
 * צבור לשליח התפלה חורת888
 ספלון.פוקסים

 ט9ךסם אלהי הכיעינו אלטי אלהיפ ן שטהשחץ
 אל וסולא %45ר סנדול ספל יוסקואלהעעקכחלטי
 שבות סתרי וזוכר סכל יקנה מחים סקרים 13מלשליון
 : באפסה שמו TP-~i בגיסם לסגי מאליסביא
 אפלה * טכעים געת יסליד * ונכונים חכטימטמוד
 סלד סני ולסגן לסלית וכמסנוניכם* ימסלה9י

 סלון.ק~גל'ס לעיים: ושל מוסל ךססימ()טלא

 תנריו. .כן תבות, ג' כעלי סתרוויס וכל ד"פ, שבחון שבת תנותל,:י
 שרש * לקשה ש9תו7 ש9ת * אימה עמק T~lwק'
 * ךסירוסיה סמי 29ה : ייזרה יחד שסים * סשהוז9ף

 9קקל ךסדיסיס* יקעה בם מו9דיסיה* 9סי7שיחה
 טיסה : ןיוסייךלסשעין

~S'_D3 
 סטה חטרן * ציריכם

 לערים: לסהסיל תעל * לעצורים תת תרופה *סיר9רים
 49יעית קנע * ס9רכע סקי שש3 שרכע* 4שע1תוילי
 קטים* 9טססלר טי"ה לסכע: ,עייעך"םשרכע*
 נאקם תססים* תרים געךק1 חתומים* לחומו3מימר
 tQ~c-* סס3 מ9ן 9ר* טשליטי טמיר : ךסטיםאורים

 ו,2כץ יכפר: ככפור תלאוככם שיקר* כחדשתיקעי
 ש9ך* ךסי מליני 792* שרורי ןסחי7 2ע9ך*סטרן
 מסר יכון * סיליחה 92ף זאיר : עמך ממקורונכשה
 וסלחה: יטבה 84ק שלליסה. עי9כןני גיכ ת' *י9להה

 כעל.שושבים* ינצחוף ישנים. מדובבותכשפתינו
 : ושזנים אב טמונת * ישנים ךגם חדשיםת'
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 כפור ליוםמוסף340
 ~trtibפותתיס

 * ססף'ם ?קשר ןיסקנו * בסים חפץ מלף * לסליםנסרקי

 * שים חלמיםלמע59

 קלי
 * ומגל ימישיע עער

 : 98רסכם T~e: 8סהןשריף
 * יהו"? ?ב טסה טסים מחבה "דני לעולם גבוראתה

 סוטף יתם ברחמים טסים טסיות כקיד סייםטכלטל
 "מונתו וטקים טמורים וטמיר חולים כרוסאמסלים
 קלן לף רשה וט' ככורות קעל סלוף ט' 4שר*ל'שגי
 5י~ן. ןשטה: וטשקיס וקשהטטען

'Cb1ד'פ. כפורים יום תכלת 

 המיל ייד"יו * המיחם כפור יים * הוחם פסימים יוםק'
 ודוי יואצו* ונוזססנולית סם: לפיילת יוקעייןסם.

 :ליצו: הרים יטיאש ושי9גי"שיוקיצי*כססןשיצי*
 משמום i-DiD . שקוד 9:ןם סקל * ארקוד עלקדטעעלית

 . שרל קס'כת כמסימת ימקהד: למניעית מיקש .לסקיי

 : וליל בעצם כירעיף . סןל מעעים כן * לחיל מלצורכסרי
 פיסי * אמיטיכם הית פיוחם שוממים. :חילסליו

 8ין ןאם : טמומים מרכל פלטם . לתרמים9טשענותם
 * ומאוסים לנשים ן3ע?ה סיים* מכלי ןדנחטעשרם*

 סרלה ראה טע9ריה* רםקשס טוסים: הפרוטשןזם
 ןכקש לע9ןיף: ~כור יחים' בטי"~יף* יעים *עיכדיף
 * מבע13' ששעשועיו %ד . ?39' שטצ'לות לשה ןאק%"אין

 רבון. מסריכי מלם * כשנון סךנ טטרק ןח11ו: סליץישר
 : ןס3ון רחום מיד * למזנון משחליים טלא"'
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 כחליף ח' * יפש טיכמגה טוה * בפש פריין כמרק'
 9שש: וטללי יחסים וקשש*?עמי
 tit~boפותחים

 * בריטים לסיים וצעער זיכי * חריטים "ב חירףסי

 : פטמים קיננה זי "מה שייף . טהרם לסליות "מהמקטו
 ספרון.סוגרים

 ד"פ. העשור צום תבותלעמי
 צאן ןמותה* העשיר צוכם * תמיתה בכרז עפהת'

 סיטו מביא : יטיסה ספקי עדפה טיסה*?ס94שה
 וכח לקיב* יךשה זבל העקיב* מרעף ולחשוףלעקוב*
 לוקקתו כ"ז סשימף* לשוסף שכון שקב:רזולדות
 לטכן טלולם בשמף* ססלילים מילדיסיי *כרשימף
 הטילה * 4חל לשי סטאכק * אסל ךשיכה סוכר *שקף
 "וו י שור נפש עפיי מסל: לםךמות סינים מכסל.שאונו
 ו"שיי: ?90ת .:"גם ורשו ule עורכי * רזשיר?לי
 "סלה סרי ךשע* מקריס סליחה . ישע לשכיסלח

*wd~יתרוה * ששרם סשה כקם לישע: טיית ק9י 
 : לעודרם תנה יהרון * האדם נוצר נטשה * רגםישטה
 רחשם רגש ת' * ססןק שלי ך4תם סנה* נצס"םנ94ם
 דן.ךק: לזם לצין נא שלה רוננימןסליקך.

 הללעה: ודר לרר עיון מלסך לעלם ךומלץ
 4א: טל ישראל חהלדת יושב קירשושסה

 יפלוליןקלתתי רתות גסשבש4גסאיקון."י"
 קרוש: שכהון* כשקתונקרישף
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תוק

 קין-

 שסף אם חן * סקריי-ק בפתמף
 קרוש: * מכירים שיום ד3קרישף *למטרים

 טסיות דתקנר-ם * טמור בכבל-ם מממיןת1*,
 : קרוש * ונעשור כצום דנקךישף *כשור
 סתרוויס. נלעסי כפול קליר כירכי אלעזר ססט"ת והוד. אדרננס,

 סדחוק* וטת שעון למרחוק* רעי כשאת'
 : רחוה צרי בפצלו"'
 לרחוק* בלי מסכו חק* טל"'אססךה
 : לחוק לי חיים"'

 ושחוק* לכל לוחמי * ךסחרק כלסף לשודת'
 וכי'.( כפג)נחשב : שחוק פי ויטלאת'

 יעיוב* ..עיכס חין לייב* שש עירכית,
 טקריכ: ואלהים פני"'

 כאשיוב* יכל מגסעןמי * רזחריכ טד עת?מרת'
 : קרוב לבל אלית'

 למריב* ךזרוב*.2רת.אל סם זומםת'
 היי ממי י'" גקרוכ: ושעריק ץשעןי'

 רועי* לי ןכור הכריעי* אםת'רשע
 לרכעעי: לחהיכצרקד

ד נאד רעהת' א ל  למרעי* מוב נסרנה 
 : לזורעי חיים וכאור"'

 מרע'. ןמ'ת אנקו רכע'. קדח"'נעון
 וכו'.( בכבל)מסטין דטרעי: טל סעיק'
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 * ארון סני נשים * לבירין שיכו ירכיתות'

 רן: 51ת ח'רו"'לקעעים
 * וזירוז טף טשכית ואהרין* ראשון :חלוח'

 : חמרן :כא כזאת"'
 * ססרין אמומי פלוש * נקרין קריאת,,ריגשים

 'כ1'.( כגג )נחשב : וחרון מחילת מצוא"'

 : !ריב יעי וריבי * ריב יכם בשכתיח'
 לריב: נצב י""'

 * סהריכ קדמונים כמי יחריב* סרוב בנרי"'

 : יקריב לעיד ונאקי"'
 * לסקרינ שי מליצי * נריב אשית'ן5ג

 )הבם יעריב: לנוסי"'ושישי
 בפתחי

 1כ1/(

 F&-* אטרי המסן כשופר* סרים קילת'
 : שסר סיקים לסגי"'

 * ןם9ר שפמךם בניב * ופר כזעיריםח'~צב

 : :סטר שומן ינכן"'
 "9י* 2ד ושסים * טקטי וכיוסי לסייסים"'

 וכ".( בכבל 3מסטיז : ןכפר ועירם רעעם"'

 * משנים יכוית מי של שנים* ארסי"יושלגו

 : ישנים גם חדשיםק
 שני4ימי לקק-ם וייעבו י שיעגים סיטי"'קלוני

 : משננים אשר בפלרל"'
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 מהיה" לאהלת מעשונים* והזכו רחצףת'

 שונים.

~Y_1'P
 שעינים: טכטקמד

 טפש. רצה ,עקי גא. ,גה למשי""יה ,דוש:שיתין ששכרי ונקרישף .2קלת1ן. בסלולי יחת באית71י כצגק'נחשב
 : קדושסאל
 רמקןף. זמור עטף. לקול "ייף ,י' שדיו"י"

 : יקרישנורא
 אאפיר. נגנון סם"ן ,~טרוס א"ב.ע"ס

 ממין ניקית מסקלך* קערם טין * שלרף .צריףשין
 קדש. חיילית הוני חילרף: לנטר לרישטיהלרף.
 סשיכ * קוש טכישיק זוע קדש* כסדרתומסוקלים
 עכמ יישיריף . חגיכם קך29י טיסרי : קדשמחילי

 פניכם: 9ש41ש לאימי טגיכם* של כשמרףאופניכם*
 סליסףק סיאש. טחרייז נפץ לראש* לכלטסנשא
 טנף מרידי : כמראש לשאת עיגם דרוש*לש1נבים
 משגיכמ. ששג קול * טרגניכם סי צרקותיףר4גיכם.
 ששנים אלסיםי רככות שגשן ישסמנונים: שסיןרעה

 תידה * אלימים ישיבו ךזמף תן"ק . מתסלסיםנל9הרים
 : טטלסיםדדקקףה

ע"ם
 לנו: סלח ירחזם דשיה דקכן א"ב.ח'

 סחניז* r~xpD ך נינכם ס3'ז* ששיק ח"ו א3א"'
 לשיף יזמני ת' לנ7: סלח כרחום ~אתה ואבון* יחום אל יי ייק'

 קק4ה טרגי ק' * יקליחה מ רחט ררוש מה* "שפיר
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 כים מאכני-4י ת' : לנן סלה כיתים יאתת כלנעמי-ק*הדגי
 מתה* הקם שין לא סלה ק' * משה טל מיניקני *ר(ן.(ק
 כגדל סנון * כהמבעיקיף חשרב ps,t ת' : לנו סלח כרחוםואתה
 ת'4נך לנו: סלח כרחום ואתה עמף* ך2ל קושה ת' *יעקיף

