
 כפור. יום של למומף םליהותפ4
 שחרית. כייח גיח מ"י",י אבינו לנו סלח איט אמן בעגינגט קסלומ אמנכעןחין

 טחנהנ כטאימטים* ישנ51 סלך*א5
 ראשון כנעכיר עטו* 31ונות מוסלכספידות
 יסלימה לסטאייק טחילה טרשהראשון*
 * וריס עם-סל-כשר צרקות עושה *למושעים

 ארת לסם: למדל כרצצם5א
 היעוצם וכר-5גו * ושנרה שלש )טדדת(קוטר שהדריסני

 לצנו שהעיעמ כמו עש.ררק. שלשברית
 יוצחק יצגן רתה 21רר יתינ' וק *טררם
 גשטר( יושם * ור'עף ישם נקרא שםעיי

 כקרא בלעגיו י ןתה7111
 ורב- אמים דסנידארך רחום אל ותה 'ותה
 - צת נשא לחלקים סשה נצר : 3שסתכתי
 כ-תעוקדי נסלחת * ונקר-ק וסששר-קוקשע

 כי אסיני מלה-לט ינסלסט:יק-4סשאסני
 כי-חסה סערני: כי טלפני טפל-לגי *ששאני
 לסי-קרשיף: ורב-ספי וסלח מזבחיגי
  געימגטן קליפות ממןועגדע נור ייעררען קמלות מיעןעןמין
 מזחיי. פזמן עווו, אהבת השואל, הוא אני ראש, לאלאין
 9ה לנ4 אין חי: של ליגיף 1צףק לא יי עמנו גטששט מבואחל
  ומשישיף :ששייו או:גיף סגה יי ראש: לסיים פצה ולע*טיב
 בי: טרדני כי ומסליהדת הלמטים אלפינו לאדני ראש:אא4
 לנו מעשה כתשאינ4 לע תכ-רם: חזה סומועינ4 ט43 בגרו עונותףגרי
 מסףף סגפי סוץ -sv סיטים ;גבח ;י : שלינו שימל העוניינוולא
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 שב ייחם ויעינו: ית סטנן מדמיק 11v_gn סוית שדחע"לינן:
 עלוטים 11יגיף תושיע "גי עם אמה גי : "לינן יי תרסם 3ן בניםעל

 סשננ4: ן4*5 1ץ יי נירנ4 שיה ביפשעיי:

 : מלה יעקב שלמי טשנמ-לנו עקניימאות ? שלה: כרציף 2טף על מיבשהל:'
 הוקיעה ? בך: כטח ארם אשרי צכאותיי

 צרקקימ לאצל כי : כיוםקרץנומש,לףןע~נו
 -gy ר לשף. 0סמענז טסליבםינףנו
 סלעה י אדני שקעה י מדני : רבים ררמקיף
 למשקף * תאמר אל מקקיסך-כתעשהחיני
 עטף: יעל עירף 2ל נקדא שטף כיטלמיי

 חזק. שמעון תחוס ונסוף כפול א"במ"מ
 . אבומי43 ואלמיאימי43

 חסיןי יבדו ק' שגיח* ~לייכם יאש ששאאיר
 קרקסים* משימי כחה גדולי לסגים: נכנסיםכירה קינףסמי מטני4יבם* יקרים לבב ת'נרי פניכם*נשיאי
א כסנכורי ל  נפרעיכם סניטה רכקןרק למסים* 
 וסלכית * נכסי טשסים טסי המסי . משמיהכריק הקשוי מאיר : ספקחים לערוך היום דתי *נלקקים
 זכת המסחר: כצום מחמות ובטלו אמי* לאססטיד
 חמאו נתולה* טגין עיטשה נהום עלה* ישםכשעיר
 nwa נעושה: כיקד נוע חושתו של* שועשסוף
 לתרופה* וכפור חיצון מריתי וסופה* ןנ?עכשסלה
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 לסניפם יגן2ם רקקה י4רישה* יכשה כירחו%ע

