
 כפור ליום שחרית לתתפ258

 טכומימ. ן4מי מלסעומיהינו רצון :דיומכן
 סשעימ: סל על התכסרלף 2נזקימ. קלעל שטסי-4י ממאסיני~ סי צל לגיש"9עח
 יכ?צון: כשגם לסגיך שלקאנו מטאעל
 הלב: באמק ליעף שסקאמ מטאועל
 : ?עת 3כל' לסיף שקפאנו מטאצל
 שסתום: ככפוי לקגוף שלשאנו מטאועל
 יכשסר: הייי לסגיף שספאנד מטאצל
 : עריות שגלוי לקטף שנושאנו NaC1של
 : פה ברבור לסגיף שכקאנו מטאעל
 : ובמרמה ברעת לסניף שקפאנו מטאועל
 הלב: במרהור לסגיף שחפאנו ?טאעל
 : ?31 כהדגשת לקעף ש?עאנד מטאנעל
 : פה כדררי לפניף שקפאנו מטאעל
 ןנות: בועירח לקליף שסקאני מטאמ3ל
 רכשעה: בזדון ישגיל שסקאנף מטאצל
 יסורים: הורים במזיל לסגיף שסמאניועמ
 משם: כסלול ל9ג'ף שסולאנו מטאנעל : 'י וס5 לסעף שסקאני מטאעל
 פה: כטסשות לסעף שתמאנו מטא2ל
1y_1שפיגום בטטשת לסעף שמפאנו מטא : 
 סלע: ככער לסגיף שסקאנף מתאצל
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 כפור ליום שחריתתפלת280

 יזרעים: זזלא וירעיםוע.מישאנולסגיף
 : כפר-5נו ממל-לךף* מלח-לנו* סליחות אלוה 4לםל2ל
 שסד: בכסת לפגיך שחטאנו בטא2ל
 ייסב: וגמש 5סגיף שמקאני מטאשל
 ס?ע: "שדן לסעף שמפאנו חפא51
 3לצוז: לריף שחפאני מטאועל
 : וולט, ויזא לקטף שסקאנו היא2ל
 : יכטשסה כטטס5 5קניף שסקאני מטאוע5
 שחמאנ4 מטא51

; l l t ? ~ T  

 : ובמרבית בנשך
 שסקאנו מטאגעל

II.?Tt: 

 : נדון בנט?(
 %'ן: ישקיר למגיף שמקאני מטאע5
 שטתוסיני: דשים 5קנדף שולטאני מטאועל
 רמות: מריעם לסלף קסקאני מטאע5
 שצח: ועזית לסניף שסקאני מטאדע5
 ששר'4י: קמל-)4י' קל'חיןסלח-לגז. אלוה כלםהל
 על: וטרקת ויגיף שסטאנ4 מטאעל
 : מסלילית לקגיף שסקאני מפאוע5
 וע: 3צרי_ת לסעף שסקאנו קטאע5
 %ין: רציית לקגיף שסקאני מטאוע5
 ראש: וקשת לשקיף שסקאני מטאע5
 ~?ף: 3קשייר( לסגיף שסקאני מטאועל

 למרע: ריקים וריצת לסגיף שמשאניצ'מ
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 כרכיות: לפלף קקקאמ טמאהל
 שוא: כשייעת יפניף שסקאנו מטא2ל
 חנם: פענחת לקטף שנושאני מטאוע5
 : יר כמקומת לסעף שסקאני כפאע5
 לסב: במטהון לסעיף שכיסאנו ס"אי52
 כשר-לקי: iCD'-4י* סלח-לני* סליחות חלוה כלםשל
 משאח: עליים סוים ששני קטעיםיעל שלה: על'סם מיגים קטנו מקציםש5
 ויגרי: עדקיק קרכן :עליים ש"מ מטסיםועל
 גטבטטטט. העירחונטענסטעהעגרע רח:  גירר  פפר'בוח1נראעהרערטןגעאיערטןמין

 המקוי: נמי לשם שפיסם ש.ס  וסיניםועל
 טריזית: סכת "קסם עקם משאיםבעל
 חריעים: טלקית :עליסם ש"מ רשאיםועל
 שסרם: כירי  טיסה שיממבליסם חטאיםוע5

ו~למטאיםש"מןליסםכרהנ_ערירתי"ייעיייית(:
 ששי-לקי: מסל-לקי* * סלח-לנו מליחות אלוה כלםבע5
 גו חררגעג רועןער נמך ווירר  געאייגרען "עהרערען "יגר פפרמ",,

 "שם: זליהם  רכים  שאנו מלואיםוצל
 מ5ו': "שם ?איסם מוכים קטני סטץימוע5
 שרת: 4ל'סמ סוכ'ם שאנף סשאיםוע5
 שמום: בירי מיתה ?5יהם חיבים שאנף רמאיםלעל
 שרשעים: טלקית זליכם סוסים קאני ס,מץ'םרע5
 ונו'. כלם יעי : טרדית טחת "ליסמ סעסים שאנף כקאיםועל
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 טיתושה על ופנק. סרג. שרפה.בקילה. דין כיח טיחות חרכע עליים ש.ח מיאיםמל
 * עשה קום ש-וטח כין * מבשה לא טשתמגל

 וית- ל~1 את-שגלוום "שה. קום סה קאיוזכין
 שסר לנו ית-'שגלוים . לו גלוונתםשאעם
 ורתח .עלסם* לף רהורינר * לסעףחטרנום
 יידועים. גלוום מם לסעף ענו גלווםקאיגם
 נהגנלת * חלקיני ליי סנסטר'ת שנשטרכרסר
 : סיר-םהחורו-ה י* לועידת 2ר-עולם. ולסלינולס

 ממשוסה 311ל ופכים טקכל רחוםיחמה
יסלייזלד: עיניני הממסו--ו מעד-ם חכטסטנרטר"ש
 :כץ טי שניאנק לשזיף "סי ;ווףווזיר

 טסי-ם- שלקינו % נקנו לקני:סנקמרור-ש
 נר על כסי-קיכ לטמ?נו. יהוריכנםכןכנם צלוני דרדק מכל-מטאותיני וטמרנוישציני
 טהרריר-ץ טיראק :47%נאם הרפישישטף
 זסשל-כללשם מקאהם"שם סכלזטמרמם,
 2 לקקםאטמר
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 ב*פד"ם. "וסריס "ין לבדךסתרוו

 ולליסה: טרסה ורחום סנון מקראך לכהףתז"ק
 * חכותינו "לסי טלכיני'(

 ךשרא5: ק'יובה שובבים* na~ai יעקב מקןאח'אל
 ייטל: שוקמר* יישן נל14 לנוכם לא ףק3ףץת'

 "כיקינו* .)אלהי מלקינו כפול.ט"סא"ב
 : ןשרא5 שיבה ת' ומשעים* סכיה * לפושעים וממרמית'
 נשיבה: ואיף ק' הרעים* ככולאינו ידועים* כשתנות'

 שובבים:השיבו אלי* 3שו 35או5ר*ת'3זחהזי
 4יי9ה:ק'ן4לךף טללי* לעללי*-ר"הת'4יווע
 משראל:ק'שינה ץ9עיל* שלטעמי אנעול*ת'שמן
 בשיבה:ת'ןאיף * על ששנה לטעול*ת'שחת%
 ק,"תשינושובבים: לספר* חקקו מחפר*ת'ח"צלו

 בשף9ה: ותערף 'מכ"י* ממלח כשי*מקעיאני
 סרש השיקה ט~ף ה.שיבנף חכותינו ואלמיומלהינו
 כי * עינו כ92ף והמר רפטנו אלמי שובנו * תקדםיקינו
 הסטסק%* מראש סמ-שובה ןעל ממשיסה ריקהטלה
 9קימ טי ללטיף ךשרטל"דן ?כימףשיסה עלבןט9תיכ
 אירי ן טל ן-יני לאקם עיקם קחי קטטר .ט2שף
 שדקינו: פרים ונשלמה מוכ ןקח "ין מקא 9לטליי

 ןשראר( את שאקכת אלקינו ןומאמבתף
792 . 