 טיגנה ק'יכמלסמ תוחלתנו* טלרמ ע נמלקנו'?ו'ו
 ג141קכןיף ת' : לנו סלח כרחום ~אתה * )ובהלתנו(הלחמאתנו
 למטף כסי ת' * אל לקן(שכצף לגכיניכם * הואלנעמית
 לכן מרכה מחייה ת/ : ינ1 סיח כיה~ם ~אתהרשראי*
 חשוך מורים Da ת' * ןריכיף -DV מפשע חקה *הסלף
 זיו * נרשע סף לעס קלה ת' ינו: סיח כיה~ם ~אתה2סברף*

 ועכר 4ון נשא כמיף אר( מי ק' * ישע ןהיש נאשא
 לאסמ ממסמל יןבה ת' : ינו סיה כיחום ואתה מטע*2ר[
 "ת* מן3ור לער ןטל ק' * 3?ר(גין מבהצליל עלול *סכרין
 רעמענף * 21הק קלאסי רזן2כ,ע קללני ת' : לנו סלה כרהוםואתה
 לנו: סלה כרחום :אתה תףהק* אל ך באתה ק' תדחק*לים

 לסשעיקף* עררכיכם מסיה * ןבמלסף 2טף שבטית'
 שכיף* סכין השמים נישמע ראךזוקקות

 : לןו שלה שנהיםןטסה

 : לול-19ל ך-חזם טרה סנון סךי
קפל.תון. א"ב.ע'ס
 9על: ישל טטהיהים גי * סגלזכיף טייס ל"ו טיןטך
 : פעל לכל אתהיהום יי * ןץקאנוץדיף גאנולשסףטך
 : פעל לכל טמה?הום גי יהרלזכרף* *שיםןהךדיםטד
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קמלוחין

 ~gsf: לסל ורחוםמנון ועדיף. מיויף לציק דרלוצטף

 : 19ל לשל ורחרם אתה סניןסך
 שיטהנהיח'םישלפעל: ררקןיף* 2כם ,?ז מרכםטף

 : 9על לשל רחום תמה סי ירעףסקךיף* ס"4טלהטדףטלא
 : פעל ישל סיטמהיחים * להגיף זינ זסר,וושקגמסר
 פעל: לקל ורחום מנון ירידיף* שלשת וחמל חןסו

 פעל: לקל ורחום טעה סנוןשף

 : ל"פ רחהם טעהכי * לחקגיף סוססים 3הל סלשיףטך
 : 28ל לכל רחום אתה כי סליף' שכל בינות יצעםאך
 : פעל לכל כיאתהוחום זדיף' ייכשרו מעינם שססמטץ
 9על: לשל ררהוםחנון כבורף. נעבור .עשה למענףטף

 9על: לקל ןותום אזה סנוןשך

 ל"פ: רחום שמה כי * ידיף שףןקת מנסק מיםריתיהםטץ
 ל"פ: רחום שמה כי * לעודף כצית ןהףביצם נשטםטך
 ל"פ: שמהרחום כי * בנארף מיני דשתם ספורטך
 פעל: לקל ומהום מנון עזריף. ולרססים לטוב .2ייבטה

 פעל: לכל ורחום טעה מנוןטף
 : 28ל ישל FhSFVh טסה שי י הידיף תהיית :מפר קיניטך
 צוקנוטץ

 מכס-

 : ל"פ רחים שמה שי * מלכיף וקריאת
 ל"פ: ששמרחום כי * כבלף לסנוחתףוארין )ג( קישהטך

 : שיטסהר'ל"פ . המסיף( חמידיף)י""טץרעהבשכיףצאן
 ל"9: טזהיחום כי * ולמודך לליקר רוחף ליפוףטך

 יעל: לקל ורחום מנון סנלזויף. אליץ לנו טין וי יורטההיחטף
 פעל: לול ןרחום טעה מנוןשף
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  כפור  ליוםמוסף854
 : ,עריצז כאיטה וליעם לןךא וככן"'
 כפול. א"בע"ס
 . "שץ טחוליי * אמן ט"ר"לי * אימפף אשרת'

 טליים: "'ימוראף פרח* כערוי פרח.תילילי
 חסיקף: ת'יחיא קעש* דולייעל* טרלילי טילוטיגוש*ט~ךיגיא* ו"קיסהססיה*ת'
 כאי * טחנתי אסייף * טליטים כסמיו * "ייסר חשרת'
 ומורחהעליסם: ק' ךבכות* ייבבי( )י"" קכח איים* זביפ'()1,י"
 מחקרי כקה* מןטר * שונה טעי ססלה' וחקיקהת'

 שהליף: ק'וסיא )נ""יע(* טחישיכשע"9ל*
 שחקים* במכום 2ךבות4 כמפיה אימסף* אשרת'

 ק'ומוראףמגליסם: * מעינה טיךיעית *כךשרת2ך9ל
 * כתם מכמיניי שמץ* מכתומי תהלה* ואבירזהת'

 תסלקי: כחיא "' * סי טלקיבי סח*סלקקרי
 21פר* כמרומי !נול* טטסלילק אימעף* אשרת'

 ומויאף~ליהם: ק' קטים* טיהנת דוק.ט9ס?ע
 קעז(.טשכעי טשגססי )י"" מעש מברוחי ןאקיתהתסלה*ת'

 יפלפל: והיא ת' * ט9ן שעריסי חלין* עעדלל4י *רוז
 * 9רוד 9פדיסי * קדוש יפדססי * "ייסף "קטר"'

 : כליחם ומיראף ק' * שש שש טענופי * חרכעטעדוי
 * אחנף טקיראי אגן* מקרראי תהלה* ואכיתהח'

 ססלסף: ק'וסיא %ןק* כמודקי חסת*ערהלקי
 טסלילי * קנם טשקילי * אש טשביכי אימסף* אשרת'

 .מליעם: ימע84ף ת' * וכה טמלסלי *רום
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ויייי-
 1,עי

ן א ,  

 מחציר * יתהו מהכל * ןאביתהוןהלה*,"1"תוובשיירםת'
 ממפליגיי ממשליסינפש* ומצןץנובל* טעלעובר* *ןסש-

 * ןסידה ומוציאי * נשקה םםןייססניטי וטטעיטסי *רוח

 ןיסגים טים* כים רסןים כטשימ* למסים רסן* סהשטחים
 .גלילם: רחסטףחך * עילסים סי צאר לך!

 : י יברו קרוש * 1רכוח לרוכב * תחלותליושב
קמלת,ן כפול. א"בע"ס

 : קדוש אוסרים י מעל עלא ושל * סקעל שהקיםטהיטי
 ברוף: אומרים רכבה* תמחי טסשה*טמיגי
 קדוש:איסרים טטליסים* שמי טללסים*וכסי
 וכרוק:הריש * הברית לזוכר * קרית קחיגיסגי

 וירוף: קדוש לרוככערבות. ממלות.ליזשמ
 איטוימידיש: יט'* רטרא לטטיץ * כסנכלרי
 ברוף:אומרים בעסקה* לנקוש ןךקה**דילי

 קדוש:אומרים פונים* 8ר לכל טנימנ ירשעףדקיי
 יבריף:"דיש עצרה* לעטם וצקיה*רפלר
 יבחר: קרוש לרנב'עדבות* חחלות~ליושב
 חהיש: אומרים * מעלה לשוכן מעלה* NPSממין
 שרוי: איסרים המים* לעצור תמים. דרףהילכי
 : קדוש אוסרים . מקשיבים צור קעם ' . נשסיםעצים
 .יברוף: מדיש סליחות. וחוכי ישיעית.נקעי
 : וסררך קדוש * ערכוה לרוכב חחליתעליושב
 : ,קרוש נם א84יץ, * ערכות שמי 2סך * רביתןסירות
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 קרור: אומרים אסח* לאלהים אית* טטע~ךע -=י.
 : קרוש אומרים . חזיזים לעושה * טויםחשמלים
 : יברוף הדוש נש"ים. לטילה ננוסעים*חעים
 וברוך: חרוש * ערבות לרוכב * ההלותליושב
 "דוש: אומרים * ךט'ם 52 לדם * טרוטיםטיסרי
 ברוך: אימרים ועילליו* יונקיו אסליו*מוכו
 : "רוש אומרים * וכורכים כורעים * הולכיםתידין
 וכררך: "דוש * שכן לכתוכם * רטשכן אהליושרי
 וברור: קדוש * לרוכב2ךבות * מחלדתליושב
 : קרוש אומרים * יאיפנים מיעז 2ם * ממקים4מי
 : ברור אוסרים * איהנים בני * נותניםכתר
 : מדושאומרים * להבים ואש שביבים*ללוקת
 וברוף: קדוש המיחד* אל לשם אקד* גוילטסנו

 קרושוברוך: ערכות* לרוכבל'דשבחחלות*
 :מםיככיםמרופפים.בכ4פיהםסעופפים'אףמריםקרףש

 ברוף: אומרים * תמיד יום ככל להמשיך*טוכסים
 : חריש אומרים * ניאות ל~דק * ב4סלאיתנלאים
 וכרוף: קדיש לשקר* טסלסלימ * 2יףגריסי
 : וברור קדוש * .ערבות לרוכב * תהלותליושב
 "דוש: אומרים * ומודים משמכוים * עימדיםשרמים
 : גרוף אוטרים כלילה* לנלא * כחילהסולרי
 "דוש: אומרים ממלאים* כמישיש מלאים*עינים
 יברוף: "דוש יקולות. בלחש במחהלית*עגים
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 כפור ליוםמיסף860
 ורוך:קרוש לרעכ,רכות.ליושכההלות.
 אועריםקרוש: ף9ישןייאירים* קפירים*9ייסםסקךקים

 ברוך: אומרים * ס"ק לגילולם סרק* סןרדעסדר
 %דיש: איטרים שקרם* לרוכב שמרם*צכאות
 יערוך:מכוש קרושים* טטע * קןשרםצאן

 וברוך: קרוש * לרוכנערנות * "הלותליושב
 קריש:איסרים * לירקכם קיףאים לצירם*קלים
 ברוך:אומרים %קוב* לב פלי * יעקבקהלות
 קדיש: איסרים * טקנלגל ןאיסן . נעקלרעליכם
 : ונרוך קדוש * סך"מ ששר לרם * לבוראםףצוןם
 וטרוף: קדוש העכזת. לרוכב . קוהלות,יושב
 %רוש:אישיים יי* אין שנותם יצרי* לעלשיכן
 ברוך:אוסרים * ןחקים מצית * חקוקיםשומרי
 : קריש א91רים תי"ת * קשים נקרים י סרשישים"מף
 וברוך: קריש * ובמעשהןריהם * בדרכיסם מסיטיםתי"ת

 : שרזך חרוש י ערבווס לרוככ . קוהלותליושמ
 : לו סקעל עוטרים עולסים ירכןת'
 אליכם* אל איה שיאלים* זה אל ~הס"ק

 * ומסללים ומחרי~שים טעריןיםןכלם

 טסיעים ןנלנל אופן הלולו* אוטרים מרים אילית,
 1ךלי: שם מכויירים וכיראה באיטה *סלסולו

 לו: ממעל עומדים שרפיםת'
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 כפור לטםמיסף862
 כקר: 9לי דוטים דיקה ד99הלמסד* לסי וגבס נטש שקמי* כן2י 9ם נקורית'

