
 צבור* לשליחתפלה816
 סתמלס. קודס וג"ריס ונרתת נכונס1"מרס

 מ . סלב כבאמוץ יצגן ש41מי ק4י הליון 9לף שףי נ4ז 9יףטל
 עלי דהם וסנון. יהרם ידק שישט אקת יעז סי "י שסי האי"יני
 המסכימים 94עד4ךתי ביתי ובעד קודי "תפלל אקר ס15ם לשלמיישסע
 "שרן4ש4 יה3קיות ס:*רוו2 ממטלות עם משלמי ןמ9ל1ל ?משלמיעטי

 והגיון פי אמרי לךצדן :היו : יסם ו4י ךלא שולסי בי יבושו רטל .9נ*ה( )ג" מעה לתפלת שהתרת ?מן קכנךף כשא מסת ומסתורןירטל.
 יי *תמן "ידם ליניף רצון ןסי 9לה: שטן . וגוילי צויי ת לרלףלשי
 נעים קולי ןןהךף לרוני יסר ןטל קולי ימסוק וסל ס15מ ךץךב *עיםקול
 מלה: אמן והזק: הזלף סשופר ?יל קחי *ואסי 9מוכסרק

 לח"ן. "חרתתפלס
 שאמי ןשראל יעלות יישב טפסי ושסד רירע'ח ק!טעש שזניכ:ן4י
 לעקבי ושסקיאל"י אליי טכרהם אליי "נקשי כז על : לשף ןסגוןשיי שאיני 8י על וטף שלחוני "*ר ישיאל עמף עי יפניף ייח13*מיי
 מעליסררסי ההנא ןנוךא. שמיטיומ אלהים. ךהוםןה3ון. טלךון.

 מלשהדם סי הא שולסי. העל עלי רהטים לבקש *מזד הולךא*רטנשי
 ?ישעי כי 31למ4 ןאל אני ופואוע חוטא כי בהונותי מס:סמ רטל9סטאמי
 יטיקו ייטיל זקן ומשלת ששלמי וקשל בסם טכוסנה ןטל בי ירגשוןטל
 י*9ז כסוער . ה9?9ת עם לדעת יקעוב טעים וקילי קיוי וזקני4ש"
 . 9טס9ה תכלה פשעים לכל . טחיה עליף יללנו 4א ייסי . משטיגני4ל
 לסים משמסה לששון ~sw-iu ויל לנ4 חפף ועמתנו צומותינוד9ל

 : ?מסלמי מכשול שים :סי 1טל אסבן רס"לים האיתכלילדם.

 היבור סנדול סטל יעקב ן9סקן4הי אברהקי"י "הי לפניקי ךצוןוישי
 תפנית בעלי שהם סטלטסים *9ל טסהק "*י טווה עליון אלןס3יףא
 סצוקים ול שמבור לשיף אומה ויפיצו קבודף כסא לפני מפלתי:כיא4

 כס3יךא סיבור ס*ייל שטף לבוד מבעבור ךס:*רים סמטיטיםךסססירים
 מטלה: שוסע אתה ברדף ~.D'DO לטלטל ע9ף תפלת יעומע טעהשי

*
 : פקדים וקנס המלך סמ"ק ממתחיל הדס ~לו, פקוקים ד' לוסל מל"ח קנלס
 ע3יתני: ומונה סיטטיף צךק ך ::יינ?מי

 ו"סי9ה: נשילי שאייר יעניי ליוהקשיבה
 : בישועתן משיש שץ מיל1נ9*י

 : תה סשכ עכו ןוד "ת ספוצה לילסימ משועהזמ13מז
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~abbif*t

kal~e 646 141((זע totsetet ז"פ 
 : לאמץ דנרט נאשר ארני כ" ןגףל-2אועקה
 קייק: סעד?כ! כי וחסריף ה וחמיףזכך

 כרסוסם ףרסוא ח5ף רבא ןלךזקדששכןה ותבדלתון
 ךסל-שיתי ונמיי וביומיכון שסמייכין סיכימההיליץ
 "טן* וצירף מך'כי וסיטן יתפלאישרשל
 * מלקא ילזלט' לזלם טסךץ רשא קטתןסא

 ץסס?ר המנשא וסרטם ההקשר השטכחןמ4רף
 ))תהלל)ושצלה

~DUi 
 ולנלא שלא היא בי'ד דקישא

 ץ4סוז הסולא ףשוחתא ושיגמאסןוישרססא
 : יסו ואסרי7זלטאי

 : יסיקו ושיד ופי היסמ ?שסי"חי

שרי
 שכרסם אלמי אבותינו איינינאלמי יי שטה
 ה3ףרא סייר הייי סקי געקנ ואימי יוסקאיטי
 באהבה* שמ1 למזן מגיסם לסגי דאל ומביא"נא חסוי וזומי סכל ןקגה מוסם משדים 13סל הייוןשל