 שחקלאי טלטלוסחסלסף
 ל4ף 4קמ 9ריקף 9גי על

 הכפרעם )צום( יום יאת( הזה השבת )יים את טי"ינין
 : פשע ולכפרת "ון ולמליחת חמא למחילתסזה
 תירא. אל או"א ספיוע קודם ומאהבהן עד וכו' השיבנו או"א "ומריס נק-קםיץ*(
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 ג"ש. א"הע"כ
 ךמנר* יצלל וכשמנד ששך* ידכםת'

 הגר: ולגר יש-ראל וגי צות לכל מסלח ם'דם"'
 ישראל בגי מדת לסל בסלח ותשתףגגתוב
 גירגור: Q~O לסל כי ותוקם סורךלגי

 והשלח. הע"א סגלנו"'יום
 : כסלח מיב אל כאמן שמף סידםק

 קיראיף: לקל הסר וךכ נסלח מדב אשי שנה יי ון*ף ברכריכיתוב
 ועזוב* שכח ב37לנן"'יום

 : נעזוב רשע וררר ונשהנ רחמנו סידם"'
 מסקעבמיו און וייש מרכי ן*ע יגייוגעיב ?י עלכותוכ
 : לסלים ירגלו כי אלקינו דאל ויהקהו ץ ילוישב

 * טא שא ישנא רפיני ידםח'

 : נא סלח וכממנון מסנינןנו קשוב סיוםת'
 *קאנה וכאשר מסנף גודל הוה ~Dy לפיז נא סלח ותיוסףכיתוב
 סרוהף: סיחיי מ ואטר . נאמר דים : היה ועד מבעגום מנהלום

 יטף: לקושן וא קלח ןםולסמוחל לני סןצ4ן לטמף כביר מיניק."ת
 לבסר. כייסף הוןנו יזם"'

 כפר: הערחום ןבלע צוך צ"ל סיםק'
 ולע ביי :כשר רחום ןהוא . קף*ף כרכריכיתוב
 : עטתו קל ?עיר ולא שפז לסשיכ והרוהנשסיתי

 ררךמצבב. רשכרק ןעדרשנן רוכםת'
 קוב: מסה טועי מיןת'

 יסעיף לעב טקימי וכיעף יד 2לכיתוב
 גשל"יף: גי אלי *ולה מטאתיףוגססן
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 * סגן ןקעבר זך*וננן רדכ[ת'

 : שובן ררסף ויום עק4 סיים"'
 - ךךב אונם ארק וחנון רחום אל יי יי ןיקךא 5P_ 1%1B ייויעבד : מ ~?D יוקרא שם עמו נךת~צב ו"14 :: רוי ?תיתףכשתוב
 ןחה: ומיטה ופשע נשאית לאלטים חסד נשר האטת.ס9י

 לנו כמצא שמף פניד כענור"'"ת
 : שמף לקען נא ןחם ןסמןרחום

 חןכדר* נבנמךנר, צנו אוגנך רכםת'
 תזכיר: אל וחמא ל2וגינף סלח הייםת'
 עונדת לנו "זכר חל ירשף וויויכותיכ
 : שאד רינו סי רסקיף יקךמונו מהרראשנים

 ןשין* וכקש סעותב4ת'יום
 : ואךן "ון ןבשש סקם כים סידםח'

 ןשך% אתעור גקש נץםןן מסיא ויסת ססם כנטיםכסתובעלןדנכי%ף
 חשניי: לעשי עלה גי תטאאי4ה ולא :הווה סמאת וטתןאי42י

 וטטסי* מערף רך*חיף, יןב[ת'
 תססי: אוהנו סמאתינו מכל סים"'
 :קלייב[ ןכטר תתוה כיום כי ותגרתףנתיב
 : "שקרי הי לטני סחאמיקם סכל יסכםלטמר

 אכשה. 3סחנץ ~T1y "שא ל"'ים
 : המה אין לשוקתנו סיוםק

 2י4ןף תקח ישקע טזסף אלהי סנדק "רלף "ריךיחתנ
 על לא גי to~iy שסף סק?א חשר ןסעיר שטמהינויןאה

 רהקיף 2ל כי לט4ןף "הנונינו מפילימ אנסנוצךק"ינו
 חל נעשה סהקיסה אדיי סלן אדוי שש"ס אדוימרנים:
 : עקף )על קירף על גה?א שסף יי יפי לס42ף"אסר
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 שף4 לבך השצא שסף כבבבוני נבעבךך4קז"ח

 ששף: יקען תפלקני שמע ,שסלו
קמל.תון. א"ב.ע"ס

 שמוף: טל סי טגלטכרסם*חמללףשקדלךמ*
 שקיף: אל י הקדי* חשלך * אריי ףיק שקוף: טל ש מסכים* טס?; טטמעם*שרף
 1י(1 ל,biefe~ wirb 154114 141ע ,f~ngt man gebetet 081114ן ח4 אסונות.עלען
 הדעת* הוט רעת* אפיידו-2
 . כקעקעה ירשה . שייהכאוטר
 לסלוח* חטיוה י יעלסויחל
 טראי ך מטלת . וממהללוף

. 
 חלה. מפא וסכלה*חוב'2
 השנתם* טירד תמתםןטסתם*ניב
 * "ירטל גדפי מקפץ לרשרטלי2ח

 etal~n* השלף * מש"מ בםכען

 דרים* נ"כגןע . מחזרים לכןקילץ
 י לצ?יקינ( ,"כמח * תיוקיכםכורכר
 ?רושלם* כונה ייקרכם* אורנותן
 * הסלדת שיקע * לנך4לדקשלח

לנכת.
 : שמוף אלמי * .דינות סולם * אמונותעליון
 : שמוף חלטי * ושיאל לטק?ש :מלל* תפלהפינו

 שקיף: כורטהבעבד*מי% כטחכד*שאמףלכרףעסהסא
 ומיץ: אל טי עהודית* לף ממוב ןתורות* רנהקול
 שקיף: חלטי ע* ןב?כף פמוני* קסל שרףרם

 כמיף: "למי סוללים* עושה שיוכם*שסיסזף
 כמיף: אל טי * מסלחעלישם ןנאטר * ןסה"ליסםשכא
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 9סישף יד ע5כשחוב

 נסלתו לעשרתן עלנקשע ועכר זו.ן נשא שקוף 58קר
 ךרמקנ4 !שינ הא: סיד ספץ שי ח4 שעדלאימבע'ק

 401 של-ספארים: :ם נסצל1רז ממשליףשבש4ינטינו
 לארטקרו ששר שסקסם תשליך וינושל שיז עיףממאת

 לשקכ שטת סטן לשלם: על-לב ולא-ועליולא-ךשקדי
 : מדם קיוצי "תינף לטכ טשר-סששזס לשסרסםססד

 השבת לזיוכם לענוק'נף י מסל חבותינו* ואלהיאלטינה
 )לסמאתינו( סשןי% וסעכי מסה * הזה הכפרים וכיוםהזה

 ון94ן 9?4'ף ס4ב טליתי ונאמר 5א-טןנר:ןסמאתיף למעי פשןיף מיה הוא טני' אנכי חטמיי *ט9~רע'9ךף
 הזה שי-כיזם קטטר נ"לט'ף: י' ח* שיכהספאתיה
 ן לסבי ספאסיקם סכל טף9ם לטסי וסליקםוכסר
 ושיקם טפטף שזזני * יתכסף סלקני וס97ט4יט'ף "רקבי בטניחתני( יצה אביתיני יאיהי )איהינילניסרי:
 קדשך שבת וכרצון כאהבה אלהינו 'י )יהנחי5נישישטמף*