 : לאחד כנמים .שש כנמים שש"'
 2ל דכתה דבר הדובר * אופניו 2ל יחידי היושב"'

 ל99י1: 3שןק ושונ ןןצואט49יו*
 : מכו יכלה כשסרם"'

 וירתמו כןכם יזעף * משטליי כעין ד,רקןע ז.הרתי
 : טליי איטרת %ף מילנייי*

 : רגליו יבשה יכשסים"'
 עינןכם יהור * :צקצף לחשת 29ין קלל מסערית'

 : ססרוסף בלי פניו :כשה נדוי * :חוטףמנליסם
 : יעופף יכשסים"'

 4ני 2נוה2מ נזה לא כי 3ה* חלי הוא לסת'ככיר
 : מזה זה נרשים יחד ולהעריצו לסקדישו *ונבזה

 סטיר עליהום מואו 4מי* טסיסם מסלל 13לץת'
 ליטר: סלולו ומעים נשאלסשטר*

 ואטר: !ה אל !ה ןקרא"'
 וקריש: יעייך טקדשה עוביכםומדיש. יעריץ אוטר סלוד "ייש. מסר 9ק4דקת'שרף

 : קרוש הדוש קרוש"'
 ברנוה פוצחיכם הצנאור"* לאדון ושכח פארת'

 טצייאות: גדלכם )ערום( 99א צמאות*טלחכי
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 כפור לייםמוסף564

 : צבאות ייי
tfl~g'nלרך קלים כןןץ. ,ליעם שי5 ונלא 

 רארץ: חיג 2ל ישב ונשא רם השרץ* קצהעד
 : הארץ כל מלאת'

 "ב ". יעות ו e~ettt: ae 614 ""6 כפה שקום ושמי ע"ק~מתי

 סהיףהוא'ישיו הורו. נשוקלטטי 9על סטעל שחקים *הודו
 מלכרו: עזי כןרףעןדר: תולהסכלןדו*

 : כבדרן בל-הארץ מ"אק,"ת
 * אליכמ אל איה * שואלים זה אלזה

 וקהללש: ושקרשים עןר,5ים)קלם
 טעה כי קףשה מעלה לףבכן,
 : וסולף משל--[ סלףטלמיני

 למגיד 4בוריתום9יף * לסקר סערה טלין יערוף סיק'
 וכמה כ9ה שד * סטטר לצמו ואדברה טוקןהולסער*
 סכמי* ןןין פשע מופר* עןרים טסה כי תסטר*סרך
 לגליד * ולהתכקר לשינ לי תסוה * כשר כל מסףובסיר
 לכן יפר* חשר במות סספוץ לא כי ולסחפר*לבוש
 סטית ששיסה שלכם לאשיה * שקי וסי יע :ע?רעשבס
 מכפורים יביום * כמר משאתי ןהאמר ןסקשיב *לססר נשיי וכליץ יעמוד * שקי סטירי סגן שב נטם *לסקר
 ססקר* לו מעשיי ןקל כפור.מכסי* ששמי סי *ססכטר
 כסן . סקר גליון ב לסיים ויוחק * ןתפר תדיח המאיוןכל
 * להתכפר ןעעכ שמעה לססר* משסינו מיומטליףגטנו

 פגיני טיש ןלא אל טסה י לססר ס"ףם"ברנובריתףןטם
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 כפור ליוםמוסף866
 אנטי נם שכית * שספרט5

-DU 

 ב2רי9ה וכקו ואפר*
 לף נמלח כמזב * שיסה לף לשיסכי רחים כפר : כקר5נו
 פ2לכמ כפי ?טם י ולליסה "מז W~G ולדלי * סשליסהס'א
 נשנו ששן ססיסה* זהי סשמי"יו וצם לסשלסה*שרן
 כי במוחים * ומיסה שמעה הגיון בחנון * 5שיחחהמים
 לקלחה תה: ל9ל עוזים לעךחמיף יקוים * ס9לרסהעטף
 היא כי מחילתף. למ. לסךב.ת לסטתך. גש.ם.12נם
 רעזיסף ונחליף: 2טף סם שי שפלסף* שיאשסחף
 זו5סף* אלוח לנו וטין * יפעלסף ידיף מעשהיס~לסף*

 גרלסף* רחמי להירקם * יאיביה?סף 9לס"י"כשר שז אטלסי* שלסטי יעיר וכנטךימיש?אךןט5תף*
 54מ5וח וכשחקים* כגחו יע5יהף לע5ותף: זמרנינעימו
 ערלים 5כן * רקים ממעשים סם שי * נואקים של5עוונם
 ~כרר * צועקים ל99יף ל"יגימ 9א קלח * רוקקיםי1ך'ר
 לשטף נמלוק לחבל * השוקים לף אשר אביתשלשרב
 5קוראיף * תקיים במיס 5מי אשר ושכשה *ולקוקים

 "שר * רתוקיכם עור טחיויק להושיטם *טמעמקיכמ
 שי * כ"סיקימ שסיסמ לסטיב * ססיקים טחןלמעריקם

 * רסוקים כענוי ולחונכם * טסרטקים וקליף 92ךיףסם

 * ךהוקים מקרב אקיף לקךסמ * כעשיקים דינםלהוציא

 * סשדקה סרסר להיש? לרב * הצדקה ס'א ילךופיה כמלב * צדקה וקש ולשד 2טק'ם : עסקיםשישנת זעי לשיי לשסף * רסקים 9ף לפלץ 9"יייהייתם

 22שה ומעשים זכית ומאין * טצרקה פחמן כמאףסכין
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 כפור ליוםמוסף368
 לטרוטייף לכן סיךקהי ולף סכלות לני סי?רקה.

 אסה כיקדוש * לצדקה אנהם מוכף כממתמעיהעךקה*
 כעדהה כעךקה: שכיף רון בםלחף נצדקה.ןנקרש
 * רססים ומלא אתה כירחום . סתומים לף 2םמשובב

 מבקש רין טשא 2ל ובניכסף * ןקרחמים סטליחותולף
 לסעריק . יתמים לסרת מרין טסת יסמפוד .ריסים
 ולס"~ין * כסטים טטנוף לנקוים רחומים. לף?נים
 ןכיז למן זכר נואסים* לף יחטאנו טעריסים.אייף שוב ןל * טטיימיהעריטים הם אשר . סטייטיםשןעסם
 למצוא טטרוטים. תשמע ותחנתם . חטיטים"כותם
 : מים נסל ןסיו קעשימו יבלש ן"ם * %קטים ס9דל99יר
 emcinben einigen 311@ לענש ~bieieמא8161

, 

 . נושא דגיי יעי . ישבי שייהלעיס
 דטות ו2ל לטמא. מקז סכוןסס?קה. ובסטי מתנשא. להדר סיטא.ויתרעם
 שקדם סגה ופא. על ידשב ןםסגסא.
לדשא.

 לראש לכל כסא. שגי סמקי
 ומכלית וסמג9ה. ךנךאה נעלםממנשא.
 זו עם וער וחננים תשא. יוםסברי
 . שממנשא נוהגים וזר ' לדשאסממת

 שבטים ושר ושנים נושא:?ראש"י1
 ' תוליומם שעי ןליצו . ?עמליםיתיעץ

 לנקוים ' וזרונומם שמדתליחשש
 1 מאדוק י.שמי9יק ושי." נו"ימכ1.ששתי

 כברוטטים רמיי 9דק ,גגדלססךף'םדשיעחוסיםמסלאהסךיף. "י . י"ים. :, יע:2:ה4מנב מדינדסף:ינ אשרורם שסלונותם' לעאוץ :לשוסטסייסס.
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 כפיר ליוםמוסף370
 שיר לטלגרף נמטטיעו ינוס "?ר נמסכיף. ן רם9יףזכור
 בערכיכם* ?שזוז נודעו יקמו למסיריו.?וזיז

. 
 .ילההנכיר

ז:%שעל'יום'י
 טךויסש. קולכסף

 חשל עיטף חדיר 9ה , וססריף: בליף היורץ ווסדולסעוף.
 ססףף ותדל * 1קרן13ימ וככן סרשימ דמם נ45עים. סםואראלים

נישמ~
נ'",%.פ

 עכו-צבעיו כ"פןו-ק וו-ן4י ' . ומרחיצים טדיסים ךצשם9צסצסים.
 לכו2ריץ . כגריסיכם סנעחים. ואגר ךינור  ננקרוכשכיב
 ,4ס'ס. לגי"ו"שו"ית -"נעיק ךלך4ף,זדיש קיריוה סצוסים. ע5רסים ףלקוסנור

 , י" ~הר'זמ:
 י"

 קדשות ;'.שלהם
 יטי5טטרם: ט9עיסים ן מסציסים: כקוש קדשיתושייש

 * ךאמר זה אל זה וקרא ךכי"ף* יד עלת'ככתונ

 ?כוהו: כל-ף4ךץ מלא צבאות יי קדוש יידוש קדושקז-ת
 שקום אחה לחה :ה שיאלים משרתיו עללם מלא ככלתתי

 : ממקומו :ן עבוד ברוף קי'ת : יאמרו ברוף לעלסםכבדדו

 שמוןרכ גרממיםייחן2םסןהרימ היאןפןת'13פןקרכמי
 א5מרים: שסע כטהסה 28קום סעיד יום ?9ללאוד
 הוא אלרינו היא אחר ת' : אחד יי קהינו יי ישיק שמעקו'ת

 כרחמיו ?שמשט והוא * מושיענו הוא טלכךף הואאקינו
 : חני.גייקכם ד"ת : ללטים לקם לחיות סי של לעיפישסית

 ארירנו. אריר כקן t'1Dth "יןכ66ר"מ
 ךהיה השרץ: בקל שמף טףיר 9ה "יג*נו :י טףיכני חדירק'
 אהד: ושמי אפד יי ?היה w~no י58ם עלץ של על לקלףם
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 כפור לייכםמוכשף872
 ן סקנעגיבו* שנתע גילנו ש9ף: שריי 9ה2טף* במקילתי ברוץ שדגינו* ן * 2ינינ4 מליזות שייף"' א"ב.ע"ב

 לר סן ש9ף: טריי 9ה סי91ף* קשטי דיאיגינ'*
 9ה * שסף 9ר91טי 9אם יטי * 4יגע4 ן ימטןרב4
 אין סי חי * ארנינו ן * שתנינו ברעע ןכ1ר : ש9ףטריר
 ן * קגנו לשסף יהור שמף: 8?יר 9ה ע9ר.5א

 3חף שיף: שויי 9ה * ר~דנסעיל9ף ןסיריטהגים*
 מה * לר1ממף רחש לבנו אורגינו* יי טלפנו*רג?ל

 גסילך ךהרגינו. קיימנו. וזרע טנוףטדירשמף:
 : ן9קסב4* ס"ךנו שקף: אקיר 9ה מרומף*כאילי
 טרנף שמף: אדיר 9ה לשמף* ןנ?ה יגנו *שדגרני
 אדיר 9וה שמף* עולטיכם .צור אדנינו* גןסגנוי
 ןקרמף ח'רחמיף אדנינו* ן והקימנו* קיטטנושמף:
 9ףקנושר*

