטששקיף מטעימיףקךנו
 ץ9תצשיסב"נחנוסך'יןנף: סי * קלני ס"א כל עלצריק

ח,ן
 שרוגני* אטה עסכיףימ אלקינו*סי"נוןמף1אתה

 * שדמינו 4אחה כךמף"נו

 מושיענו* ךאחה קךףאפ
 . קריקנו ישטה םגלסףינו
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 סלקנו חזן נושענו* לא לסן ופשענו*הרשענו
 יד 2ל 3שחוכ ,2ע: לנו וחיש רשע* דרךע(עווב
 ןממיכ טסקנטיו אןד ןאיש וךכי ישע געדדהסילף,
 לסליס: כי-ירכוה ואלץחלקינו וןרחמהושל-ן

 * והאנם סךצון, * טשיר חטדק ןס"%9רזסליונווק

 מה ךירועיכם* 3לוךם סם ל49יף יסגסמריכם,הגלונם,
 ישקם טה * צדקנו מה * חסדנו מה * סענו מה *אנו
 אלקינו ך לפנןף נאמר ומה * גכלקנו טה * כקנוטה

 ושקשי ל49ךף כ"רן כל-ס4יורים הלא אבקנינוואלמי
 כבלי שכליכם טבע ככלי וחכיים היו כלאסשכם
 * לפניף הבל הם חי רימי ההי מעשישם רב כיסשכל

 : הבל סכל סי שרן מן-סלסלה האיםומוסר
 שיכל לשקןף כסטר ומה * מרים יושב לקליף כאטרטה

 יטע: שהדה ןס44לית סיסמיות של הלאשסקים*
ן

.

 ססריסלי דתצלומות עולם* ד2י ייעשטה
 ילידתולכ: 'כדמן סטן סררי טל חושש אמה :סי

 : טג9ר2ילף גסטר ושין * סטה 4עלמשיןרסר

 קשע. 2ק-( עשר סע~לרמ שסרי"
 : יממךה לסעיף ז,עשך3ז מלפיזשטסנו
 טשע* לכי לעם פשע ;ר(מעבור
 עיניף: סננך טשןימ( )י"ג אשמתנושמחה
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