 מטקת* לזסרף לכ% וכמהר שמך( מקדשי ישראל בהוינוחו
 99י- ךיייו לשפטי יטפלו ישראל גיסן שסהכי
 ושלס* מוסי קיר לוי "'ז וטכלצכיף ידורדור
 102 וטעינות לעשוקי% וסולט מוסל קלף 'י' שסהשריף
 מיץ ושזה* בכל-ש9ה חשמותיני יטעכיר ושרא5'פית
 סטירים: ויזם יוהיך"י השביי מהרש של-לשרץע5

 ותשב : יכמסלמם '?ךא5 ועטף אלקים םרצה
 דבירי וישי בימף לךסיר קעבורהטת

 באספה יזפיתמ
 * עשף ןשרא5 מכורת סס'י לרצון יסגל ירצ71סקכל
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 שטה שיי שריסים* לעיין ששיבף יייני וססעגה'(
 לסין: שסיגתן סטמוירץ

 דרבנ. טירם

 היא ששעה לך "נסוי מים ששטה לף חשנומנדים
 וסוריש ס*דול לשיף ' והודאות אגן סלקי ציר * !עדשילם וי דלהי "ב,ת.ני יאלל' א*'" ה ימקינו גלקינ41היהוא

 ממ41י כו וקשתני שמסן'סנ4 עלןלאענואטההואלד5רודיר*
 לסעית *יסמיני ומאסיף יסקוקני תסלתץעל לףינסשרנעיה
 י:אנג,ן 4'.ען '-יל4"ע עי תל שעף השסותם נו%,,

 סה5דא5ת: אל יייף לף. מידיםגשמיסינימטקידיתלךיעל

 נסלא5סיףומרב5סיףש9שלות ועל עקנו י5ם קו9שלנקיף
 והמרסם רחמיף לא-כלו שי סם5כ * וקהוים וטהרערב
 : לף קלני סע5לם העיף לא-סמישי
 לעףלם!ץד: יסיד שסףסלשךו ןהתרףסם וישרף קלםהל

 לריסי: ול-סגי מזבים לסייםוכתיב
 שאית שמף "ת וימללי פלה ינדוף ממגיםוכל
 סט5ב ץ שענה בימף * סלה ו4ןמקנף ושיץסמיחל
 לה5דא: כיה ילדשקף

 ,יננ כהנים ד'מ ייקהיעגי ותערב, גע"'ינדע יימ טפייבט פשד"ם חין4(
 געהען.דוכן

 רחום טנא * ושקרשז 9ע5לה ._עכעעןקנו "לרףוהןרנ
 קעכידה וקור לעין שסיגסף סשנ סרכיםירחקיף
 שרהטים* לעיין ושוסף עיגונם ושההגהלירישלום'

 קדמעי5ת: ושעגים עילם שיטי שרטה בעודףושם
 :ן:ם : שןרטהןעביד לכתף שאיסף ן אמה ברהךב"ז
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 כפים נשיאתסרר278
 ןךי ע5 סןתוןה גתלךה ס9?ל*ת ?רכןיגןרסה חבוקינוא5מינעאלםי

 ששמור: תרושף עם כטחים סנן יך4יי שחרן BD~ סאמויה עטוףמנה
 קלשם אשר לעילם מלך יענו ן אה שריף מנלכיו~סכסכיס

 2 דשיח5ושמסה עמו טת %ד ךצך4י שהרך ש5כקדשתי
 "וער.סקסל עקר".סק.ן
 וארץ: שכרם עשה ועציון יי ינרסףן9ר9ף
 ס8רץ: ?9ל שסף "דיר מה ארל43תמ

 פנגכ"יישמיי16טל"'ס. םסכסכ'ס h~eftwhl*, מקיוי גי ש9ר.,י%ה?קנף
 טה י1ןע ושיגי סוקלני o~so שלף יסלימ1ממ שלף א4י עולם שלרב1מ
 רעל 4לי חל1מ1תי ו5 נסיו ז "בימי נאלצי אלטי ן סישניף יהיךיןהוא
 ונין אחרים על שסל49' וכין עצני על *הזמתי 4'1 לטישה :שראל4ל

 DO פובים שם זלי "סרים*סלמי
~P-SO 

 94מם גי ורתקןמו ךאמצם
 :הודה סלף ?הןק'הו ךזשם ךפ4יה יריסים ישם . סצמיק יוסףכמממות
 ~בי על 9רה ?סי טצרץת1 י4ט9ן טוזמה ס*גישה וזסך:םסגלי
 :?ךשל 9ל ןעל ז5י הלומותי 9ל מהפך כן ל9ך9ה סיללהסריע בלזם תללת שת ?סט9מ וקשם . אלישע :וי על ןרחו וכסי רשינומשה
 שסוי ןמןצגי: פמפמי ומיןללפ91ה
 *ה2 "חט פסו השר ויכרכם יחננואלטיםישי
 2 חסדןא9ת נרכ אשם אךף נחנון רחום ש5 ב ן::

 שני: הוני ייסיך 9 ןמיי ח5י ינהיעיי
 אשא: נפשי ת א%אייף
 4 שפחה שע"מ אדוניהם ןד % ע9דימ סכיני זמהוישקע

 יבש,ע. : שעסקי עי ייגעלבימיני שן גכרטה2ך
 ד?ש2 קיהוי ?טיק יי שאת ברכה א4ןן?א

 ואתכמר אלקים 4עיבי מוט הלכלי"א-חן
 אף- לסקרים ןרענם כליה קמנה לף וקנןף יייי

 : צרה נעתןשטתנ4
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 כמים נשיאתסדר280
 רשום* 4 8ר ודם סשי פיף איתםתךיךן

 ענך: מסר אקרא שיים אונף58י.
 שיקדמ: כישבי יתפצע משאלד8*ף8*ו
 וסשח וס"9שןיץ וסוטרה סשריףק ציףיף אמרכם: 41ני ף4רא5 ע5,גי שת-שטיושמיואם

 הפחלצה ם יף ובארץ ששקדם שי-כלומהיד
 לראש: י )כלוסשמנשא

 יר9אמיי: ת "טר ילהיבו לרחוק שלדם י שמם*5ים
 ,ס: יתמר רק מרכון שזום S~b יתמר bSci כמוכ ויוןנסערי

 ושנורא סביר סיריל שמף יגרת 4לקע1 סיש4טים רךקיףוים חסהיף מושת לקעו nty~ui "בימי ואיסי אח"י ץ "י49ןף וניווסי
 שהנים של-ורכיב ט9ם4קים. שיצא אמידת ניקום?1-אחרים
 לף אר"י לי hdahn~ *"סלק קרקף עם יקעו שמרז מסיסאם4וה
 יטיאף נעקב טוקרז **א"" קים איי ואמי "סלמיווזשסע
 שרנת ופןשקתנ4 קיימנה נימי ילס5-נ9שדוז ומקז-לי * רזם "ישמשקרא
 הןחבה :לף מקמת באער ו5א ?נות ז"פ4ר ו5א באר מצמצוםו5א
ששם

 שנת"
 "יש סטרא יקיני לטוב ללביש יקוד לאכל להם פפרז
 רירי וןהי4 . 59-ידאינ4 תציגי ילקקד?ןינןף 4למו לענוהטם*ןמל"44
 *סל?ישו ?*4ה זרזוף טת-ייסף זיק" 9?ם . יעבירמף4*9עים
 59ייישיי* תציני ?עייף יילפ9ימ עמקי לסו פפים כתנתיביו
 ?לעי ומן ?רך9י' ומקליקני אית, ולטיבה ןנשיכמ נפלאות עטיוהעשה
 . וסדדדתיף תוכתף מלמיי טת-59-יורי '14ם ייס?וי4 לסיין?ישה
 לעבוריזף. ולעי הייני ותשסי הילאותרמשייך

 נצי ומקריי
 ויפי( יעי )ויסי י?נדמי( ייני, f1AtiN)ויעי

 קלה:"סו ושפם. ע, ורב 4י?יימדת?טיב
 לשכלן: סקסל סיענו כדי סכסניס DU. לסייסויכוין
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  כפור  ליוםשהרית282
 ועל ידנו נרמסים סוןק?ד וכרכה פובה שלוםשים

 שי שיף לאור זטסד ך*4 ט9ינף וריי %1ףש,ד'טר"5
 חמד ולסכת סיים תורת א5קינ4 יי ינ4 נסך פסןףמאור
 ?עי?רף השוב * ךשלום כסדים נכססים 4סך9הרערקה

 בשלושף* 4כ?ל-שעדה סכ5-ערז דשרט5אתלעטף לסרי

-VR?