 8י-
 ן מחניגוף* קיי יסע שטר:

 : שקף שדיר מה רחמיף* מיני טתרומםאדנינו*
 : הכסטנו ךחירד,מר * לסכנו אל שטףע"ת

 הארץ:והיה שמףבכל אריר ארגןנומה ןק'8?ירט?קןנו
 יסר: ושמו אסר ת ךהיה ההוא סים קירץ סל יקיף2למ

 לעילם : ןטלץ ק"" : לאמי כתיב קרשף ובדברי"'
 גרלף נגיר ידיר לריר ת' : ס~ויח ירי ליי עיוןטלקךך
 לא סקיני טיקים i~QPV1 נקריש קרשסף ן4חיםולגלח
 : שסה ןקדוש "דול קיד של סי לעולמן2ד:מ4ש
 חלטיני* ן שסף ומקרש 94גן * שקדושים יאייקדיש באה * קגעוקן נערכי( )י"* יקןקסף טקריעיףסי
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 כפור ליוםמוסף374
 ייז של[ עע:ף. ~רים)קם הר( עקף. ישראר(2ל

 נעך[ טשיחף* ךכר גירה טלכות של ובלף*טשכ7

 * שדיו שקמן' שמכת קור-למי עוי : וסיי?,ףלכשף

 יעיהם סים מס7כיר' * קורעי והשגיר-ן דוגעזקדיכגן
 : לאדנינו סים קיהל סי דרנךף* לצךק היום( )י"*שידכם
 "קב: משיד שקע* טגיד h)"D ןשי טליץששק
 * סטשימ משלד כטששמ 4טשימענעו.וקנ4 חקריר

קמל. כפול. א"ב ס"ק חון. ספלון.פותת'ם
 סמונה: 1 שהוא וכלמחסינים סשימ: טךת סידסאוסז
 כליות: נוהן wnnaj יט : נמירית נמי ובילקולבדחן

 סןק: גואל שהוא ך'ט ופ?הטאסת:ס3ואל[ממית
 אמת: ח"ן שהוא רט עולם: לקשי :סיריסךן
וט"שסנהנעעה(הסך: שסנה: ישי קלקלהלסגיה
 ילתי: נאין שהואך"ט : שסלתי כ7 שמרסידי
 : הברית זוכר שהואו"ט : ץסרונות מוברת לטןסקייוושזיכר
 7קמם: סי שהיו,רט לשל-סי: סליםסחה(ף
 : לכל מונ שהורש7"ט ןלפרסים: לרעים וטמיכלאיו
 3שםן: שהיאי41רםך"ט ןצירים: של נארסייע
 יוככ(: כל שהואו"ט יהד: 7סל)מ יוכר[סכל
 הוא: לכדו שהואך"ט שרי: ועלי גקסרסל7

 : עילם קלך שהיאנ"ט : סטלוסה ךלי מלסיםסטטליך
 חסד: מער שהואך"ט ול-דוי: כסעדוסניס3
 : קל מולם שהואן"מ מפוררים: 4נן יטעליםסטיכל
 לחש: עשה שהיאך"ט : חיו .יך. של רעינוסזלרט'
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 ירו: טהוחה שהוא ו"מספוהחפתחולרוסקיבתשובה:
 השר: צ?יק שהיא ן"מ בהצדקו: וחפץ לרשעסצופה
 : ר(כעים לשד[ ןמ"ש אף: ימאריף גלעםמקצר
 לןצהק: רף שהיא ו"מ לרגז: ומקדיםךפסיםהרחום,
 צדק: שימם שהיא ו'ט : הדול _l~eP וטקעהסשעה'

 טלי: חסים שהוא ך'כמ : רענמיכ"יכם עבו ךק"ב(טכם ןקןעכםקו"ח
 מלצרר,: :ה סמלי כלמלקטהל,ת"י,.ןוכז

 "'י'.
 שלר: טדוןנסכל ת'שטסה כדלף* כפי תהלה ךאידות'
 ומעון אתה מעינףק הדם ק' טלד* כסדת ר3ה ואיזןח'

 פרוש ת' תכלכלי* הצ59עףת עסיררק ת'ןטיזואחלף:
 סלטגלף: ססשה עדם ח'ן"-ו ןכיסלד: סיףן?מיק

 תהללי: לא נשמה ואיזו ת' כמלולך: עולם זיףעות מובלק'
 לב ת"ךאטף לף: ןהמלכהען8סה אטלסים טלכי קלךק'
 ןצלצלף: ןשוכניו עדרם מפוח ק' * ממשיף יקרתטטסה :י ןטי17 ת' ססלסלד: ונכסיה כס ק' * למזלף יצפהלא
 טרורי ס2.%יסף זוףלימ מי * ד מעלל יזכור לא חכם ךאיזןת'

 טנףחלד: אדוןכל וקדשא ק' וקילף* י'ךךיןן ןהךא ךאיןוןבולר:ח'
ת,,

 יכילף: מי והעצה גדיל קו"ת לפללני. ונבין ז-ע ך4ייזי נקוי
 : אעלף שאיד סלמי ג י למולד תתקים סיעהןטידו
 ק - - סכל ילף ייסכן ב"ש. א-חע"ס

 ירשו:
 כל נשמת ידף מסת ק'שי * ןציי של '~noai יטריד לףת'

 טהם ןאחד סם הישלף ק' 9שר* של ן9רר לף ת'ששעיר:
 טסה עזן ףייה כי ק' 3ררירוה* כל יגרל לף ת'לא:ס9ר:
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 יי ק' אשלבשטה9טפף: גל ייי.ל שחר לק"ג: יתקים , . ., :, ;.!,.,1) ו'ויקןיסףף" וגב. לב י ז" ",יי%.,,.,
 * סעץמות 9ל לץיורו,ותאמך4ה rP, תרפו: לא לאמרעךתי

 ןכל ארץ המון יזמר לף ת, ר.ן4צימות: בש' מקלחם כיק'
..,* 

 ",לה 9להעיליס: גיעלט"טיסליים "' אשיאליס* .
 קג%ףןל שטס גי ק' . שקם חשר ךכל יטים אדיךמרשי
 לעולם ויחף כי ק' י טןםךבים המון ייפיפה י "'ריסם:
 * פה כל מריטתם :יסד לף כרי ת' הכריביתה:ישב

 r~Dns תככד לף צופה: אהה וללהק כרוכם גיק."ת
 עולמים ולעולמי לעד סי * כל-49ף ועפור !רמש()כעה

 : כאףטלכךסף
 14ד ייכז1 א"ב.ע"א

 שטדי
 י 9ש

 עיף:
1 

 כל ךעשה סבורא ת' לו* שגי ואין בעולמו האחד ח'ן
 ת' * לסלילו מי ואין ואומר הגער ת' : מלולובשיח

 שיש שן סיוכר "' קבלי: קעית ושב סיעד "/שהיך. לשבת דוק וימהח ת'ההרקןע לסדימדנלו:מקרא"ךץ הדקי
 : יסמולי סשעימןסשע בן החשקו ק' * טאילו ךעועגים

 שמיני בכרית הץרעו ק' לגדלוי סרי מאה בן הפענותן
1TG1 :להעלז לעולה גגקעשירי ת'סטךנו טלו * 

 כן הלכנו ק/
 * כללו וטילה סם מכעסים המעקן ת' ועלו:שלשימןשבע

 השריגים "' האהילו: אעלים ובישיבת מנער ס4ף3וק'
 * ס4רילו במזלות ישרשנים

 ביומונה שלישי העלה ק'
 גדלו. שכם בישיר עשרו"[ ת'הפוןש אלי:לקהון

ת'
 סקכע כק51 "' : ינלי ייס4לותי ושלעה יןשרים סלנגי
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 כפור ליוםמוסף380
 אבויית חלשע לרונה ת1"ת : לשלי ?שישה לאםששור
 * יחלי נין סלח לנכם שלימי סשטע שפללו:2מ1

 סיריי: והיא סרןה 2לסתויה
 ץסר: ך אלהינו יי !ירשל שסע 41ןן "ע,"
 כף סכומחים ק' * אלהימ 5י אומרים אסך האומריםת'
 %הינו* : שסךיףאוסרים כטום הגרורים ת' : ץחד העונים
 יי שךהףאימךים ההוגים ת' אחד: י עעים גף מרסקים"'

 הזוכים ת' : ץסד עיניםן סם2ךיף שי סךעוךים "' *ללטיני

 במילת הסתומים ק' * אלהינו ן אומרים אכותםשטלי"
 : אומרים ממקירף סיכולים ת' : לסי ן עועיםוררסף
 : אהד יי עינים שמף ומיחדים ס:חיייכם ק'איהינוי

 סלקיהיכש ת' אלהינו* ב אומרים במצוחיף הכלוליםת'
Tr1w3בגי סטחסיניכם ת' : אלד ן עפים שחוחיכם 
 2ל 3חיחם סקתיגים ק' אלהינו. : אוסריםטחטינים
 אימרים 4ם משל יף הסגולים ת' : לסד ן עעיםלשף
 אחר: ן עוגיית טקקן לחומוסים ק' מלסיני.ן
 הצאן ק' אלהינו. ן אוסריכם מיחם סטליסיכםת'

 שמכם סקרישים כתי שו : לסר ן עונים קליףולטבוחה
 ומצינים הישומיכם ק1"ת אלהינו* יי אומריכםששטף
 אומריכש שריצותיהם השונניכם : ץסד ן עוניכםנף
 אחר: ן עפיכם :סד ז2י וף סילולכם אלסעי*ן

 ככתוב. 1ל, תשגב ל6 61"6 פחדך הן !בכן מתתיליסכפפד"ס
 נכי"ף יד 2ל ויתוב מחוד: 3ל 2ל והסלל לניף ושנב"'

 שסר: יקומי אסד : ,איה סהוא נ"ים הקרץ 3ל 2ל לטלר ייושה
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 כפור ליום מוסףתפלת882 ןן

 ?4 תו"שףף2ל שי,כשקלף וי ע",ןניימו,מןשקרף
 כל- לפנןף כשמחוה סטעשים כל 3דיראוףטה-"גןאס
 כלסב יצונף לעשית אמת אברה כלם ועשיסטריטים
 לרף עז ל49יף שכקלסן אלמוני ע קעקענו כמו"לם
 שבראך: טה כל 2ל נלא כעיסף שיטקףעבקןה
 לדורשיף ומקסה לדקיך מסלה ל%2ף ן כביד הזןהבכן
 לעוף וששין לחראף שמסה לף למגמלים פהושמהון

 טשיסף דשי לקל גי עבדףועריכת לקוריעסיסיצירן
 רעליו וישרים וושקחי וראי צריקימ וככן שקיני:כממרה
 ןסל-סריקקה תקיץ-קיש יעוליזה :קילי שרשהיפסירים
 טן-ס"ןץ: סקששת!ררן מעביי כי מזלה כששןכלה