 סשנ כסרת שספסרים* אעם 3כימ כלגיפרופה:
 שיטעה* ונסנט הזר ייד 'יסורים: שגגותסיר לרטי עירים* ?יום סליססם לכד ?סירים*שנוסי
 טש2י ומוחל סולח : הזאה כדטי ןדו13 גימל *סר4שה גשעיי לו נהכסר * ?ראה ומרישות מהרהמקום
 סשהלס 2ת טקיאיו* לממיקי גטן שליסההלשיו.
 סיסיהן : בסליי לבו נטחלים ,שוה . לתחורינןסף
 574 חיץ* שקת יטיל'מ פולם 4חיץ. מץסרב

 קרוש : :חוץ פגימה דביקה ציבר . רחרץקלקולו וקזזני
 ובגים* אבות כליה קשומם לעגים* כדים.92ייז
 ןסט4ו ן"ין ישע מסלשגיכ[* בסם עכוהכ[רצוי

 טשושי שכת עירי* האשטה ט'ום פעייתהסרפנים:
 חמשה יי41רי* משטכי חדלו משייות שירי*ןנשמק
 נענוה* כנקשות סלף שחרמף וצרי: טט4אכיה

 שנתרעית 44ו וןדונהץ* שגגתו ומרעדיםט498טרם
 גסכשי כק~י ת' : מינ ה?יס וה וקיוםן9לסמל2ינוה.

 ינן* וכרית הסמסהו חסד ק."ת החנן. כאשרסלפניף
 כיוסם רצית ערילומנו . ?D??1 טדהץ היכמוסנרנו
 וכו'. יושב סיר אי 449ן:ר?4לצף

 ש9ף לסמן קי: קל לטלף ןע?ק לא סי עשנו ;קשקמ יבוא4ל
 וקלסית

 לף : סמאני לף סשוכומינו רבו גי הוא: רב גי לעוגנו
 מ4ךינו אבזמינו עם סלאני "שיני: 4ע'ן'ף ןסיע סלאנילכסף

 סי סששי: usv~ ןספאתינו כלקנות רבו גי:2ינמינוהרשעני:
 וגו'. הישועה ליי לשמןם: 4רןה-עד ראשןאש9מנו לטללה.2ינמ'נוךנו
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 בנימן. תתרס ונסוף א"בס"ס

 . אבזמינו ואלהיאלהינו
..שנייה.

 ןתכפרף כ9ה ק' ואשמיכם* המאים אנסנו אכלת'
 * ס9יןה ונטר[ כבוד 3לה ח' : העצומיכם2נוניו(ינו

 2ר[ כגססה הקרש דגרת : וכשקה קליחה "ין TNDק'

 לא יע.:.נשם ןקלח יךשן מגטם בחוטא9כ,נ..
 טעצור לץ אין כי במעמי שכנתר במרנףץהשיג
 מהר לססססי: שהכי 2טף לש"י סטכסר*נדור[ לכה 2ךריכ2 שמנה זטגט כט"מ: אי סיבלהישים
 שלחךכם זרשת חמא יצמר* סיטים הרינרץשתקת
 * ןרכןם ממסרם2י כד מכנסי יפי ולנמר:לכלית

 הגיערה לכלתה : (ןכךכם חמוקי ערית לנלויכמר
 : ראש לטעלה גךלה סרוח לגפיר[ * וראשמעיקת
 2ר[ ןנקה נקה כלו* ןהלול יציב החיגםללאקת

 סטששמ* חשן לכו 2ר[ סדור פעלו: ומלביא3יגנ
 כשך האפיר :עגיכת יטששמ: דיז ע"ת 'לא"ילסמר
 טד המהגי ור: .עכורת סשע 2ל כפרה משזר*ושש
 הכע ישכם 9לשגי קצע .רי עסציס . של*779רמיגי
 כצוי ישכם. קיטח ער עיץ טעחי קנהען2להיטז:
 אלדר ואברנו דרך שמתנו משם: לסייר[מליסה
 תקיף יטשלה: משלה ריקים כגק"ךנו מקני7ש"לה*
 ןשי. 2ד שחה קי תלעה נסעני סס_עלם: אלובסער ישסלימבי גיטה טעולם* ליטף עקרא שמליםתוסף
 יחמיף המין גהרת כ"י ח' רעשי: ןב4רני מקיטני:ה
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 חרם נא לפניך* עקרי יקבל עשקסינה גיכלכתשן* ושחילד" להליץ ישר קז"ח לעירה* מרוכם לנותהיה
 וכוי. יישב מיר אל מליעף: ריקםמשיכנו