 וכשמב טכי מטה ושרישה ושלרם שרשה סדים
 54"לום* מרבים לסדים דשך*1 כית ככל??ף אנונילאיו
 למךים : תרים שנות לף ויוסיפו יעויף כיורבו כיוגימר מלכנו. אבינו ושפריס השלום עושה כ"א"י כ"י מסיימים קמלותנפרנס
 ססץעם: כקיר כתכנר * סיים אלמים שכמכנו:מוכים
 : סים כלכם שים טלפיהם בץ סרכק'ם ןטמםכיתוב
 ס*לוז.פשתים
אמן מאמצנה:סיום
אמן תכרכנו:סיים
אמן תגד5נו:סיום
אמן לסובה: מדרשנףסים
אמן שהנתנו: משסעסיום
Taw תסיקט: את וברצון ברחמים תקבלסים
אמן עמוקינו: 5כל ותסלח ממסלסיום

 ספלון.סוגרים
שלם* בבנין וממחים עמותים חביאנף הזהמהיום
 קדשי* ומר א5 וסכיאיזיכם ?עיטף יד עלכשתונ

 לךצון ןזבסיסם עו5וסם מפלתי* בכיתושטסמים
 : לעמים לש5 יקרא מפלה טת כיסי שי * סןיסיע5

 האלהק סךקיכם ש5 טת לעשית ע תפקיפטסר
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 לשותנו נלטש ?ל 5נ. למי איה'3י' ת לתיל מלכנו אבינוסרר284
 לעשים גשמי שי לט "סרק יצרקה כגשסר : הקץשסיים
 5ף: שחשר אלקיני ע לעגי הזאות סטיתה כלאת

 ולסל לוף וריוה ךשלום וסוים ורקמים וברכהי4הקה
 הקולים: עועיה יי טתה שריד סוקלם* עיוקורחל

 * מלכנו אבינומרר

 - Sm 5ע1455 5ע,ש מלכנו אבינו רות .til~bo ge~etetפותחים

 לפניף: חמאנף מלכנייבינף
 אתה: טלא מלר לנו אין מלקנואקןנו
 שמף: למען עמנו עשה מלטנואקינף
 מוכה: שנה עלןנו חרש מלקנואק'נו
 ןשרת: של-קדית מעלינו כטל מלונוטוינו
 שנאינו: טסע4נות שטל גולגךיאבינו

 אלכינו: הסי.עצת מלכנושקיני
 מעלנו: ומשמין כל-צר שלה סלגךישקינו
 : 9ריסף סט2י וס"ח'ת ושכי ךר4ב ךקרב הקר כלהט"ט
 סגחלקף: טעיה מגע שלכנואקינו
 עפף: לחילי שלמה דפוסה שלח מלכתאכ'נו
 ליעף: שלטה לאוסה החזקינו מלקנואבינו
 ל9ל:עינוקיני: וטחל סלח מלקנושקינו
 1?'ף: ישקד ישץ'ני ןמעסר מסה מלקנוטעינו
 דקנו: גור רש קרע מלקנויקינו
 חובותינו: כל-שטסי טרשים ברףקיף שחוק מלקנראקינו
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 מלכנו אנינוסרר286
 כי !כור מלכסאקינו

-tPT 

 טענו:
 שוקריי !קיני סלאבישקיני

 לסעיף: מ"כ
 מוכים: מדים בקמי ומקנו מלקנואבינו
 ןקירק: בססי שסקנו מלקנואקינו
 שקקני מלקיואבינו

-gD3 

 ןכלשלה: סךקה
 כסקני מלקנואקינו

-DG~S 

 : וישטה *ללה
 ו9ס'לה: שליסה בקפר כסקנף מלקנואבינו
 בקריב: ןשו4ה לנו הצמח מלקנואבינו
 עקף: ישיאל ?'1Q~I הרם מלקנואביט
 ישיסף: (דן הרם מלקנואבינו
 ילדנו: ךרחם חום קילנו שמע מלכנואבינו
 את-שמלקני: ובךצין כרחמים קכל מלכןיאקינו
 מלסעיף: ריקם אל-תשיבנו בא מלכףאבינו
 קדשף: 41שם קריגים לקען 2שה מלכן4אבינו
 על-דחקדף: טבוחים יקען קשה מלכןיאנינו

 שמף: על-קדוש יכקים בטש באי למעדש'ס.עשה
 סשםוך: דממננדיף נקמה לעשונו ךקים מלקנושבינו
 טם*לא-לסעגןו: למ91ף 2שה טלואושקינו

 ךהרשן4נו: לטענף 2שה טלטלישקיני

 סרטים: ןהק'ף לטען עשה מלקנואקיני
 ןהנלרא מיני ס*דול שמף למען 2שה מלקתאקינ4
 : קלנישנקנא
 עשות גועשים קנו טין כי ועננו חננו מלקנואקינו
 ס,ו~ן. נגויס ןהישקנו: ןקסד ערקהעמנו
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 כפור ליוםשהרית288
 לאמי: יקןמ יאיר 4ר3י ?" 41ולקאהמה
 : )ןשיץ שעולבם כי 1הקדיף ה ומטיףזכד

 * אסן ואמרו קריב, 4סןסן שבנלאוהירשל ר9יזיר' ייסיי 94יטיכין כוו ומי טלכימהמקיף סרעיס" ריןרא ו4ל9א ר?א שט" וותקוש יתגדלת1ן.

 זלטא* יל4לסי לזלמ 4סרף רשא שט"ופא
 י*לא *לא היא בריף רקדשא שטהרסעלהףתהלל נ~ססרי נןסנשא נןסיטם ויסשטי הכששחדס?רף

 דשסירן נו9סא תששססא נשירתאטן'?ל-טר9סא
 יפגנו: את יביעין ביחמים גבל ק' : שקן נץ9ר4י4ל9אי
 עולם: וןד טעיה מברף יי שם יחי ק' אמן: ואמרו בשמינו,יי שבההין רעל-ןיטל(רם ובע4תהין יליסהתמסקשל
 ועל-3ל8 4לינ4 ומיימ מן,שכשא רבא שלמאןסא

 : ןארץ שמןם עשה י4 שעם גזיי י . : שסן וכיסריוזראג

 ועל- 4לינ4 שלים יעשה ה4א במרימיו שלוםקנאה
 : טסן נססייול-יקע*טלי

EOIBenbee:@emeinben einigen 1מ man 4ז0ס[2 1*1(ין ber VIue~eSen bea1 זיש 
 שלכייף : 9כנעשיף ו"יז צדני ללחים שליףטין
 צ ודי: דדי 99ל וטקשלסף למים שלטלכהת
 דשו לעמו עי ן לערלמועד: וקלף ן שלר ץקלך
 : כשיים עמו טת ן4רךצ