 טשכן בגרעין של-מעשיף 2ל לגךף ן אמהומטלרך
 קרקף ברסרי כניתוב * קדשף עיר וכירושליםשבודף
 הללשה: 3דר לדר ציון "לקוך לעילם ןה:הןסר(ץ
 כשתיכ * שכשכיף "ל1מ וטין שקף ~נלא טלההדיש
 * לארש נקרש מקדוש וספל כיישם עשאות יינחכה

 : סשדוש סשלך ן אתהורוץ
 * ב4ו חקית איתנו אקבח * סרטים טיל שסרקנישסה

 וק?סקנף נקועויו5* 3קדשוזבו . מישובות פשלוריטססנו
 קכאס: עלןנו ןמקדיש מחדיל ושטף * שבמנוזףכולכנו

 ה"ה השבת טת-עכז זטמסדק טל"ימ ענמען-לנו
 לנמדזיל1חן סף ס3פעטיב:ם יום ואת ולמנוחוהלקדושוה
 שוה-ול:עי15והימ ןלקסוב1 'לכשריהןלשליסיק

 טעןים: ליציטת זכר קוש מקראנאהבה
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888 כפתי ליום מוסףתפלת

 חרסקנף כנעל וגסרקקנ4 סאףעני גלעו מקחיניומפגי
 3יךת כחירתף כבית חיביקינף ל_עשות יכולים "קסנ4ושן
 שכשניסה הלי מפגי ןליו שמף שיקרא ומקדושממייל

 הבהינו כאליי אל"ינ4 יי סל9גיף רצין .הי ך9סקרשף:
 גלה מלבט אבינו סכורי: ותגרל קהרה ל"9נף4קריים וומקיף סק?שף יעל עיני לרמם שסש4ב רוסןקלף
 שיני עלינו והישא והופע ימרה ןל,נ4 סלכיהףכבוד
 מירכתיש 3גם 4נפ4ציתינ4 סמךם סכין 9זלינ4 יקרב ס'סל

 בית ולירושלם 9ך*ה עירף לצין"ר?וךכיאנו
 חובותיט טתקרזנות לסיף געשה ושם * עולםלשימת מקושי

 ים מיסף ועת : כחליים ומיספים כמדרםחס'ר'ם
 ונקריב נעשה הזה ולכפריכם )צום( יום מופף ואת הזההשכת
 זסינת ולמקסהלשיף

 רצוני
 ?ס~ינ4 שכקבת כמו

 : כטמור כבורף מטי מגרף משה ירי עלבתלרתף
 מנסה ?צת עקיגים ושגי תמ*טס שנה בני כבשים ?גי משות יבייםלסנמ

 ישוה: ס"סיר עלת 2ל ושגתו שגת עלת ונקיי: בשקומיני

 לכם ךהיה ק"ש אקרא הוה השביעי לחיששעשי
 יהקרבתם : "עשו לא מלאכה 3ל גשש"יקם טתועגילם

 זסשימ * "סד חיל "סד סקי שז סר ניחס ריח לגי עלה%
 הלכיסם וסכסכם : לכם ךסי4 תרסם * שיעה שגהגגי

 ליול* עשרים שני ליר* עשרגים שלשהכמדבר
 כסלכממ: ועכןידימ 14טני הכפורים( המאת מלבדלכפר ישעיי כ'י ) * לכיר שעירים ושני כג39ר ייק * לעקשועשרין

 בו יקיף 4כשגיעי סט4בף רק-עגי !יועג זלםשי'עי. מקושי 02 וגג וקוראי שבת שטוי גטלכותף !שמחלסגמ
 בראשית: למגשה קור חלאס אותו 'e'D סמיתוקושתו
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 כפור ליוםמומף884
 ייתן. סומתיס כורטים 3ואנחנו ספחן, קיגריס חלקנו שם כשלא סילון, ס"ת,סבעלי?

 קראשעז ליצי *ףלה למת סכל לאד5ן לשכל?לוני
 כרעים יאנחנו * ףמשם לסל וללנו סלשנישסם שםשיא האדמה כמשטחית שמנו ולא הארצות כמץ זשנו לאש

 מקדוש משלכים טלכי קיף לסגי ומרדיםיסשממוים

 :קרו ומושב ארץ ייוסד שמךם נרשה שהיא היאשיי
 הוא יר5סיכם: סגבמי ח% ושכינרת ונפועלכשקיכם
 ככתוב זולתך* אפם מלקנף, א"ת עוד* חיןאיטינו'
 הורש יי סי אל-לסלף והשבה היזם וידעתבהורהו,
 ע5ד: אין מתחת ו2ל-יאוץ מפסל בשקיםמילקים
 ןיי:ע: מחןגעניע: תון דער טפריכט :סנט, מ:"" אלהינו הוא גע"יינדע ריחו,טהרענר
 ם'ום ן:ךעמ ע5דקלכד5: סאל"יםאיז *:הוא כ* לעת הרצתחיה
 לסת ס"?ץ ו2ל ממעל לקים סאלהים ה4א : יי לזקף "לולב?
 ושקי סלקים לקןף ל? הן אסר: ץ אלונו י: :,ערחל שסע ע5ר:איו

D'DWnנחריגי סחלבים אליי הוא אל"יקמ וי וי : ז" חשר ו9ל ס"סץ 
 : ששד וקח ולא טסים ושא לא אשר וה13ךא ס34יר מ*דיל סחלסחבנים

 : עילם ס2"הועי טבחך ץ שם :הי לאלונינו: נץל סבו שתקא :: שםשי

 טגון. יוערסטן
 יתרון. שיגייס וכו'. אלהינו הוא יס 3קןל תויי ז סם

 שלרמי סיפיריז עם היק הנ~זינך נאלהיחלקעף
 ותחנונים תפלה לבקש העומדים * ךשיאל כית2שף
 שיאמרו* טה היכם ישראל: כיח 2לף 2לשישחיר
 יך2כם שץשאלי* מה השיבם שייכרו* טהלסיגכם
 * ךזרעיז לף קבר :מלכיו* שובל קאיי :שארי:קיץ

 ךתכרכון: כלם פיף וטכףכדת יכרכון* רסיסם2טף
 קיני :עבדרון: ביזיף ?רכם שקירין* לשפף2טף
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 קשיכם סנמלורע: לף ד2יגיסנבם * מלייני-ק 9כםעקוף
 נעטף * נמייה כןם לשמד * באימה מקדש חרוןמור(

 משקקכם טן ואחה כהומתי* אותםטססיסיכם
 ינ ל"ק'כם. לף נו"ט'ם ןךד : לרקטה אותםטי*ים'
 ןישף ~לא ק"9%ם* עקשי ויא סלש91ם* נו"לישיא : משקלכם סל השסע נחמה * כקנכם 4כחףשופסרם
 פיסם יאמר וטל שעיקם* קם שלמי ניא9טעו92ם*

 המנה אלקינו ן חנונדף כי כלצונף: שלאדבר
 ן שייווני כמו : קרקסיכם קשה וטףחק'ף *מנוניכם
 מרהבם חסר דטרץ . 'יחן מחן טשר ארקאלקינו
 . אחן אשר אות ומב"י 9תירקף כיתוב :?חכם
 : ארכם טשי טתדרמסמי

 ונאסר. D'1ulh *יןנפפר"מ
 . עקא1ת "להים א"י קנןף בי יברשו טלואסר
 ךשיייל: אלטי 49ק"יף סי ןשלם4אל

 ס"לון.פ.תתיס
 49יו* חמלר-ק למישל*אזס'לו-ה
 שעגי-ק * טגניוכשאלד-ק

 לאגי
: 

 : גיד מקקאו-ק * ער-ק כקמלאשר
 טטןליו: בער רסנור-ם*חן'ען--ק
 : שזן מענה ומיי * לב שערכיל4ףם
 : ההלופף ימיי וסי כמחח שפתייי
 וגאלי: צורי ג ל29יף לכי ןס4יון סי יקרי לרציןוהיו

  ס"לון.ס,נליס
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 חק. קלוניסוס בירבי משלם סמתנר סם חתום ונקוף א"ב ע"ססדר.
 יעשות קוי אשר אוניכם* ורב היי כס טייץק

 טף * קרים 2י קרית עליות אטץ * גבורותיףשטיש
 נצלמורז חשף עילם בס'ות סלילה: 2ל סכלוטדי

 טין * הנקט במר אור לבושל 9טעטהוע'9דק*
 לכך( סקויסבם הציל * ס3ויא סקיח סיען1'יו4יכם

 מהךם 3ן סניבה* יס4ילה נשי טן 3ליוז סלד:ןכפין
 בףקיע טסה מאורות 3דל טעטי?יף* לשעששטעט
 ןרוטיכם שחים די סיס: עמבה מויין צבא נם"ןף*
 * 42יבם יויכי לסירנה בסים דמיון * 8ףסהששעל

 "נה דר ןשואסים* רוטשיכם הוציאה רשיםלבנקת
 הפלת חותמף. ססכגית טחטר 3לם חקרהטין. וסוער ומסף מכה סכקת קרואיף: לטריסתובצה
 לו עך יטעיעו ךררם טןכהלףי ישם פ"רוסליו
 צווי והפר * מדעת טעץ לע"מ בלי יצריחו :שרקה
 ךקו* לטרוף אף בנעת Ciaul כסל. והשטת?לא"
 הקפית רבעו גרוי : לחמו "9ר ן"רום בציריםןאולת
 זבח צאן. ורלעה אכר ןהולק*ה ורעה חומות.בכמן
 סש?ת ןשעס ש?נ זעסס * יהד למזלף הלשףןשי

 פנעו חלוה אח* וערף שקרז רחמיו המר(צעיר:
 . לקקל כעוטף קרא שלישיבה סלו אות. לף~שמס
 ופצו נאים מעז : ןט9דו כפמפום 1?אס נוזליםתיר[
 מעון * עצמתו ןזרכו הומים בחם מדפו ל49רף*סור
 פל ומלאו הפרית מפוליו בערו. ססנףת נושעגמר
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 יעולכם* יף2ף עבר אחוי ידיר וסער* nVIDזרוח קצי ן1שי לשסק* 2י לרוכם נאחדיכם יעצוציה:
 איום בחר טסים כשה לכליל: לף קטלה ןקוניורחום
 כשר * שסויף ונמודף אהלים ךשיכה 9ח,2ק *סם
 דשי: וטין ח9ת לרע זלו טחלייו* הוצאסה רףחגיגי
 ולעמורע קדש נזר לקשור קדשיכם. קושסקרש טוחני להיייי חס~ר* איש לרי "רקיקלשרסר
 מףזקי : שס"ה :מים פנימיה זכיתה לישב יאורים
 סיאש כהן מסרישימם לעשיר. קדם שבועאסנה
 לטסריי מפארה מי וגליו כמזיכם תון סמל"יכם:כדת
 כעבודה: לססרגל יטטיב מקטירזלרק
 2לי9מ: לכטר ל-עשות ן עיה מיה מום "שה כאיר זתורפף.כיתוכ
 לו תאמיכם -i-ptf ישישי בכוביכם אליי 3לייכ-םת'
 * קדיכם בשער שטיייהו טשיעי עה * 9סיץ נאקרא