 אלוקינו לאדשי : סי 9ל לטגיף יערק לא כי עינו בס"טט "כגאטל
 משעינו מנו 4כיו הגונת דכרי בו: קררנו כי ןמטלחותסרביים
 "לינן: מסוף הנשי הקרץ על סשסךם כנבה כי הכטרם:שאה

 "רמם 3ן טסים 2ל אב כרסם : סלקינו שת 1300 "רהיק קאע?כסן?ה כרחי
 טעה כי משטיל: יסים ועיןיף,נל תישיע "גי 2ם טעה כי "לינו:ה

 ינו'. הישועה ל" : סיכנו יכיס וי: ייגיינו

 נהן. ברבי אליעזר נו ותחוס א"בע"ס
 . אביקינו ןאלויגולמינו

 שפה אשליה *ת' "אל נא הגה פגיטיריית'חכטרה
 כערד כפור יום ל9ל ח' * ממראל קרסים קנוקנותכ2ד
 : סילרשל 4:כה גסט~ון ס94ר שקיות "' * 8לעשת
 משכים חיל למבלת * הים"ליו "גוה כל כך4הגדול
 9כז כהפצירם אילה קרני די * ורגליו ידיו יקישולכש

 אליו: הדם ן"ה התמיד ןקרץ ?ץ מליי*מצופה
 ייד * טסים וששם ןקרש ןסעלה ןסקטיר ערקסטרב
 יטרם שיר 8של ובא פלוסים* י"מ ןקרש יסבלכקלש
 : ובפיוסים 9א3א כיתף ו29ד כמדר ןסקר * קעוריםקליי
 שכם בימין 4לה חלשו* בפור "ם שעשי אצליקז
 ופרושי* בכסויי צרח לשם חמאת * לטישו קגןקטר
 ושחמו טש קדישי: אהר4 בבי 2רם ןסקר ישרוכער
 ?קרש שלא בו לממרם דמנו בעעמי* הוא סרםןקכל
 לקרומו* לטןכח קיה כהרכם שסקסה מגוץ?מז.
 וארכת קלה כף עמו: והוריד פמ2ןנל ליקושותךהוזה
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 נסן- לכף * הכיאף וכמוסה וחפן 2רר לתוכההטעיאו* הרקד" מן שקה מסתה לח רצוף * הועיאו טלייןד

 סטךכורן כין מהלץ יהכיאו: האש וסיטיןןחשטאיל
 נסן- החביר* הטש טססת כי? כיל לדכיי* כואו2ד
 בצאתו קצרה התפלל * הצביר לו נחוצה סקמ?תאת
 רנש ספר* ום ןנמל סטתכם טרם קר העכיר:טן

 49ן משעיי עד * ספר שמנה יסטעליף ברכייושנה
 * ככפר ום וקבלושחמו

 וסיאו עטי %יפו 2רם
 בא * ושליותיו כפלת כטשסמ מ פרמת : וכפרכראשון
 חלביים צח קרנותי* ןכלרם ןטפיף קניילטוכס
 געשות לע"י ציה בעונותיי* "ם שעגת מטעיןןססי
 9ה* בעל ובעשור בכלב פךשה קרא : חקותיו כללו

 ומכל רחץ למוספי* לבש ישמנה ומכל 4פשמןק?ש
 קמףת וכלי למצנע רץ להסיקה* %מ בהנדוןיןןקךש
 העמיד "חם מלצה* 2ל נסן יציץ לקרש:לכרם 9סץ נצח* יהגניום בקדש מדיו שלה לסך"ה:היעיא
 וקדש ועבודתו ?לכם * יצה וך-"45לה סקסירןאכריי
 ~בורז כטה לירש הססי עסצח: חול לבגדיי9שמ
 * הבחירה הית כסקרכתם "ן9רתם תסי * הרהיום

 גר על כאז * תצהירה ןכץ9ר וכלזלג ס9שיניס"א
 למצוא וערבו נק"ל ח' : המדכרד[ עסי "יש 9נך"ליח
 "1"תנסכטלי לסמפטי* כ9ה ומיןכירר[