 מ49רק עיוד לת סרצויף סעןי9וק הלמסיכםטכ
 רם "ל קלל סקלני לכד סף שי ןרושלס:חימית
 עילסים: "מרזוכשא
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 * התורה סמר הוצאת סדר290

 eotEetet ber te~Qtenb unb geBffnet, eeirb eabe א.,"ז0ה
*11118) 

 (ז9
:@emeinbe bie fpri~t Itimmt, berlel~en aue to~en 

 4דבר:ימירושלס: תעה מעא סיין שי סעיף:סש4"יף אןקלףןי :'ן"צי קיטה משה סטך11ואסר תקעןןמי

 : כקמרתו ןירטר לענו תוה שגסןי-ז
 ס"ת. nb~to שעת לנטל ליז, ססער'תפלס

 : אמה המר טשםןרב ןךף ןמנין יןהותארהוםןהןה
 ג"פ. ונקה: ןממאה !יטע "ין נשא לחלסימ המרנצר

 רצענו ןהסק לפיבה משאלוקינו מלא העולםרבון
 יל-של- של-2ימקינ4 2י ייסף שטלפנווס"-ל4י
 כרססים קמילה קהסר קמילה קטיני ט4שירעית
 וזיריז נהקגני * יטקשץ'נ4 ימ-עינוקיני טסטעיניןטהגני
 תכינו ןרמסיכם ישטוה שסקרת ולקקני לס4ןףמוב
 ןסלכלה ופך4שה ולשליכם ןמוביכם ארוכיםלמיימ
 ושכור וגשר ן~לכרש יקנד "כול להםוף7-לנ4
 ךפואה ושלה סירותיך* עקקי ולסעושיל לסביןימינה וששי טעיסיס ולאים בתירחף להגית יסים~"ךף

 ןמ?ייר יגעי עשת-כל-שעשים ותכרףישל-שמאובינו
 שעלזנו ותכיל ןנהמית ןשיעות סיכרת ארוהעלנו

 ןיכעןלץ מטיכירז לב ןמסדק קשורה*כל-נזרררז
 רצין: ןהי ןכן אמן למרבה* "ליבוושריה
 : וגאלי צורי :י לפניף לשי והנין אברי-מי לרציןןהי4

 אלהים רצון 2ת ן מסלחי-לף1"4י
 ג"ס. : יעעף שששת %2ישףב-משף
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 התהוה מפר הוצאתמרר292
 emeinben bielen unb@ 6אש baO שטהגריד

~Wain 
am 

*ant*rt 8מ 
 עות ba fonbnn 9e~etefr אא6ז0ט eeginnt אש.גדלו

 ~סא שמרדוטסרד* שריד ר9רא4ל9א שסהשריף
 שסד :סיגך יפסיקו * שלם דשר"ל עשץ עםרעוסף
 נהיר מפוב לנא ילטסמויא סקרשף שכיתלעשר
 צליתנאילקכל

 ברחמי
 רתיריך 1ייך כעוא :סא *

 לעיף גרי ל' של-ר' הת ירו' ילסנטי עלילערסכם צריקי" 9גו יקיךא טנא ולס"א * וטיבותא סלןלן
 הוא שנ? * לכלא וממרגם לסלא ה הוא ט9ס *ושראל
 ומלכיסא על-מלכ"א רשלים הוא אנס * על-כלאשל'מ
 דסגד4א הוא מריף רקדשא 2וא 24א * שיאר'-לד
 על לא גערן* כ9ל-ערן אירןמה ריקי וסקיאקשה
 טלא 9ס29א* 2ל-כר-מלסין ולהן * וסן44ןא4ש
 י השט דא?:סה * קשמ אלסא דהוא * רשס:א4"לסא

 חיא ג" * יקשמ מקת ל9ןכד יטסגא * קשטיגכיאיסי
 והא * חשכתן אמר אנא יקרא קיישא ולעסה *רסרץ

 משטלין ומשלים כאירןתא לכי רס9סחכעיא:קך9ד
 : יישלם ולסייד ל9ב יייר"ל עשר ד9ל ולשארלכי
 אחד: 11 ח14נן 11 ושראל שכזע יס גקול "ותר)סס"ן

 1b$i:) )יי"ש( קדוש "רעןו 4תל נ4 אי""סר

:41אין
~altenb "4 bOY S~wosaro[[e bie eocEetet set 

 יחדו: שמו ינרדממה אתי* ליינדלו
antteottet:@euleinbe sie 

 כי-כל ןההוד ןסגןח דסספטרת ומנביה סנדלה יילף
 : לראש י לכל ןהטמנשא סטסלסה ך לף ובקרץמשקרם
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  התורה  ספר  הוצאתסדר294
 : היא קדוש רגלי למרם ומשממיי אלונינו ךרוממף
 : קטינו ג קרוש כי קרשו למר והשממרי קטינוריממוך
ftti@tStinat, Sotlefetuft Sum t~ota bie Sotettet bet SBa~renb 

@emeinbe.bie 

 ורמרומם וןתפאר ונשתבח ויהקדש ורשדל סכל2ל
 ברוף פירוש פילוים מלכי של-מלף שמוווסנשא:
 הבא: והעולם דןדק העולם שכרתי שעילמורזהוא:
 צור ושראל: כל-בירז וסרצון ורמזיו וסרצוןונרצונו

 כרם-והנפשית: פעייה של-סוריירק אייןשעולסיכם
 %דכי: לימי כשסי ההשוכן סיגכם במרךכייכן4ושכ
 ובסן שעבוד: כפא 2ל וןשתו החיות עלקןשתו
 ונאמר כרם-חי: "יני לאלהינו ם בנו שמףןמקרש
 סלו שמו זמרו לאלמים שירו ככתוב: חיש שיילפניי
 בקון -T~r ונראהו : לפניו יעלזף שמו ביה בערבותלרוכב
 : עיון ך ישוב השאו חנן סיזץ ככתוב: סיקו אלבשובי
 ד"ר: מ סי גי בסדי סל-ששי וראו :2 וכוי וסלהשחסר
 ברית ריזכיר עמוסים עם לרמם הוא לרססיםשב
 עולמים לסלסת אותנו גחן ס4שו"ים מן לרעווזיר ןןנער לדעות השעות מן בפשותינו ויצילשנמסים
 ורחסיכם: ןשהנה מונה במרה סן84ליתינוויטלא

betveotauf aufgeroftt, unb geltgt Sotfefttult ben auf 6ז1ט S*ota 1פ? 
 ז?1(6ז0ש ben א(04ש inbem auftuft, SJotleiung SUS ז? 141זי1:

 תומן: ןנאמר בי סחוסיכם לכל ןיושיע הגןויעזור
 קרב* כסן לת'ורה כבור ושנו לאלנו גיל סבוסכל
 לעפו תירה שנתן שרוף הכהן(: פלוני בר )פלוניכעשור
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 כפור  יום של  לשחרית  התורה קריאת296

 קדית נפש שפיכת רסיסה יי ת"ת יןשתף:יש-"י
 קשמחי ןשרימ ת מקוי %י: ססשיטר[ לטרשהע
 יי "סרת רךכי סמים סקל כשיים: 2מי "תן4יך יי עען לטפף ען יי סינים: מאירת שרה ה n~$gלב

 כר: סתמים לכל הוא סבןשרושה
anttaortet:@emeinbe sie 

 : היום כלשם סיים אלמישם בץ סדסקיםנטתם
 תורה. ספר דים חיבערמחרשברכה

aufgerufene:ber ftri*t seora bec au" Borlefung ber sor 

 : סטברך את-יילרכו
@em.2ד לעילם הסנרך וו בריף! : 
fett: bann 1א5א unb biee, wieber~olt 