 וכסלו * חטןבחים קלף למלים*1קס3ו

-DDS 

 * סמנם

 * יסגו ימף"יע ע11ר מלך סיים. "להיםלטע?ף

 : אסרהם מגן ת שטהשריד
 * להוקיע רב אתה סיים יפנה "דל יעולם *בור"טה

 מיסף רבים בךחטים טסים קסמה שתקד סייםקסלש5
 אמינתו ותקים אמורים  ומתיר חילים ןרועאטק5ים
 ןשו4ה: ומצמיס ומחנקטסית מ* * דישה וגמי *בוררת פמן5 סלוף סי * זשילפלגי
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 * ברחמים לחיגם יצוריו ז5סר * מרמסים 4ב ט19רסי

 : סטמים 9סי.,ה ע שסה שריך * סמים 4מהלסמיותהחטז
 : טלה ןמללוף יום קיל וקדישים קדיש ושמףאתההדוש

 כל- על וטיקמף כל-טעעיף על אלילינו ף טסדף מןובכן
 כל- לפניף ןןשתחוו מטישים כל גיעיאוףטה-שכסאת
 בלוב רצונף לעשות חסת אגרה שים העשיסחרורים
 כירף עי לפניף שהשלמן ~להזנו יי שיקענו כמושלם
 שבראת: טה כל 2ל ניא ןשיף קיטוףוגבעיה

,
 לקרצף שטחה לך יכףקל'ם פה יפתהיוידירשיף ןתקמה ליראיף תהלה לעמף ן ?כ1ר מן וככן
 בימינו: ונטמרה טשימף ישיי4ן נר ועריכת עבהף לרוד קןן י4ט'מת לעקףן7ושין
 וחפירים יעלזו וישרים וישמחו ןראו צדיקיםוסכן
 4לה יכל-סרסרה . תקפץ-9יף ועגלתה יגילוברנה
 מן-השןץ: ט-ין קטילת גימעגיר שסלהטרשן

 משכן צצן לאט כל-כועשיף על יגרף יי סלטהןמסל1ר
 קרשף גרגרי כשחוב * קרשף עיי ובירושיםטבלף
 שיללה: יר5- לדר הין אלהיך לעילגי לןקיןקרוגלך
 כ4תוכ . טכשןיר מיס ןאיל שקף ןנלשא אמהקדוש
 * יירהה גקרש מהדיש וסקל ברשים יי.יקאותויכה

 : ההדיש סמלך ן 4מהקריך
 * בנו ורקית איתנו אקבת * העטים מכל שסרקנושסה

 כסנו הקר- בטיימ'ףי ןקרשקנו * ס?לסלשףמתןריסססנו
 : קכאת עטיני ןמקדיש מכיול ושטף * שבשותףשלקנו
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 כפור ליום מוסףתפלה892 ןן
 הזה השנת שת-'וכי כחס9הץ אלהינו ןבונתן-לנ4

 לכוסילרץ חזרי וכשפריכם יום ואת ולמנוהדהלקדושות
 שיק-של7עפרס'נ4 כלפסל-בי ילכ-כרץכל9ליסדק
 סון?ם: ליציטת ויגר קדש 3שקךאנאהביה
 מעל לגסרקקני סיהך48י *ליפ ס9לן'נ4יס-גי
 בנעע חיביקינף לעשית ןכולעם הקלני ואיןחך9קני
 מפני שמף"ליו שנקוא וסקדוש מלארל גק~תשתיסף
 % סיס4'ף ןח'וצין ומקושר: שיימלסהכזד

 מלקיני
 ועל "לןנו יסרכם שמשיב רס9ז קלף הכותינףראלל'
 שכורו: 4ס2רל יסרה נסגנה4 סרגימ גרסקיףטק?שף
 מהרה "לזני טיכ4סף לניד נלה טלקנ4ט9ינף

 ןהופע.