 צידו ש9ש ניטרק 799 יעסירו: לפניי יום וכסינוי

 שנמו מבי * ךקרהף ערדלם פן מינ סיב *י9עימי
 סם נם 9יי 9סשד* זי ךסרטיע טיליו 9טיי'"טיעי: איועי קיניכם לתמר סמיכם * יוליכוהו ססזללמד
 מביביו הגיון* וככסכ כפה טדרש שיח ס3ירו*ובכה

 זסים קשו קידם "יצי חצותם: 2ר יעיריוךשגיי
 קמרת 12כ ומנחה* פנימי לדשון :פיסו עודראשון*

 הףביעי: טים יהד עסקים עריך * ושלשי חרשיםטיבט
 מ9ף זו פרשי "ליו בצופה* כ9ם השחר ברק"לה

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



 כפור ליוםמוסף592
 זטד לסניכם* וזמ מבס[ מותו 2ררץ לסענע*ביץ
 עוד לכן פרין פףשי כפדר* ו4ש היליםשליי[ יעלית ונשך* הקריב והסיב הקמיר טר'שוורק* קעי והוא לטרקו סקר סשסי: סמיד יקרץןקרש

 פסע * יששמ קיש שם בקוש ערוה *כסראשונדץ
 מסיכם 2ףשם פליסיכם יקרש* זמ ליגיעםוסכל

 סשכיר* לילד 9ם למקרץ פאירים 4שר*'2מונדק
 וראשו ימרץ 99י לומןכס* אילכם כיל מ4כפרו
 : שמן לא וסחבוהורה פשעיי * ראשי 2ל ירו וקטך 9גש' "' ק14ם:4?9ה
 חמאחי* * השם אנא 4שוכןך*. וקרףץ וכףתו"ק
 בשם. ";א ,כיתי: אני לפעף זשגחיצויתי.
 * ולפשעיהם ולענות* * לסטאים 4א*3שר

 לטמר וכסררעלי4כנם כזה כיום כיככקןף. ספי סכרת משרה בתורת מסתרביפיתי* "י לסניף ,שפקעחי . ,שצויתי .שמשאתי
 : ן לפני ממאחיכם סכל"חסם
 כשהיו בעורה* העימדיכם והזם יהכ"ביכםק,"ת

 מפי יוצא משרש וכנירא ס4ס9י כשם אחשומעים
 וק"שתחןים כירעים היו וכטמרה* בקרשה שדולכקן

 סביר שם שרוף ואומרים * טגיסם ונופלים2להמודיכם
 : ןעד לעילםטלכותף
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 לסם ואוסר סס4דסים יגגי משם את לנמוי התנוו ס:ה הוא ואףח'

 ססהףף: לכיש יסולס דסטיף טעורר ןמו4ף ךחמההטירם:
 שם שעירים ן9ר * :2'רדק לטירת לו לילק ןעדק'
 ובקומה* נתאר ")ים חחייכם ןמירימ ע?דק.טהון
 כ41ף ללשיכם צהוב סשובכה* כת .עון לכשרשיים
 שעק ןלציק. גביר לשם והגריל לנח טקל"י.וסקלה
 . ר24ם את וכרכו לו ןנו צותסיו חמאת* ליי רכםבקול
 נגד אמל עיתו * סטשסלס כראש קשר ןהוריתןכע
 צחנתו שניי-ז* פיו אצי( יבא צלח "' : "לוחקייק

 : סיעפה ציי יגןושיט"הי
 חמאסי* השם* שנא אדבור* היה וכףת,"ק
 חסרז יכני וכיסי אני לסלף סקעמי *צנומי
 . ליטאים 4א. כפר כשם. אנא קרושף:עם

 * ושערסי * שסשאסי * ולפשעים *ךלעונוו-ם

 עם חסרן וכגי וכיסי אני לסעףוקסקעחי
 טסי עיףף משה שתדית כטתיכ :קרושף
 לטסר :עליזים וכסר בעה כיום כיכבוקף*
 ?: לקני חמאסיסם סכלשסכם
 יוצאן שפרש נס3?4י ההכשר כשכם אתשומעיכם כשהיי * כעזרות העוטריכם וסןמ ושכמייכםקו"ת
 טןעיכם ס" וסשןףק* כקןשדק ידור( כמןטסי

 ךאיטורים * סנ'סכם על וכופליכם ומודיםומשתם)יבם
 י :עד לעילם מלכותי יכיר שםירוף
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 לסם ואומר מסןרסים ונגר סטם טת לעטוי ממפו סגה הוא ידףח'

 : משימיף לשקט וסולם רח9יף סעגרר ןטוןף ושמה :מיסרו
 במזיק דם קבי * צמדי בהמו י חדת מאכית התת'
 ןסי פן קפוי * סגה 2ת 2ד ימם קרישתו * לטומרםי9סנר
 קשין וכלקת לישכה קמר :ר. ןטלשת וך ולרקיה פקורכם* שסלמת חת לוחשים קות סליחה*ןעדר
 ןקריק תפז קלם ויה* וגדושת  כיף לי קףנו **סלים
 קהל * כשמאל וסיף כיכין טיסה "פץ * בזףלהוך
 נינימו שם קמיוק לכריכם: הקרב ל9ףכורזקצירו
 חסנם ?8ף דם* 9טל 39י קשרם ילקה : לאדןועשן
 * לסגין תעליף טכל כזיוה רציי ת' * שרום ניןוקם

 : שבע הממה טסת מעלהרהט
ח,

 י וטסת אסר-ק נזדרז. כודנכן. ודיוק וכר
 ושרכע* לאת ישלש* שמת ישועים*שסה
 : ושבע טסת * ושש שסת * ןסטששסה
 באגן דמו ןקכל רצה שעיר ןשסמ בכן ןסןיחו רץ"'
 הזיורז רצדה ארין. ועיד טקום הטד רגר[ תיקהש:
 : פר וםשכסשה

 ואחו-ז* אחת אחת* כןדנדן. שיוק וכוךת'
 ושרכעי טסת ושלש* שסת וששים*טסת
 ושכע: טסת ושש* טסה ולוטש.טסה
 חוץ י4ג תריץ רעליי נטל[. 9י ןרם ישגיחו רמםק'

 ?מצ כפרת' 9טשטמ יד טרשיה רקודי ח' *לנודלת
 שעיר: טרם ןך5הושקה
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 וטלל-ם. טמת טמת. מעה. סלן"'~כך
 וארבע* טסה ~שלש* חסת רששים*חסת
 ושכע: חסת ושש* טסת יחמש*טסת

 מהרו על שבע * מגור מוכח וחטא ובללם שבק'
 שניון קהי* פשעיי אקל יקא לשקד טךנע*יגקרניו
 : לטל יורה וןדומעם

 * צוי * ססאר השם* אנא * 14דכ2ר וכרףהיףקתוק

 * כשם טנא * ואראל 1ית לפניף1מף *סשעי

 * ולסשעיי-ה * ושגדת למטעים* נא*כסר

 פית עמף לסניף ושסיעי * ו.ש"וי *שסטי%
 : ן לסגי חטאתיכם סכליחסם לטהי מניקם אסר בעה כיהד כיהכעדף. מפי עברף משה בתורת כסתזב *ישראל

 כשהיו * כעזרה ס2נדכהדיכם וןק2נכבם ומכהניכםקו"ת
 מטי יוצא קפרוצ וה13ר4ש ס4סטי סשה אתשימעים
 וסשתמי'ם כורעים היו * ובמהרה בקך'5ה גדולכהן

 שבם ברוך ואומריה פניהם* ונר[ ונדמליכםומודיכם
 : יעד מיני וכלכותואכיר

 לסם ואומי ממסרסים ננקר סים שת לגמיר סמכנו סנה הוא ושףמי
 : :שרון לערת יסולס בחטיף טעורר נטונף וטעהתיסרו:
 שאת זי כתט' שמץ * זז למדבר עתי א"ב ביד שגרו"'

 חרפו סלע Tvלמרה*
 וגלני

 כנפץ עצמיו שנרי ןירד*
 אמיךיכם שיף * קרע ןשעיר 9ר קמי שחידה 'דגר:נלי
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 שלש יפשמ* ק"ש יום םךרי קש3 לשייף* קלעוגוית
 סרב עם* ט'ליןאיל ןזש יכף יקיש: ןפ טייםן9כל
 מכל פעם וקדש תר כחק* סקריכ ומומיםסיאת
 כלי מכינת לךכיר: לנכנס זם נרים תכריףןקדש*
 * קלח יגט הפשימ מדיו חלישת * ןק?ש השיאקירת

 ךרוצ'ם ן9כל"רגל
~ur 

 ןתמר העדיר תסיר * וקרש
 מכיליה תטם * קרש ןךגל תכל"בידותיד סעלה:חרות
 סש9ש 9עאת יניתי חשר :עשרה. ןקיישיםססש

 עיר "*ה ט9ה : הובי 44רי ךע9ה יפץ זקף *44ב?4ה
 מעןה י תולע אךם עילג בסתריי פנל לכךת.4מ9ז
 ןסדיה: ריץ תכש לסלה תפיק * עךקה מעיל טעיהקטע
 * ם :כול סח רוי  ירי לטי מ . מלם וסויף הךעיפו  רום וליתל

 אלמית נישאי בשיו ההלה . שלום אוססערע נתנותעה
 צדקרתיוךצץ "13 שטעוי צכי!9ר ארץ טה"ייץ 9ן:9ר.

 תוחלטם . אקי לא שמון שולקיו תקות : נסיניתהולכי
 כי לסטיר וכןכו* בטעמי בבור "טיט'בם שלטיםייי. צחנתם מ99ף רעצו סציאתם : קציר בים שלגכענת
 מךם מנקם ךשיאל מקבה * סןים טךם מקורסטר,ךם
 כסרוקי ןךלשי * ך9הרו ך4קי יק4קין למטר .4ט9נו
 בנרינם. :סגו טל רוסמות ןצחצחו* סקרכםכקרים

 כרךיה* כרעיבעכיי יגילו %ש: ש-י בפימיכלשעםרין
 . ילציצל לתרסף עינו לש74 * קרישים תקרש ךשך*1קרוש
 . ריטמה ימין בע? בקים נח * ימר ולסגעים 493ינמתולנצח

 שיננה. לבאשןךיר משוכיםיחרנתמ:יםןמלץהצדק*
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 סיום* כל גשמו וגלים ששים : נצח ניטיני ושגההוששין
 קולם * ן9קע כ"סר אקם רן ת' יעיו* טת כשטחהתרים

 שק9ףץ סכם חשרי : עילטים צור סיא71 ןיךניושאי
 אלטיי: שיי סאם אעפ"ילו*
 ושא הילים 9שג9נם איהייי ל9ל 4ד1ל כוו עושה היה מובויש
 הגשרים שיום ודול כסן של לחלתו שסה ?כף שנע: ?לי?שלום
 לנע: 4לי דיקלום ומיקדשים קוש טעית*עאתו

 שתחי "בותינו נאלטי "לקים ן טלש;ןף רצ71:הי
 : ושראל גית 9ל-2טף של קלטני סיטה מיאתסש9ה
 שנת * אמם ינת ק' : לוי ססמח ממוכ אוצןף שנת"'
 *בריה