~ufgerufene 
set 

 אתה כרוץ את-תורתו* ךנתן-לנו משל-לעטים,שנף וסי- "שי סעולכמי שלד "יללני ע, "סהשרי
 : התורה נומןן,

 תורה* ספר רימ מיבערנמניברכה
V~ufgerufene:ber 11*אע S3otlefung bet msf~jtf 

~ettienben 
bem א"* 

 נתן- לאל הערלם, כזלף אל"יני יי' אחיםשריד
 אתה כרוץ סתיקנו* נסע עולם וחיי עסת תירתלנו
 : התקה באןן,

 tfS טתתלק !כמכת נכרי ל!' !טתתלק מזה, אחרי נפ' *' נס"תוקור"יס

 וסליחה. מחילה בספר ויחחמהו ויכתבהו D'1ttb סכרך סי!כת!ך

 "םך'כקךשפם סנן מנתשך אחרי אלמשה יהלןירפר
 "ל-"חלן ישר ףל-מעה :המן ראשך : ייקהולסקמהנמ
 "ל- ושת לשי, מגית אל-מקוש בכל-2ה נאל:באאחיך
 סכימהטני

-aiw 

 עכאה שענן כי ימיה ולא על-הארן
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 כפור יום ש5 לשחרית התורה קריאת298
 בן-כקר טפר "5-ר"דש אסרן יבא שאת52-סכיךת:
 .ליש קרש כתנה-לר ( י )י", לעלה:ל?עאת.איל~
 ובמוצנפת יחזר נד ו9ש9גןם 52-קשיו סירויק99קר-כד

 : ילכשם את-כשךי במים ןרחץ לס נרי-קדש ט ץעגףכך
 5סקףת עלם .שני-שעוךי יקח ךוןא5 % 2ררלומחת
 השי- קספאת ית-יר -ירד ןסקלינ : יעלה לסיןלי5
 את- ר"ח ג.( )טכת לכי. : ביתו וכקיד בגדי וכפרלו
 : מלזךד אט5 %ח אותם5טךןהןה ןמעקיר סשעוםשע
 לי,ה "קד 3ט5 לילית סשעילם 52-שג "חרןהקן
 "5יו לכפר יהוה לפני ןאטד-פי ה3?5עעןאול"5ה"5יו אשי ןהשפיר חמאה: נעשהו 5ךר.ה ה3יכ5 54ןו"5ה ששי ית-השעיר אמין ןהקכיב : 5עלאן5 אחרןגור5
 את-פר ושחם כיתו וכעד בעךו וכפר אשר-5רקסמא, ארק-קך -לרן והקריב : המדברה לעזאזל אחולשלח

 מ5א- ולחח ד.( )נגנת ישרא5. אשר-5י:החמארה
- נסןרששסטלטה : r r I - י נ א ל  

 את- לרמית ?;ן י :הךןכקה לפג 2ל-ך2%מזיךת את- ןנתן לפרכת: מבית ןסביא 3קה סקיםקירת
 ין.הק הכוירת ולסגך הכפ.רוזןדמה 52-פבר 9לזזזדוסם סקי סים ולקח ולאלית: 2י-העדות "שיסווךת

 ארק-קיזיר השהם בטעבזו: טז-הרכםשכע-תאמיכם
 5פךכת א5-מנות את-דמו לזםןהביג אערההפאה
 52- אתו וסזה ס8ר 5גם 4שףק כאשר את-ףמויעשה
 טעי טיטאת על-סק?ש יכפר : סכסכת ןלקג רזסכקרי
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 כפור יום ש5 לשחרית התורה קריאת3%
 מולד וכן:עש4%ט5 לי5-סמאמם יטטשעיהםרעעך8ל
 ב4ט5 י לא-~ייה וכלקשים : ממאחם פתוך אטםסשט
 וכעד קעדי וכפר עד-צאתי כקךש יכער לנעומשד
 א5- ויצא ה.( )פנת תיו. : "טןאל כל-קקל וכצדכיתו
c~lecסם. מרם ולקח זלו ןכקר לקן-:ה,ה אשי 

 סשטטת ךקרשי ומפךי -יקים .שבע כאצ9ז1טן-סכם 4לי וסר : עקיב סטן3םימרםס*עייהםדע5יקךקין
 משד נטה-טס5 טת-סקךש טכטר שלה : וירטךל%

 טה- טורן ך9טך : גהי טת-שסעיי רסקליכוטת-סווג-ח
 טת-ו- פעיי וסיעפה cc~ פשעיי "5-ראש יריש?
 לגל-ףמאמם:נתן שת-כל-פשעיים יתגאל גוןימינה
 סטרשכה: עחי 9נך-""ם ושלף סשעיי ע5-ראשאתם
 )שלק ;,רה אל-4,רץ אח-כלהתנהם סקעיר4לן.,נקא

 עם: :הויקי ץל'סקךש ןבל. לבש אשר פקרץק-גןכ' יטש" מועד אל-קטל טהרן ובא כמדבר:טה-כזעיר
 לאם קערו וכער מזם וטת-עלה טת-אלהי נזקוקהעא טת-שוביי כלככר קדיש כבקים ככויכם טה-וזמיןךסץ
 יקמיר החמאת ח5ב ךאת 1.( ואסנת חמיש'.סעם:

 ונרץ :ככף ושע"ה טהןס*עיי ןקמשלססטיכיה:
 ופת : ט5-קקס9ה שיא ואשורט כום טת-ושייוךסץ
 את-דמם הובא "שר קסטאת שזיי י ךעה קחמאתסר
 את- נאש ושרפי למסנף אל-ססוץ יוציא כ"ךשלכטר
 :כמק אלם ןסשכף ןאת-פךשם: נאת-בשבם4רהם

 : א5-קמטיה ואשרי-כויבוא כמום את-בשרו ןרחץ גךיוב
 ק'. ידיו"(
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 כפור יום של לשחרית התורה קריאת302
 לקש בזקר ישכייי כךדש ע41 לףממ לכםוקמה

 הל סטלח סןשי לא ושל-9לאשה טת-בישמיקםכטוי
 טמ4 יטננך יכשך52ישק כטף קרכימם כסוככף:משך
 '.( ששי.',)מנת סטקי4: ןהנה לסנכ מ9אתייכםסבל
 לשת טתץ9שמי4 הנקם לשם .סיא שזיזשלת
 את- :טלא ואשך אהד טשר-~מ'שח הכמן ןסקר :עילום

 מקדש: כול סשך וכך טת-כ ולכח טען מסת לכ75ייי
 נטת-המתם מטר יאת-אמל מקדש טת-ס%שוכשר
 ןק(מה- : וכסר מקמל ועל-שלגצם מזמלם ואלןכקר
 תשי- טל. ך4י. על?ג לכער t)?v לקקת ,שם4ת

 : טת-מקף ןהוף עייף כישר יקש כשנף צקתסמא4ם
 וענכיסיס סניסס, על קדיש הע' D'1tthe סו6מון 6לל סני ס"תטניחיס
 פינחס. נפ' למפמיר נו וקור6יס ב' ס"ה יפותתיס נו, סקרונו ס"תוגוללים

 יהירה קקרא-קדש ס"ק השכיעי לקדשיבעשל
 קע-ו: לא קי-מלאכך את-נקקמיקך :?'QCללס

 : לכם יהןו יסדכם שכשה שגףשל וסקנמ ימךלר( טמר שן-כקר 8ך ניחד כיח לאאכך עלףךהקרבתם
 המסד לבקש עשיין עשרון : האחר ל"ךל זרחניםשגי לקי ?שעם לי כשקן סלולה ?לתומנחתם
 מלכרע חמאת אמד שעיר-עזים ס?ג?ים:לשככה
 : נכסכיקם יטנסקה סטסיד ךעלמ סכ?ליםמשהרן