 סייעם מגין יזךיבף עקיב סי של לעלגי עלןנףוח*שא
 ברנה עירף לצין 1c~a_e*-אךן1סגי"ם כנםינפוצרסינו
 קערתה ושם עילם ושקסת מקישך גירז?לירושלים
 ימוסס'ם שמקמם תט'ר'ם חיכותינו קךונרת שתלפנןף

 )צום( יום מוסף ואת הזה השכת ים מיסף ויתזסל9מם:

 שטענת בטם9ה לפנןף ונקייב ששה כעהסשירים
 משה ידי 2ל לאינן "לינן שכק"מ שמורצוגף
 ששמני: שכיף ט-'עשרף

 : היינגעסהןטעט "יעי חייי שבתסק

 מנחה סלת עשרגים תטיםםושני שנה 3ני כבשים שןי השבתוכ*ים
 ?יקשה: סמסיר עלת זל בשבתן שית עלת ונסיו: גש9זללולה
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 ל% ?היה קדש מקיא ח2ה השביעי לקדשובעשיר
 וכקרקסם : רנעשי יא מלאקה של נקשתיקם טתועסיסם
 ףח" סיס לתעלה

 כנשים * אחד "?ל אקד בקר בל פר
 ונקסיסם וסיסיכם : לכם ?היו תמירים * שבעה שקה4ני

 לשול* עשינים שני לסי* ?יינים שלשהסקףסר
 ישעיי ניר * לכקר שעירים ישני ונס13 ויק * לקקשו"ה4ר1ן
 כסלכתם: ועקחידיב[ ושני הכפורים( חטאת מלבדלכפר

 מ.ינ4עסחיטעט. ושמחו היער נייד שבתמק
 % וצי? וכלשביעי מטובף וירעענגו !שטעו כלםשביעי. מקדשי 2ם ?נג וקורטי שבת שטרי בטלכותף!שמחו

 : ?אשית לעעשה זקר יראת אותו :סים סייתוקייטי

 השבת בנם לערגותינו י מסל * טביתינו ואלמיאלהינו
 יחטאתינה( פש4ינו והעבר מטה הז'ה* הכפרים וביוםהזה

 למעני פ'ט?יף מסה הוא טנסי טנסי לטמורישפי2?רלי
 וכענן מיני כ"י מקיתי ינאמר : לא-אןכריחמאתיף
 סרק ביום כי (ממר : נטל"יף כי אלי שובההמאחיה
 ? לסגי סמאסישם מכל אתכם לטמר כלישםןכטר

 קדשנו במנוחתנו( רצה אבותינו ואלהי יאלהינותסקרו:
 ישמחנו סטיכף שכ34י בת?תף* סלקנו ןסןיסעיטיף
 קרשך שבת וברצון באהבה אלהינו יי 'יהנחילנויישזהף*

 כאמת* ל?ברף לבנו וכמסך שטך( מקדשי ישראל בהוינוחו

 סשה ן?רון לשקטי יחלן לדקוך4טל סלחך 4מהכי
 וסילמ* מוחל מלץ לנו אין וכובלעכיף ודורדור
 מלץ ושנה* שקה בכל טשמ1תינו יטעכיר וישראל*שית ~ךנותינוןל2ונדתעמי ךםולס מזחל מלץ ן* טסהשרור
 סטארים: וים וךש'ראל השבת אקרש של-האלץ2ל
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 וסשנ * וכתסלסם ישראל בעמף אלהינו ערצה
 וטיסה ומסלפם 41,7 כישי ש'פף לדביר קעב5דהאת

 עמף* 7יצרטל עכולת תמיד יצון ומהי כרצוןסקכל
 אתה ברוף מרמסים* לעיף יעפעף עיענףוסממנה

 לייון: שסי4ת5 סטמזירע
 אנ5תינו באלהי אל.רודנו ן הוא שאתה לף צקינומודים
 סשמוריכם סלנו על טסלסף ינסקר לף נודה!דור לרוי הוא סטה דשאנו 9גד סגנו צור !מילעולכם
 שאסל נקיף 2ל לך* סטקירות נימתינף ןעלגןןף
 ןדב עת שבכל ומ5בומיף נסלאותיף ועל עמנויוכן
 ןססרסם רמקיף כלו לא של סמוב ושסלדם*!4הר
 לף: קרנו שעילם חםדיף תמי לאגי
 לעילם2עי: פסי סלגןי שסף ךסרוסם ןסשרך קלם לוע

 בריתף: כל-בני מזבים לחייםוכוזוב

ןכלםסייםידוףפלהןיסלליאתשמףבא9תהי
 ישועתנו

 להוגות: ילףנשה :sVd~ םפוב יי טלה ברוץ *שךתנוםלה
 ןעל צלבי ךרמסים !קשי מן וברכה מזבה שלזםשים

 שי %ף אאור ולסד ועי טקעי שרקקו עשרשלשירטל
 קפד ןאמכת סיים תמת אלהינו ע 4ף נסס שנוףלאור
 ישל5קף* הלסל-שןרק ששל"רר( ד,1טלטתמצטף לנרי כע'עף *ומוב לום וש וח,ימ ורמשים וכדקהשדקה
 דנוסנ ניכר מנבה וסךנסה ושים טרסה סדיםכקער