 גירוש י4ן שנח ת' * טלטלף מונות גורות שנת ת'
 ועוד ת'שנת וקימים* והעלתה הרוחה ת,שנתויצהר:
 * מלסיף מוכים סיים שנה ק' * דול שנה ת' * טקרשרגרת

 ימקיקו ק'שנת שחונות* אם הנשומה מלולהת'שנה
 . 9ל:2יניוזינו ופל כייה ש3ת ת' . שניקסם טתט9דימ

 * יטען טשא שנת ת' . תקרך וחיקינו לחקנו שברזת'

 זנג* שבת ק' שנתשכע. ח' טקדז3י. ;בואלכייזת'שנת
 צאתנו שנת ת' * מקרך חך9קני וירי סטנני פרי שנתט'

 רסמיף שברן ק' תושיע. קיללנו "/שנה מברף.ונואנו
 שתיליקנו ש9ה )"' י ושיך שלום יברז "'וסטרי4גי3'י
 קרי שת טעה סטיל שיא ש9ה לשך3%ר.קיסטהית
 ש9ה ת "1 : )טך3%י יטעים קעלני זנת כ"יי "' :(כטלה
 גוץ 2טף ר4טרכישיא

 ןושרטי
 לעכם ~יא לנריק :ה

 : ןריסם 9כנעשה 9ר9ה 9סמףחמר
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 : סי%9ף יעיז ומי איטי* תה משייז חנטיו2ל
 : קמריים ?מיקם יושה שיא אנשינו נאי"יאליבי
 וצאתו 4די כהן ס"ה 4(ףר סח"'קשת
 : קנע ולי משלום מקלשים קרשיטסיהם

קמל.תון. א"ב.ע"ס

 : כהןטרחה * קילה ומרי התסחללשי
 : כהןטףחה * ממינת מגי מיצפיםשתוקים
 כהל:טרחה * קמרית ?חרנע ודרליםלתל
 כהן:טףאה התן* בחוף הששרתשףמית
geSetet:ע!*! biefee ttirb @emeinben me#teten חן unb ם .!ש. 

~ranffutt 
3" 

 !ס. D'1tthונפיץ
 4תיף ס4תון ?:סד כהו: סרטה לןצורים. צור מיניש אשרגהוד
 ?סקר כהן: טראה ילך. nSQ על ס*תון וזר כהו: טרחה ס9ד.;גת
 כמן: סרחה קהיר. פצניף מיתון ושהר נורחהכהן: ממן. 8נ1 עלסנטו
 י סיח שבול מנגה הכילב : כמו סוטה מניסי. למלית ימרויו"כ

 מניב ?סלוף כמז: עראה צך"ה. וכשריון סעיל בלבוש כמז:סרחה
 כהז: טרחה סמלונית. מנין מעציץ יגר כהו: טראה דרף. ראשעל
 טהור מלאיש אקר נעדז כסן: טנאה עדש. Dy ?יאש צמאותניחי

 כהו: טראה מטעיל. ושולי זסב ?קעמתי כהו: טואהליטמר.
 מכלת קושה וקילה כהן. מראה סערות. ושרשת מגות?צרית
 כמן: פראהנחטטו.
 נוחת,ן.

 ו(ןי
קסל. ח,1 !ןאז1ח"זש .4 .!ש f~ngt !!"!!ו

 : כהןטראה * הארץ 2ל שמש זריחתכרואה
 : כהל טףאה * מחימיכם גין 3ן3שושברת
 כהן: סףחה * ספיתן וסימה שמילעסיסית

 מקולע ושקמש :פורומיו. על ממיכל מסיית חלה ילחי
 ושסחו: דירויאו יקירת. עו"ד 5דיל וכש טכונימיו-על
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 א"ב.ע"ס

 אן לסשטע ק'מלא טיה* כל ראתה זלןחיא-שרי
 בשטמת אליו ראתה ללז תיאסרי נפלינו:דחקה
 לסשטע bt~n'p קהלנו* דיצות נילנו* יישסה"ין ת'ט,טרי נקעני: ו94הק אוז ישנטע ק'סלאקסיו'
 : נסעף וחקהאין
aEeeunb biefee *irb @emeinben mevteren זו! ultb ם .וש. 

~tanffust 
 ת3

gebetet:  ,NeI(~ee Eiolgelibe 11!ע gebtudt e*r~ft fleinet %ז 1*!ח
 וס. פוטריםונמיץ

 אלן למשסע מלא שירים. סיני יכל ססשדהיים.ט,גרי2יןואמה
 הלא שכזי בו מי מממון. בול ושמה 2יז חשיי נסטנו:י94ה
 נסטנו: ףח9ה א1ןלסיסע
 יחרי4דה ..עשריכם כטסיכם ייגקי יגלף. פייות רימה 112)טהרי
 : נסשנו ראוה אזן לסשמע הלא סצנות. הקערה לחהתסידרות. ?כוי ושמדק 1לז הקערי נססנו: ואוה און לסשמע סלחטלף.
 חידת. סחטי c~lw ההמדק 2וזחקגרי

~Ta 
 5לא געות. "ליו

 משדאיה. פית שממת וחמה 12ן טשרי נסשנו:( ואיה אוןלסשסע
 נסשנו: ואיה K:?1 לסשסע 5לח נריקה. רום סקווש רוס שיאכתעם

 נמלא משם. טשא צועק גרשם. כהן ייישת וחמה 2?ןחשרי
 רששים חדושים. חמל וחמה 112 טשרי נטשנו: יאוה אוןלסשטע

 נסשנו: ואיה אזן לסשטע מלא כמרשיעי?סיתגרשי
 * מקרעו וישעיר מיון עובי רחתה ירן אחורית'

 ראתה זין ת'אשרי נפשנו: דאבה איז למשמע סלאת'
 לסשטע מלא ק' וכים* כת כשצי קרסים*סטירים
 נסוינו: ואיהאו

5(*1(ש
~ofgellbe, 

aEee 10 (וש b~efee 
~isb 

@emeinben meiften ben 4זן! 
 אוע gebtudt e~tift tleinet ש1 41,ת:אא6יפ

 ן ~rf"?T א9ל קצך. מאךיכו ןמפאתינו י נוה ממריבו אברקינואןלעינדת
 ?רף9יף כן 2ל . כורמנו מסי נטשנו ןע3וי . סליממנו ממיף9רים
 סנה מ4י1 ממילת יום את מןה. מכירים יים 4ת לנו 9ממסיסים

 יום ושמנה. 4םיר ידם לאכילה. יסיר ידם טשע: ולכפרתל9לימת"ת
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 וסיר י1ס מטקה. ?משמיש יסיר יים . ?סיעה 4םיר יים . ירמי4הץםיר
 ךתמרות. קן4ה יוג2ויכת . ורעות טסיה שישת ייס משניו.?*עילת
 ליעף ודוע *לוי מזאת יועצה וקעת : 2ינ1תינו ל9ל קתסס5ידם

 5אכטו*יו5 סךאש1נים. סנס5כןסים 5א ינו ש"יז מבגרף.ול*גיסטא
 ,ר?ז.למקריב

 4לי5: %ליי למערות ס1נמ 51"
 ל5(זס5ו%תי כחכיים. ך5אישם. טיזלנו5אאשים.יסרב.עיגינו

 1לחמן:ה'לחדדוי. 5אמי9ל. 5איכיי.ן5חב%ה. ן5"2םליטש.5אגור5
 י5אמלסים.לחיסילה. ן5אןר,קה.5אמשאת.ו5חפרסטאת.5אןכח.

 הלמנדן. יעי ך5א ןיישלום. 5" שהרה.ו5א
 ל"

 5ח כ13. י5א סדי.
 ולאנשים. . לאניחט סקסה. ו5א סןגמ. 5ח סטנים. למס ו5חלכ91ה.
 ס"ת. ך5ח שרשת. לא עולה. ו5א 2דף. 5א סטים. ךלא פלת.5א
 ולא רכס. 5א %ר4ן. ך5א חסלת. לא מיסב. ציץ ו5א צ13ן.5ח
 אסירים: ו5א תודה- 5א שלמים. ו5" שי. 5ח ניח".ריס

 טלה: ו5 מסרנו מביתינו וגעיפת ב_עונומינוגי
 לראשונים: שסים 4י שטיןכנידף מס" ןלסגי לפניף וירש נלוי מיאת ו9עי9ה וקעת"'
 למקיר "ית 5א לסיריל. כהוים סרית י5א סייטו. 52 טרמול"
 רמיצת ו5א לעשז. עקה מפות 5א עבשה. למהון ך5אךיירנתנים.
 לב: כטחב שלוח תטאות נלא חיולג[3קגךה. שלום 5ח לטמר.סטש
 למעלצת סזנמ ולא ק' . הרון למקריב ערדל כמן לאת'
 לזם* יסףסימ וסניי טמרן נלא "' וסליל. עלה"ליי
 כמניכם סשכ : שיקף חרסיי מסשףמיכםן"כם

 העורון: לשדת כדכה ק'ןל(ןנ[2נדדתם*
 ידי טת טסרן יישמן ?תיסףכיתוב

 העם טד[
 ןהשלמיכם: ןהעלה החמאת מבש"ת ~יידיןסףכם

 שלה. ול חקרנו,""ש"מו!.זסצת
 קפדה: ןה3ה שלדם ק' ואין* יששה שחרנו ת'ראשו: זכרי ק'רזלאדרק צרורה* %ליני lepn) )י"6 רזככפוח'
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 ולה עלאים: שעל קצנו ראש: נשאו ןגמ רמו %לינו' מרקיםךבו
 למרסה שנינה : לכרמה ולא ?סמה . זלינו סשה אךץ צסי : סכלםסלנו
 ולח ןשדממ D~Gj' ויתימ %שקו ס"סטינו: זא גשש טה טעם.ומגה
 חכי נאררו יקכ: 1ששיע לא וכאד כרם. ירכה שם סמךר מפק:סלאו
 וסוויץ סמ . דללו ןךרים צאו ססכלא1ת אשל: טטעשי נלקהו .ושיה

 כאנו לנו: הןכם ולא 'לעבים הישתנו. WN-S ךל" ל!;ביסמרידז:
 סי 7איז :רךה ?סירי'. 9ל-זעטל 2ר ששר: סללי ולה יישלה.לייק
 סלאי ולא שרטם :ם. ךן3ד סגם ילטלנווהסיק:

 לא טך9ם )י"" קשק.
 טלגה יעמו לסטה: שקיד ?שב סשמשי' לעין חשקה למץ(:9שק
 רש: חונן ל" ןץשיר ןר. ססציחי ידי ןןלאו מעזה: שלחו כזה ןה .ולקה
 נעל: טה ללסכיני גילה שבת. 2:ה 4יל למצלימ: טאנו ורכינושמם. אלמיני שית ךכיר רוה: מצאו fg 9ה חסון .' רעים 24ד סקורה שןץמן

 עגיכם 9מן בכן קסת חמיך* אב שרקיק ?T~8 נקעח'
 ממס: נסלא איפא כטלין. 9א?ס קעת "דדזסהסר*