 קך9בווק
 ככר[ ןמהרנו כמר תמציטנו וטכפר* מכשירופכו

 1כ1'. יישב סלד אל : ןכפר פזה כים שי * כסקיהכתוב
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 משטום: אל אל גפם אל ליכנו גיא תקףטה: ועלסנווכע"ר עעוני :: אליף : סי 9ל לטוף ושק לא גי ע9נ4 כקשטם יניאחל
 עקלם טללנו הוא חסה גיטים: סיעני עילנ4 את גיאנ4אליף
 : uita 2י טים סאו גי אלהים הישימנו סיןץ: עקוב ושועדת18ל

 אלהי הושיענו ?רם: טגני אמ4גים ספ4 גי סמיי יטר גי ןהושיעה
 לסשזגמ ורשף לשם להירית סגנם סו ומצילנו וקצצנוו?ענ4

 ינו'. הישועה ליי4תחלסף:

 אביקינו. ואלהיאל".נ4 א"ב.ע"מ
 ונכף נקדם במה ק' * קרבנית יכמלו אשיםת'אפסו

 לרציתך אין 9קךכנו קנון שקר ת' טעימת* שיכן9?
 לנו לסטעי~ש בערנו מהטיבים ק'ררישססח3ורז*
 ששם ידי לעקיף* הורים כשגו ממךם הלאמגינות:
 ונהרם מלקו ומנסה :נח אניף* מכ9ריבםןסמאוק
 : קרה למנשיב נוכל לא פניף חליתם * מעינךכירק
 קרב יחד פשע* ינךחיץ נךיס כ9ה שסקסנו49ף

 * :שע טחון חזן אבם שייה כלישע* קצףוטקריב

 אתנו משוגינה וברשע: 9סטא ים כ9ללסשסלגים
 שחר גיהוקי ע?כ* יס9סרק סטיי קיקםילין
 יום סךחינית 2רב* שגגתה המעדיקים פפו הכף4ם
 : הרב ונכרו רבו 2וניתינה * ממךנ ג4רע ןלא נוסיףים
 דם למעם קבענו צום * רקים ןגשחך3ף אלה 9לטפף
 כססן נכף קומתה החרקים* !ךם סלכ תמורוחלב
 נשוח ראש * פרקים בשני כבש עקדת תמורשמרם
 וכה ןקבול ומלזקה קריצתה סמור ג9שימשנאר

 וארז 9ל 9טעריטיכם שיר שיי כקל ת' :כטזךקיכם
 * מחילתף למי ןסרקה ששתכם שעה ת."תלסליקקי
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 עמף סם כי מהיק וטחססף* :שעף לעטףמןלרץ
 יכו/. יושב מלך איכנמרק:

 מ סאלטה חי. קל לקליף ךצךק לא סי עשני 3טששט "ביאטל
 טלשנו שוחחנו לקיל סחשיוה : "הנונימנו יקח סחשייהמשלמנו
 לףינצפה: בהרגעךף קילנו חשטע בקר ץ ניסלל: אליו סיגאלהינו
 ליקיר הטית "סלחנו "כין תקףשה: מסלמנו וכקקר קעענו ץטלית
 חרשו ממי בעגני מרא ץ יל מזילני "סלמני: ויטע סינילני "רמס" 3עי צדקני אלהי ןקךאנו.עגנו "ךב: סיסת כסינוטוקטת
 וכו'. הישועה לייסלדך:

 הזק. יצחק בר שמעון תחוס ונסוף א"בע"ס
 ' ובדמינו גאלוניאלטינ4

 נב רזמקדי ככללך ק' רכ,כפר. מחבב מןיח אפםח'
 קמטיכם להססי. עממו לרחשורה ת'3חליםוצמר.

 קךשה. ילדים פס הקשיח מלכער: סמוןטמורים
 "צמו ושגגונה זריעת מךברקי ושסלה טרשיםךאין

 מקדשנו מקרת ככה: ומאירנו רוחנו ללהלמךכה*
 כהנו כשל תוברק* הימסנו יום יינם סךסףי*טעת
 סכרת הךחבה: ךיזורתף יחמיף לילי רשה.משמיע
 לסךביק. ממן לשקיף נהוג אבית* מימיתשריבו
 ראוהבם לקרא ?צךה י ?רבית ותחנית געימותומיחית
 למסריי פללנדכית:

 לקכש צוכם * ןשלכם כךגיר(
 * להשתלם הכון לקראתף קרבם * לשלםשפתיכם

 הכנת פתוח שער אלכם: ליונת להמציארוחה
 עדיף שבנף . לסייסיכם מתדיק יד מעסיתלשהיכם*
 עינינו הרכים: רחמיף לממין מקךים ךשבים.מעררם
 למאסף. בקיכני י'המ וטף עדקיסיף. לרטעשלי
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 טגטסנו יף במפרתף* ןרקןסנו מאנסני94רף
 * קשץ קשוגררק ס""ני עדה : ת?סףושגששנו

 נורמלים וכף צןקנו * טשטץ לממסר שיסנן,ערב
 ע אל קוה כקב ח' : אמץ ןמפיף לאזוב מראני *וגקטטץ
 לנסבי* אכלינו שקיני לברש "1"ת יטרסכם*מנהן

 יתוכח גף שמ"ר * להנסרם גהךןרק קשובודקתנו
 1נ,'. יושב מיי אי :לסרהבם

 העוינו סלאנו סי: קל לקלף ~צדק לא גי עמנו נטשים יבואשל
 אבלינו גיחו 9ף ומישסטיף: סטצומף וסיר ומררנוסרשעמ
 ה: ירשיף "וי" לא גי שמף יודעי גף ווגטחו ן"פלטמו:קטתו
 יאת לב להשגרי ין וקריב חרוב: גסיויזו חר"הו יסיצאו ייףרשו
 וא'. הישועה לייקשוחת. וחקוייי ששקר לכל קרותיי ל9ל יי al~p לשים: רוםו89'

 הזק. יהורה בן גרשום תת,ס ונסג א"במיס
 . אבותינו נאלמיאלצינו

 בף בגרנה בגרד ק' ותלוינו* חטאנה שנחםח'אמנם
 הדחוכשים רהוויבם ק' . וגדרינו ד2ת טגלר בליני ח' *שגינו

 מם וטל :92ןיף* :2ין לדרז קעכי קייני:ולישךןהצף
 שקד ומעריף. : רחמיף זכר קסקןיף: ורע89ף
 שטרק ועניי סייף . לירקףיף ן4שגןס סלוחירק
 שיק' 7סשעיכם* שמגיך תישחירז ןפירי?שעיכם*
 בף "כם 2ל תשים לא פושעיכם* לאיכםוח9סגס
 7שגיכם ג9פעיכם 99יףי נקר רב טקעשענושעיכם:
 9ק92ייק לגז כסרבם קרסז לשייר*יסססנגימ2
 קקה שאיגף: 9צ'י ומשליד ס9בש :סיגםסט49יף.
 מעגיר שטעמנו ics לסחי* חס~ריף קרקלקיח
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 מזכור רמכם נסי* ךחיבומי3י שסרנו קרעשכיסר*
 החן קרמוניה* וברירז זכור קבו"ה בהפמר:יגיח
 וסלאקרז הגינה יךךת חחלגירק* סדיי אברתןכוה

 שפטרם ראשעיוק: מסיק למחזיי רעהססקגירן*
 ובנו לשלחנו מחנו * עדשקיכם מגריכםמשיטנו
 שיג יה קעשוקיבם* ך7,יךטל ךהקךה שגיטסויקיכם*
 שזבול יראה משטים סכם : חטיקים זכיןשכימני
 ןי ךרמשיף* מעיף המרן ותגללו לגלמרומיף*
 כרצן היסי9ףק געיקיף* קסיריף לקפטניתאמר
 . טעליר( :ם שס4לירן סמאסיני כני ת' : ךעשףעירף
 ילכו קנוךף . תתליל סרים כמריכם קיטוף זבילק"ת

 עולה 4רק וכהי מ"פ, טז וסליל* לשבועלטמרז
 וכו'. יושב מלך אל :רכליל

 משליכנו טל חי: 9ל לשקיף וציק לא גי עמנו גטשסם "בואטל
 יגל עילם ך2ד סע1לם ן וחסי : ולעזבנו טל כקנו סגלות ןח4הל2ת
 תיציא יצךקתף "מדנו ץ שקף לסעו 49ים: לגגי וצחקתיורציי
 גשו ופקד וראה סשטךם מכם 4א שוב ייאות אלמים נטשנו:סורה
 אשהחצר:סים ולוד חסם רמציו: יפים 4י ן גוי 9א שלהזאת:
 יזיל שירות והוא ע41י: 4צל :ציי יסה לסקל "רם רמ:ושכע
 וכו'. הישועה ליי ושקרר: לרישועל