 ולגילים* מזכים לס7ימ ןשי1 עיףגיין דסללסעףחקסנף
 השלים: עישה ך קטהורוד
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 * אניסינו ואלהיאלקינו

 יאלשי אחייני יי לשוף לומר ורף וקשי שסים2ן הגטי ששין ט"ס*קנ4 חכ~עלמ 41 הפלסנו, למנןףתבא
 : סקאנ4 אנסני חבל תמאנו ולא אנחני צריקיםאכהזש4

 ד,עזןנו. . רסי דקףט . מלנו ויקנו. .מקשנו
 מקלנושחר*ןזצם סקסני* זרנר*והרקעני*

 * קררנו * נשצנר * שורנר * לצני * סוני *רע

 דקענו* ~~ךף* קקינר שערנו* סשענ4*עגיני*
 שעשעני* טעינו* תעכנו*שקחנף*

 ואתה : לט שוה ןלא המוכים ומטששקיל מפהצותיףסףנף
 הךשענו: ץ9ה"שיסןאקמנ1 כי * 2לט סלא של עלצדיק
 שמכן לסעף נסשר ומה * נרים יושב לפניף נאסרטה

 ייע: שטרק והתלות היסטרית של סלאשסקים*
 יל סתרי וסעלומךק שלם. דך יזרךעסטה
 : ולב כליות ונוחן ישן סררי כל חומש חטהסי:
 שעף: תששי נשטר שיז ננה. שאס שיראיז
 * חבותיט ג4הי יי.4היני טלסעף ףצון גחייכבל

 2 משעיני טל [3ל רסכשר-לני * טל:עדנוסינףעל והמחל-לני המאופיני* יל על 5נושאסלח
 וכרצון: וישם לסגיך שהשאנו חטא%ל
 סלכ: ואמזץ לקעף קסקאנו חטאשל
 רעת: הכלי לפגיף שסמאנו המאעל
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 כפור קיים מוסףתפלת830

 שסמאנו משאעל
 שסקים: בבם,י לפעי

 וכקמי: בנלרי לפגית שמקאנו מטא51
 עריות: בגלוי , 5פניף שסילאנו מטאנעל
 : יכמרמה כך2ת לסעיף שחפאנו מטאוע5 י שה ויביר 5סגיף שסקאט מטא2ל
 סלב: כמדהור 5סגיף שמשאנו מטא52
 ך2: בהוגשת לפניף שסקאנו מטאוע5
 : פה בורזי יסגיף שסקאנו מטא51
 : ינות כועידת למניף שמקאם מטאו2ל
gy-שספאנו מטא 

I~rr 
 : וכשעה בזרזן

 ימזרים: הדרים "יעי יסגף שסטאנית"כ
gy-ר: בחוק לסיף שחפאנו משא: 
 משם: במלול לפניף שולטאני מפאונול
 : מה יטישית למגיף שמקאני מטאע5
 : שסעם כעטשה 5ס4'ף שמשאנו מטאבעל
 סיע: ב42ר 5ס?ף שחקאם מטא52-
 : יודעים וילא מיזרעים יסגיף שמשאנומום
 ששי-4': טמ5-ליד* סלח-4י* שליחית טליי קלםנע5
 שהר: ככטה לסלף שחפאנו מטא2ל
 וכדוב: בקמש למניף שמפאנו מטאיעל
 מרע: כלשדן 5ס?ף שמשאני מטאצ5
 ילפת: לסעף שמקאני מטאבעל
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 כפהש ליתם מוסףתסלת832

 ונממן: כטלא לקלף שחפאנו קיא2י
 : הבטשמה 3ט4סל למקף שסקאני מטאועל
 ייטר3ית: כב'שר לסלף שמקאנו מטאעל
 ברה: 43טית למקף שמקאנו משאועל
 ~יז: כשקיר לסיף שמקאנו מטאע5
 שסתומינו: 3קיח למניף שסבאנו מטא1ע5
 רמות: 3.עיהים לסעיף שמפאנו מטאעל
~ שמשאנו מטא1ע5 l t ? T : 1  שצח: יעזית 
 : ehh~-*ף * טחל4*ו * סלח-*ו שליחית אליס זלםהל
 על: כטריקת לסוף שסבאנו מטאעל
 כסלייית: לקוף שמשאני מטאועל
 וע: 3צהת לסוף שמשאני מטאעל
 : ~יז היית למקף שסקאנף מטאועל
 ראש: כקלית לסעף שסקאנר מטאע5
 ערף: כקשיית (:llt?T שסינאט מטאועל