 : l'n~the ס"ת מל סכתכ נגז טכיטק סס"ת כסטגכיסיtrtsstJl 1 וטגניסי1 טכסן.סי
 ?ה- ן על-טי ויכחל ?גי ליפי משה אשר-?ם והצחהוזורז
n?D: יךכי- ךרקוס קישר: רתדסכןס בה לטסזיקים היא .עץ-מיים 
 יתכדר: זקר 4?מאלה ביסים :טים ??ף : *יים יכל-ומיבמינונעם
 : משיי תהרה ייףיל עךקי לקעו ספץץ
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 כפיר יום של לשהריו2הפמרה304
 : (1 כרכס סמספיר יבמך סנולל, סנטר ומסר סספטוס קלי*מקודם

 9ס. שתשר כעילם קלך כליינן 1 טסיהשקר
 קלקלן המקטלים כרכריס(ם ךעה מיקםכנסיינים
 עכרו ובמשנה בתושרה כיביחר ן י"ס(יקשריר

 : ארק הטפת וכןייטי עשיוכדשרטל
 י"ר. פסוק נ"ז סמן בישעיה כפור יום של לשחריתהפטרה

 : 2קי טנןף טס-יל בכימי ט3'ורף לי-9לי74טגן-
 מיינם שמו שךיש ער שכן ונשא רכם אמר %"ט4

 שפלים ?ות להסיות ושפל-רוח יאת-דכא אשכוןוקרוש
 לנדח ןלא ייכ ישל לא ל גרקים: ל11הס:א
 "שיתי: אני ינשמירה :2מוף טלפנן קי-4וחאגדף
 שיקב גייד וטק4ץ הקץ- ושוהי קעם"י שיזףג2ת
 גששותם יאנסהו ןיריעהי יטי"י הריר ל19:ושרף
 כץם 7עךשזיכם : יך9אקיי ן"ף נלמ?יכ'1קרשרייק שלום ' שידם שעפים יכ ברוא : נל"כלךי לוקיקיכם
 ןקימ: ב9ש טימיי ייגרשי מיני לא סשקמ גךנגריש
 טל-מלשף כוי', קיא לרז".ם: מיק' יקר שי"עז

 ולניוקגעקכ טעמכם לסטן ןהגד קילף הקםכשופר
 יחפצון דרכי ודעת ?דרשנן ים י יום ראוהי :חמאתם
 ןשאלוני 4זב לא אלוניו רמשעמ 4שה אשר-צריהכווי

 ןלא יענף ~ה :סי"וז: ילקים קךגחט-קטי-%ךק
 תמצאו- שומכ% כבום הן תדע ולא נפשנו עלנולסט(
y~Oכה ולה תצומו וטצה לכיב הן תנקשי: ןול-עיכיגם 

 : קיליתם 93רים להשמיץ כ11ם לא-ופצימי?טןרףןשע
 ק'. ניב*(
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 כפור יום של לשחריתהפמרה806

 'הל
 ' יזה: י י.ה,.ם

 הלנף נסקן ארם 1!'ת ,ם
 נקם תקרא-צום ללוה דציע ן4פי ישק ראשוכשנכון
 ךשע הרצכית צוםאכסרהופסח זה הלוא לךהוה:רצון
 טסיא סיירים יאנ?ם לסלף ל?וכ ערם חטא :ט"קף ו9ל-מיסף ס9שים רצייתם עצלה משה ארתיססי
 אז סמ_עלף: לא ,מכשרן ושסיתו ץים קי-סרעהבת
 ל19יף והלק ורעעה טמךה וארכתה אורף כשמייוקץ
 ה כהו "זךא % ךינךן-סשף: אררעךקף

 יענ.
 ה

 אצכק שלף מומרץ מתוכץ אם-תסיר הנניויאמר תשי"
 ןבק משלע 114ף ך84ש נישף למענ ךסעק :ךרןי--ז
 כגן ייישן יף4 יעצמתיף נישף 89סעחאור.3ןע חמיף :הוה ךנחה : כצהרים טשפלתה אקףכחשך
 טמף יקף : קיקיי לא-יכןיו אשר מרם וכמוצאהה

 יקר י ךקרא תקומם דור-!דור מוסרי עילםסרקא
 רגלף טשכ, אם-תשיב : לשקת נסיסא קשוביקךץ
 לקייש ע34 )שלה ךק?אס ןןקך תום שקףקשות
 : רכי ךה:ף קך קי שסיף יעקב געלת ךקאכלחיףקירץ 2ל-ום4סי נהרכסטיף על-:הוה סללעננ טז : יברךרגר חפצה סטץוא רך9יף קאשוךץ נככךתי מכ9דךהורץ

 *תרונות. נרכות ינרןסטפטיל
 של-מעולסים ציר סעולמ קלף ני סלט ? "טהשרט:
 לקינו יי הוא אטה ואמן : ןעהק אמת ששלדסריויעקים ססדכר ועושה מאומר סיבסד כאל ססועסדורותעריק

 ריקם לא-:-שוב סדסךיףטחיר וךבראסד דבריףהאסנימ
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 להפפרה אחרונותכרכית308

 ווירןר'1: ס*אןז מי ץ ן'א "מה. ,רקחן ששן לקלףש'
 תושט %ש ולשליכת סיןנו בית חיא שי עלשציוןרפם
 : שסגין ציון משקמ ? 8מה ברוף 9ןקינ4*בסמרה

 כין ומלכית עקוף סגכיא 4"לה' שלטיני ןשקקני
 ןר לא-ישב על-שקאו לונו ?גל יבא כיסרה ישימףחי
 ךןד: סגן ? אתה שרוך 1עד* לעולם גרו וככה שלאין נעך גש קדשף ב"מ שי "שיבודו* ץמךים עוד ןנםלוןלא

nl~tcip_השבת ו2ל-'ום של-ס*ס'"ים ועל-קעביךה 

 לקרשה אלקינו יי לנו ש*קמ הזה מכערים ויוםהזה
 ולמיתרת* ללביד ילכייה ולקליחה לכסילהולמנוחה
 * אוקף יס9רסים לף מורים אנךנו מלקינו ן2ל-סכל

 ורבךך91ת ,ע41;ם!2ר. מסיר קל-סי 9סי ששףמלערף
 4יניתינו וסולף מימי "לף מ' "טה 9ייד ל2ר*וקמם
 ויגה. י9ה שקל "שמותינו ואעכיר ןשר"ל. שית 2מיולעינית
 : הצפרים ןיום ושנ"ל השבת מקוש ף2ל-כל-הארץקל

eingef(#altet.ef~ae folgenben bie 812( )חש!) 'זמי אשר taerben eab~at@ ועש 
 ץךיכי ךמןי ורחשי וחסךא ס4א ,צנה:א מן פורקןןקום

 סעלמי: ונהליא גופא וכייותומווניךוימיךקיעמאדשמןא
 כשלעא די קדיקתא* מכורתא ורי79 לטרא :איריתא ןבמףלמפת4טי ודילא לאןפםוק ןרץאךיזרעאףןאןקןטא
 גלימאולרישי ילריש' כלי לרישי * כסיל ?דיךישר"ל
 ולסל-מלמע-' לכל-מלמיריהין : כסא די ילרוגיטמ'ססא
 דעלטא טלוא * כאורןתא סן-רעסקין ולכל13לס'ר'הון
 ה"יהוןוים4איומיהוןוןהן"רכהלשגיהון* וטישןסרף2סהיז
 שישין של-וגרעין ומן סל-עקא מל וןשמ1כין?תפךקון