 שמואל. בר ברוך חתום ונקוף תנועות ס' ס' ונמסקל א"בע"ס
 כבימינו. ואלמיאלצינו

 '-' ננגף.תון
-

 אררכם אני ישראל* כיח כעד השיאל* הואאני
 טגחשי סלשכמרצ* בקירות דברהי: ךטשים טל*טל

 גבורותיו :ששתי: צור לאלמי סכותי איף לעסירבות*
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 נ(4"י ל'. טקכז וישה . סילי "ר4י קלחיםס9ליא*
 והעליטי טשאוכלה. אלהי טלא. 3ם רירויטצאמי:
 נדר סיום שחר* סייסי למנחתי: ש4ה ונםעולה*
 ואחריו : החלותי ראש סכמן משסר* ססטיד .סגכחר
 בא43ש * סת5דורע ןעכן * נגלדות קדירות *עצבויות
 מתכפרים. זה ביום ומהורים. ןהירים הלדיתי:משם
 מן3יהגחלים4 "מןכתי: מהעיר ושעירים* פרסדם

 כאתי: לטכ ?~T הטילים. יבשני למילים*ירקלימ
 לשוכן נתשים. כטשטטם ןקדושים*טסיל1רה
 . סשייים ןדידות : הסימתי יבם עבורת ."רשישיכם
 הרימתי: ירי אוי סרים. יעיל שקטעי ~ומידם.וקילית

 * חקט?רק 9קןסי י הכהטרק סני * שקמיתטניסאי

 * בךגזות ן2מה * זאת חיתה לסנים ןהונס"י:ןהורמתי

 עיני* תרו סאה קטס"י: קששי חשר ויסווה*לל32
 נל75ים : מריתי ט'הו סי י* הוא צדיק אוני*והכסר"י
 טשר מלעוסי . קלקל"י וטרשי * שגאתי ן%דק .טהיטי
 רטית ממעגנות* טל"יכם ל2ינווע* 9א ילהלשרפי:
 * נפלאוה 9א :2שה : !ק9חי 4א סגה * לצמתנקשית

 : לרט4סי טןש ןטל * 53רא5ת 2מי סןסאות.טלסי
 שפסי ולא ןהמףק* לא לאם סנטיה* רדטפח

 49ן ןטל * 2לב1גי אל ~פה שסלחי: האוינהטך9ה.

 קראסיף בסטתי: יךטה ןטל 4גי. דין טל :עשה *לשוני
 : זכר"י ן טת י רוסי כסל3עטף * שיחי ןדבר"י *גנחי
 * דכןי "דרש וגם סכןי* קול 9א שסע * מכןי גאליר"ה
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 ךסךרש * לאיטי קול טת יטע לסטאמי: מדרשאל
 ;ררסי: שסית אי כרסי* בצע מוה שלוטי*את

 וסקס חסר* אל דברי כקר* נסמאתי חסרי*ססיסף
 ומסי סילו* טת ושרר כטליי נמכר ב9ף אלמגי*נא

טססכר[ גלימת * סובל ראיתיף נקעתי: כני :רעשי * לותאמר
 ךעסדק : ךס8לסי ךשחלתי * קוכל שטעסיף *
 כשה החשור* ובקש קשור* כשלשלאות שיר*גאלי
 ושבקאה* נפולות תסכתה* כליליה העימי:אובד

 ששי* Tc כריסי טפסי: סטסר בצא נקדרה*יאי
 נשניתי: יכערעי * "9י חטק נוי ססעשי*קלי
 ונשסי * בעו פכם ונדו ךעו* ורליותי * מבעו נםשערי
 והעלם * הקמו מנאצי שלמו* מליעי נכלמתן:ננם

 אזון * חילי ארני חלקיכם ךמונתי: מנוחתייעלימו*
 בףכתי: את נ4ש קח :טטי-לי* קוליין:עגכיישטע
 * :סיךסי ונקשי * :עדנני וצל ורהבם * שקייצי טתחפף

 רטית כגף* שנירק קגדק סמי: לף אותהנמוב
 : לשנעסי ליךהסי טונף* סקלכם וחי[ 2י9ף*ימקח