 : למרע רבעים יריצת לסיף שמקאניע"מ
 3רכי5ית: 5מניף שמקאנו סטאפנל
 ש41ם: כשסיעת 5ס?ף שחולאם מטאעל
 מנם: כשבחת לסלף שסמאנו מטאהל
 : כד כחשיטת לסלף שמקאני מפאע5
 לסב: כמטהדן לסלף שחקאני משאועל
 כשר-לני: 9סל-*י* 9לח-44* הליתרת אלימ זלםהל
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 כשר מיום מוסףתסלת834
 עולה: על'סם מזים ששנו סנאיםיע5
 סטאת: ע*הם סותם ששני חטאיםועל
 רירר: עדיה קרין ?ליסמ ש"ס חטח'םהנ5
 מןנטענסטעהענרעגעבעטעט. היער רמן ~ערר גע"יינרען מינראעהרערען פפך"םמין

 הזלף: ודי אשם .עלסם ש"מ מטחיםועל
 טררית: טבת .עליסם ש"ס סטאיםמגל
 חרכע'ם: טלקית ןליסם ש"ם ליטאיםה3ל
 : שקים כע4' טיסה מליטם שם הסאיםפנל

 ירתגערותכ"'יעיייית(:ןעלףטאיםש"קעל'סם
 כשר-לגף: * מסלנ*ף * סלח-5נ4 סליחות אלים כלםנעל
 רין בית איתות שרכע שדגלנים השאיםועל
 עשה טיוח על * המשק ' סרנ * ע41סה *סקילה
 קים.עשה* כיושיש-סח * מעשה לא טעותועל
 וסר ?גי טת-שעיים לגי* יוריי-ץשחקם נטת- יי טח-ששהם * קימ_עשה וה שחיןשין
 געכעמעט. סררגינ4 ייעיער נמך גירר געאייגרען אעחרערען מונך פפך"מחין
 אשם: .עליהם חינים שאנף ממעיםוע5
 : לא0ם אשם 041ם חיבים שאנו חמאיםנע5
 2 ת טר. גליסמ ס?'ם שטני הטעיםטל

 שמים: זזי מיסה גליהם עזם ntNef מטעםה5
 קרועים: טלקות ?לי0מ חיכים שאנו חמאיםש5
 ונו'. כלם יעי 2 טרגית סכת עליים חיבים שאט מיאיםטל
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 כמור ליום מוסףתפלת886

 והגללת שלקינו. עיי מנסטרת שאטרכריר * ויריעים גליים מם לסעף ל4ו גלייםש"יגם וטת- .קלגסם. לף והורינו לסעף.טסרנום
 ' 4נ "ת-כ5-)' לעשות ' עי-עולם ולסלנולני

 לי?ר"ל סלמן "סי-ק כי מארה:מחורה
 וטכלעןיף :רור דור ייל הליק לשיטיוששעו
 אתה(: )אלא ךכועמ: מויל קשר ש4י"'ן

 חגי ממי * בסיימי וחמר קל * כמיי ינ' יסר * נוצריילא איי שנואר"י שרשי זרי' "יני אר"י שיא עדאיטי
 4ט' י' מלסיף ?צץ :מ' * וסלטה בושה סלא מסלילסקןף
 מרק למעץ שחמאתי ומה * עיר אחמא שלא אכומי1טי

 : רעים וחלןם 3פהרים ןי' על לא א9ל י ארסיםזרהמיף
 ולשקללי סךסה סךסר 4שסס' מךע לשוני עצור *אלט'
 כתורסף בי ל יתח : תף(ה לכל כעסי ןנסשי מדוםנסעי

 סמרה ךעה עלי מיני ךכל נקשי "ךחףיססוט'ף
 :עשה * שקף לקצן עשה * מהשכטם וקלקלמסר:עעמם

 * שף תלי ליען *2שה לקעןקךשסף יעשה ךסזףלקען

 לרצין 3סיו : וענמ ןמינף הושיעה ודידיף ומלצוןללען
 שלדם עשה וגאלי: צירי ץ לסיה עיי וסגיןסידי-פי

 אסן: ואירו דעואל סל ועל שליםעלינ4יסר"'יהיא?שה
 שגבנה אבותינו נאלהי טלטינף ץ לסגור ךצון?מי
 : "תורוזף חלקנו ותן בימינו בממלה ממקרשסיח

 סדמן"1ת: וסטנים עולם פסי גושה בנטרףושם
 : ורמנ14ת יזשגים עילם פיסי וירושלם ןהודה סיסת לץן4ך9ה
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