 אסן: ?נאמר ןעלן של-למן בסעףהין ןסא כשקא דיקךן
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  כמור ליוםשחרית0~3
 ונהלא גופא וכריית רשעא ןסיקסא ?)ימיישישי אריכי ךמיי ורססי ךסירא חנא מךשטי.~א פהרקןןקום
 לאיבמי5 ודי לא-אמוק די ךקיטאןרעא ס2א ןןעאטעלא
 עם רכ?כ2א סרין* קדישא 5ס5-קסלא : אוריהאטססשטי
 יטיש :סכין קרף ?ע5סא טלשא ונשא* טילאןעריא
 ותתטרק4ן לשנ'כון* ערקה ימן י1מיכון NaD'_1נל'כ71

 ?' קךן * ג'יין ש%-טרעין ומן ש5-עקא מןומקמןבון
 : ~Te יאמר * ךע?ן כ5-גסן * 3סע?כרן ןסאגשסיא
 ץוזמן5- ןכרץ ההש הןקנ ד"ק שלטסם ץכוסיט קכרדמי

 קשימם סם מקוש, ב5-קהויות עם שה שקדוחמקס5
 4ס' 5סתסל5* יתוכם שטיים ומי למסלה*סגניות ימי ש9'סד'ם ו"' * לסם ץשי וכל ולנופיהםי9נימם
 לאךף'ם י0ת ילסןלה לקדיש הין לטאור נרשמסנים
 * טץמוןה צבור בץךקי שעומקים ןכ%מי לעיים*טךהה

 ש5-מסלה סמם תמיר שכרם ןשלם הוא סר4ףסקדיש
 וסולקה לאיט ןןש5ח לקי-עפם ויסלח לס5ינוסםהכסא

 פסן: ונאמר אסיפם* ב5-דשך% עם ןריסם9סכנקעשה
 מלכותו * 45ס'כים יס9"לה לטליים מששהסימן
 * ךעה טקךב עביו שתלרךד מפועה * ש5-עוקמיםטלכות

 ודשמור ןברף הוא * וסיגה עדים ויקדם ץרך 23מסיומן
 מל~מ ץדוננו ץת למעלה ךינשא ךיגד5 וירוטם ויעוורוןנצור

 משסך" ןחיהו ברחשיו מילכים מלכי כויר : הודוןרום
 הף

 ולג'ל ממתרגליי יצילהו*רדכרעמ'םימס4%ךההגיןןנזק
 סלדטלכימטלכלם 5פניווךכלהשרץטגה'ילימ*שונייו
 ששות רחמנות ועיריו ש5-יועציו ויסב ולבו דמןורסט'י
 יהודה תושע ובימינו בימיו * כיישרא5 ועם עמנומצה
 TG~t: ןחירצףףונאסי וכן 3" לעינן קא לבטח ןשב1וןשר%
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 כפור ליוםשחרית812

 קלה: זמללוף עוד כיסף י1שכיאשרי
 : איטיי שב ס4ם טשרי לו שווה ס4םששרי
 1חקכסה מאלך א5"[' ארוסתך קדוד*מהלה
 ש9ף ר-היקה אעריג 9?5-ים 4י: לערלםשיף

 קהי: "יז ול8-לתו 9"ף שסלי יי ידוילעילםזשד:
 שכזד מרר יגיף: י4נירתיף מעעיף ןששח סדררדור
 כמזיז יי"ה: גסלאמיר ורקריאכף

 'גיער רב-מעף יגר אם8כ8ףץ: וגדלורזףיאקרו ניראמי
 יאחרל- חק~ם ירך יי יחרם סבין :ייגעי:שךקמף
 יודיף ערנ?5-מעשיי: ןרחס'י לשל יי מונחסד:
 סעכימף שטד והרעושה: וחס?'ף ?*קעע'ףן

 4ניימ9 סחרם לך2י להיך? ךקר4: זנלמףיעטרו
 שלאזלים סלכית טלכימף סיכיתף: מריילכוד

 ןדר: ושל-דייייישלמף
 י?5-בפשלכם מ סוסי

 ןטטה מצחרי חליף כל "יגי 5כ5-מטפיפים:וזוקף
 ירז-:2ף מוכרם שעיזו: שריז-אכפיכםנומן-ימהרו
 וחסיד 9ש5-ףך%ו יי צדיק ךצון: לס5-סייסשקזנ

 דקךףר'4 חשר יכל לו"רויו ע קריכ4?ל-קעש'י:
 הישע יארז-ש.טסכם יעשות רצין-ושאיוכחקרה:
 פרק ושרע ושרז-ככן-4ש1[%ו יי שומרלאשע

 ?ל- וישרף סי וכשי ב ימלח יקטיך: שע'םסר:
 :ה 4יןי %טיטני : 41י יעולם הדשי שםשער
 מלקימה: וער-עלםסממה
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 התורה ספר הכנסתסרר514
 Seota bie ttagf Sot~tttt set *4ח tuft unb Sntad eabe eeili~en bet:ש4(

 לכרו* שמו כי-נשנכ יהוה שת-שםךסללי
 antteottet @emeinbe SDieי

 . ?סלה לעמד "כן נרם לקום: על-8רץהדרך

 סלקה: קרבך עם נתרשל ל"מלקל-חסיךיו
 ת% .tBodlentagenכ"ד. Sm.י5641"שכ"מ.

 י9לדשא ס%ץ ליךלה לדורמןמור. אלים יגי ליעה סבומזמדריןד.
 לירעה סבו ןעז: שכזר ליהלהסבו
 בסךךתך לידעה ס*ממיי *םי?כיד
 אל- על-מקום ןהבה קבלשש:
 : ןל-קןםדוים ןהוה קרעיםס?כדד

 בב"קיל:הוה
 : גסךר והצה קיל

 ן:ש4רןהוה חךזים שבר והוהקדל
 ?מר ן_יוקיןם : סל9נוןאת-שך1י

 : קו?ראטים ?מי ושריין לסניו4ני

 ?ול : אש לרכזת תעבקדעעיהדה
 סךגר ןהוה טך4ר:סילןווה:סיל
 חידת :חילל יהדה קילקכש:
 אטר ?לי ובמיעלי י4רדתנ."עזשף
 וישב :*ב לטבול ןהבהשבדר:
 : כילדם את-עמד :9ךף :הוהמינ לעמי עז ודעה לערלם: קלףןעה

 על-יבים הוא וי 9": חיגי?גל
 טילטלה : יבלנגק ןעלע9סריוז:9רה
 : ?קקימוןשד וטי:קימ ןהוהוסר
 לא-4שא אשר וסר-יב כקנםקי
 ne1Dt; ניגע ילו ;ו*ילשיא

 וצוקה יהווה טחת 9?9ה!?א
 ?*ו הר ןה : ~ישסמלצי
 ?או קיה: יעקב סנןףקסתתי
 ן4מר עזוז ןהווה 9t~S1voיף וץ סי מבדי: קלף הביאעילם טסהי והשיאו ואשיכםשחרים
 שוךים שאו מלסחה: כבדר:הבה

 ריבע עילם שסוסי ויאוךא*יכם
 9לףסקבדד. ?ה הוא סיביד:סיקלף
 : מגה ס9ביר מלף הוא צ9אדתןהוה

846):
~eilige 

bie תו t~erareae 6ח6(טח[ש א! S9ei'm 

 ן קהסה ךשראל: אלמי רכבות ך שיבה יאמיוכיחה
 וףס']'ף 'לושרעיק כהקף עני: ןארדן אתהלמנוחתף
 לקח כי טשיק5: סני חל-כמטכ עכןף דוד כעבדיןרננו:
 למףןיק'ם חיא חנים :2ץ תורתיחל-מ_עןכו לסם נקמימיכ
 ןסל-נחיביסיף הרכי-נעם ס4קיס : קישר ןתטקיססח

 ן ףשיקנושלדם:
? T , :  ולקים: יקינו כנכש השייה 
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