Q~u.י יט תשר"ק 
 שנו* טקז ה כ י'ר,

 וטיסה: ים בכל "'ש9ר נוכל* לא תרוכזת,ר3ב1רז
 ן9ר: 2ר :ררה קרקרן * חלחלה כנוערכתה
 קראו. לא יצקה ע71יי 4שו: מול קיקי פגעלי :ר. סלאי עוזירי

 כיוסים: נשארני סבל ריק. תלי גלסיני : לסדו לא קצעשוואי
 לרחש !ךים סן4ד. הלוןם מצנו ?מרנו: צמקים טגת טיב?טיטנוי טדי נעטר יום יום וגלף. סנשש קעךרים ינו. סזון ולא ;סיאלח

 ךלימ שינו: סלא 4נו מז . "שן ומראיני מעשה וטה ש4כ:נאנסנו
 וכזוזים: באוסים געולים ושפלים.בכיים
 : שערנו עזרני צייני קי"ת * בבנך כזשלך ננבטי מבב"י נק"לת'
 לשאלם: ל"ע ושלה עלנו* הקרםאדון
 1 ן תשר"ק.ע"ס

 :ערהייני וטימ
* 

 רום ח' * רגז ויביא קייני שקם ו' השגבו* לא לב ךעאךךזח'
 : ונתרחקה אקרנו ןששה ק'%ר9ה שפלה* ןסההפרן
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 כפור ליוםמיסף'

 עיבדן : 3אססינו 4א 4טש 8ח סש3ו: וירסין למ91הצשינו
 י )גןכומיה( עשה ןבולי 4טךיו ס4רץ: 4ר9ה שספה :גינו.וששלח

 מת: תזקיף לח נעה לשכע. כלא ללזיו למש" קגיא: טמרגה29ט
 לייימי סשט3יס מלב 9ה: ןסשאי לא שרשם מיסטי. יסלוקסרי

 ;ח: מצאו לא 4צע הון . ?2דיעים ץךץ ןגסכרה ל99רים:זמירדת2ך4יף
 * היצוריכם שכי כלוה קו'ת * יד כ,פ,צדא 3בם ןופ,רנו נקולח'

 : סשל-טנדש חמד וסף עעןב. טל ai~RO גתםג2ז'בף

 י':מז תשר"ק.ע'ס
 וזה* נמ

 לשדכם: ישין ק'כשכוןכם לכקש* ואין ענןזדעיכםת'
 לקנינם: ואין גקבוןכם "' למהסיל* יטין שנוגסיכם"'

 למשיב. ואין געורים ללשד: ואין כשמאים . לסשקדת ואין םכשסעי
 לסחיר: ואיו וסקרים להרב' ןאיו י4הרשים לאהיב: ראיןג17נואים
 "בי לסם ןטיו שיתושים לןקדף. ואיו יספוסים "ידגים. ושיושלקוסים
 לז13ר: ~אין גזנימים לטלרית. ראין כמסרים לטמר: ואיזושסטים
 : לס99ם איו ?יליכם כנומה. לסם ופיז?הדסים
 * לכר ןאין ככיסכם "1"ת * לקכל שין פ:3רינבם נק"לת'

 : יבום ןטין כחנקים * לנמנמם לטיןששכליכם

 שלקיהוי ,יישקה( זרה "י,,ע.;
 ואשלנו: לא שגננו טם ת' התאמ* לא תעינו אםת'
 מרסק: לא לזככנו טם ק' 49ש* קרב ןקקנות'אם
 תסורי לא "ם4וינו לחמסרע: ששענו טם מעלים. לא קמחנואם
 תערנו: לא קריני שם מלסם. לא לקקנו אם הסור: לא סןנושם
 משפיע. לא :ררנו אם תכלה: לא שמשנו שם מלמץ. לח לצנו"ם
 לא ?רנו אם מסבול. לא מכלנו טם תטאטאנו: לח שעינו"0

 תהדוף: לא מרשענו 04 תשים. לח ןכמנו אםתזהר:
 תגעל: לא 44לנו טם ת'"" * מרסה לא ורסקנו אכו נקלת'
 : תאבד לא אילמנו טם * תממם לא קאנוטם
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 ת'ןקקנר כמכמ?ידמיף: שננני ק קמחחכיר* העינךת' צרמנייטיב תשר"ק.מוס
 עילם: ארחיב ק"לנו ק' מקנו*מכית
 סןנו תדרמף. ןזכנו הרשף: לשם רשענו ~שרנו. לעצירינו
 ~tY_Q" ושיצנוף סיף:ספארי

 לע סץ: ומרונו חרינו !זינו.
 ולכסנו. מלב ~יאתף סקשנוף: ילד גזסניף קגי"יף. לרסריסקשסנו
 ,בטנוף מלקינו. ה לף חטאני טטאנו: !דינו מטרשהיהןמף

 אתלערטנו: סחשינ4 את-להכנו. ואטצנ44רב:2יגיני:
 הנדנו: לא גילהף ק' השליבו* אחור*(ת'דברף

 בןמאינו: נתץ אוו:ף ק' שתניני* יהרם כיסף"'
 : ם42ה לסיגו נטנה ומה ק' * 3צפףק יטה ברכי טה"'

 עיר י.ש-לנו וטה ק' * רעדת נשלמנו מזבדת ומלבות'
 ןצום א9ר שק ח9ל נו') סו סקלך: 9? לועיק?יקה
 לקנןף: טתודים אנו בכם ןה?יה קי"תששהזועקה*
 הוה* מסקרים צום ?ידם השקקם טן הצשטעןחסףץ
 ולסקלת לנוי נסחו לכשרה כי * מוגרנו סליחתכידם
 פשע: ילכקרת ערן* נלסלימתמטא*

 טבוקינו. ואלהי טלקימ "שי,.י-ן
 לתוכם: מקיש חשיכ ק' * ל2מף אתרייםת'ךעהען
 נדשנה: יןן "'?קוטם ןרים* קרום מר"'פרדסם
 לכיף. טלאה בה מנטה 1דר: יושנת סטאר "4וי. טהששימעסיי
 לעדמףי צדקה ממציא טןב54ף. נרים מנצי "זיי' סרקהיסיר
 ?עייף. נסיה ועיקר הדשה: סרית לה מסרות את-רע:סף.מלסכ

 מיןה: מזקדףקיטת ןןר. חנה געיר ממרה טהורים.מטמן4הבסןם
 טהנומינ4: וק?ב ממלך אהימנו. לכלתדריע

 מוי טובות גמלנו מסז4ע:רען דע:] ".ט עיט "3יו מחגגנו מיץ "ין*(
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 כמור ליוםמוסף416
 : לקניקנו רן3לה"ץ קע"ת * לגלוהנו גאלה ךצזאואוש כקולחון
 : 14 ננאסישף לף חחסזנו לרחקנו* ממךהחבא

D~Dא.ת twff~ 
 טמעמ. נאלצי טלקינ1

 * גטשטמ ןךף תאמו ת' כלוה* עמנות'אל-העש

 מטח: טל סשסךף ת'שקבו לנקדף* תיכסהח'בביא
 ישויף. טעשימ ילות וכעף: וקימו רמסיף מוסר. להתימאש"ף
 4סטייע: ישועתנו צ1ה ' לסגיף שנצעק טה הורנו סטשיף: ?וקמךב
 לא שסיה זכור שסמי: גי רצה טמסיו מם. קמלי יבותומשיב
 ילמורה: שים הלדף ""יר' חעךה חומם 1ךעו: סטי עדותמשכח.
 מי:ג: :הסי אל 4א ' סטמי ט4ןטבור
 * יתעיף לא 2כ[ כץ3ר פ"ק ורעוף* אשר 4שןן רדיע כקולת'

 התקמי: חסורי לכורים לכטררן* לישיבסי

 א'נ.,"
 טנע(ינו. %1הי טלהינ.

 ימינו* לחדש תביא ק' אשמינו* למחוורת'ועאמר
 את-שמנו: לנדל ת'תרנירם שלימם* שנתת'ךצבלושה
 "זכור לרומסני: סכרים תיטיע סתקיסטינו. מהדום"הדוף
 תודע שסצת4ויינו. "טמר לנהמנו: סימם מהיש לרמסנו.רהסיף
 לסהיינו: ח"ו סליקה ודוגנו. _11y "כסר אלהינו: הוא טעהגי

 שימנו. שסיכת "מגית : 4הויני למעצים "ואום סכנו. עקשותחססל
 שימינו: ניב "צדיק סז4הנו. לקיסם "ט4ה 3ogg~: 2מר"ע4ה

 גיאותנו: ליס תךשה ת.-ת משיקבו* קץ קרבת'נקול
 : מךגכקנו ןכחזור מתמכנו גוקנו* סק?וותמשיבב

 אכו)(ינו. משלהי ללקיט ען.
 תשוב ;דולים ק'ברהמים לחשכה* ונזריחת'4יורף
 והךפאנו: תשלח דכרף ק' * סלכ בקם יום לה ת'(להאליך:
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 כפור ליוםמוסף418
 זכורי "רם סררי זכות לגעת: משימנו וחל אלנו. טלףמאר
 אל נטיעף ירירות יסיר. העלינו סטיה מןכור: חל נעוריםמטסת
 טשכנר שטרקי: מסעיף לסמנו מן13ר. חהסמנו כלגליתמשית:
 ונסנה. ויסכנו 9ערנ4 "עויף: אל נהכיאנו קקנ4 כמסיף.ונריץ
 וחקף: מהכיב צולה נלימ. כשאדן טענן קדלף: משמיאנו וי2ת
 ושע. ןרדע שבור שסלים: ורומם ענף רוקה גאים. 2ל כהיהדףקוטה
 : ש9ף ?קיאי לכיףמסלוף

 : סלעביף איןחליס שי ח קז . ולזקהרכ[ ~$T ךןדףירע נקזלחזן
 טקרשף: חכית יכצש9קני "ושף. למי מסיחניסי
 שכזקינו. ואלמי שלקים י .ע.

 3יל ת' : הבהיק בוכיה בהי ק' * האיר אלמנה אשר[ת'
 סיטם מר ת' : מךטים רטייה זלף ק' * תגישבלמודה
 סןסים* לבלף "'ןהר תוקיד: נאליי "'וסשרכימיר*

 לאמ "' קטמי* 9טטסה ק9ף ת' ממרש: ך9?ף בשורק'
 "')אלה תכדנ9ה. ככורה כדכד ת' מבססהירקררז
 נשסים בלח "' . המלטה מככורף כולך ת' . תללהלוטים

 עשן "'.2נן . השס947יק שממזדרז שכע "'חמס9ה:
 : שניעיממ9קימ עלק ת' ?9"י* טסקיס מנה ת' :ה2צר3ה

 שקטים כצי "' תריץ: רעלים ר3ש ק' * שקיא קסליס קנוית'
 מכיאם שי : ומנוקע משידק סק?א nfftp * אשוכבשכחס
 שסיעף: בכיול ימשטסם "ךשף*למר

 ןרשי מר טל ןפסיאדהים 3ייאף בך 2לכ9תיכ
 לךצדן כוססיכם עדלמיסבם מסיסי מכיתושטכסים

 הסמים: לכל ןקרא מסלה דית כימי סי טן9סי2ל
 ierauf@) 51!!צ1 !!"חו סליחות).!"
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