 וכו'. יושב מלךאל

 אניש טיק סי: 9ל לשלף י??ק ל" שי עינו כטיבט תבוא"ל
 8על קורם טלגנו הוא אכוה : מסקרן גי יךם זכו מזוך3וגי

 יעקצ: :שועות צךה אלקים סל31ו הוא שמה מיץ: 4קךכ:שועית
 פיורף קסת "ל ירד"נו גךמנו נצע טה אטרף: אל יודיעילים טב מיום שמגו ייךף הוא סי חי סיים: של גיא "ליף יי אדייסגנו
 1"טחרנ4 סריוש: ולמטאמנו לעוגנו מנקש וי אטוף: היליד4יר

 וכו'. הישועה ליי "כתנו: לך4עיםלכפרים
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 ואמץ. הזק החבר הכהן יצחק תחוס שסוף א"בע"ס

 . "בשיט יאים גיא5טשנייה.

 אל הדין כמצוי ק' * ליקרים עניש 9שקרף "יו,'"
 : קום :כ5ו ולא דהו מסיכם* אם ונשמה גוף :סמסח
 ט2ש כ:ר1 יש ןטכם במשים* לן13רמ 94י~ייכף

 אירבו חבוי מרוחהן מלסרה :חומו וינייסעט?ק:
 ךפטעהו * לרגליו כרשת הוא טמון : ושלדו מ2העקרבו
 וטסאובת* כעם ~ןע :מיי כ5 שבע : לסמו 5סכיאיכפו ישים נפשו * רעתו 52 "מדף איום : ולהתיצבכלתמיד לקוי ארן* סגוף וננוקה כ" למטילו: לשסה יום99ל
 י"מ* 9ע4בון טפין סגה ?שק1מ: 5א לעשרו שינו2ד
 רויו-ץ ללהוקיכם. טסדק קרוב לב: ישנרוןעקדי
 הנגי תאמר * לרורשיף המצא שדי רשעים:?שוכת

 צעק סשמף* ק1ך"י שלעסי ךישרי7(9כקשיף:
 קצוף * מלסלשיע לאק חסים : מיחדיף עםכטשקמ
 3מר ישר* מליץ לנו שקכם טלסשטיז:סטשטין
 נ4ש * :הבנו "ליף משלכנו : לש1בבים סיסיע49אסר
 חפצנו העסיסנו* לני ה"?ר מכלילני:8סדץ

 . במחובבו רע5ינר פוף כקול חזן : ברחמים מלאיכקשסנו
 5א שמף ואמיץ חזק וקדמרנו: מהרוק ו4וקכ,וףקו"ת

 וכי'. יושב מלר א5 : ס21כסנו אל לןעח אנאשכסנו*
 טשפב לךץי טשנה :: שסה 3י : אלינו טגה רהטיף כיב מסךף.טיב כי הי צננו הי: ק5 למגיף ?p~y 5ע גי זקנו. כסשימ לנביא"5
 ואנסנו שיף: יכלו ואביון 2גי נסלם. רף ~sai ש5 כעקה:לעתית
 וכו'. הישועה 5יי : תשגבנה א5"ים ישו2סף ןכואכים2ג?ם
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 הבבלי. שלמה מתגרו א"ב,ע'ס

 חכוכינו. ואמהיא5מינישנייה'
 סיא 013 : מסר סציא לו 3עי ק' * ~fp לטל זף שףת'
 ממרש לף סכל : לדק wgce ליבות ?ל * דשעגעל
 כן ך ?"מנו *יה אן: ססב41ן "המץ יכלשקל.
 הה2ימ חבם מדב, קאנו: סגה ועיף חסורםוףשף*
 * חמד שואל רש כסקיש : פתח טייסת ס2ד יטיןלנו*

 מסדק ורק נער * שכח כל סי טדסף מ2ף מוכ קחלי
 : חךץ קרבות שכי כנות * תטה לא ניקל ממון :טלא
 יצר: אכוף יוצר ףצון חשרי* יקליף מקיםקוים שובר: כתוב סיטר צו ספד* :ירק חובפנקם

 מכילה שרץ שלוף ק"ת סמןנ* שירז לכף שה נק"לת'
מעך[

 לשרן טהיר מיק יטבי* מעביי וע סיעי *
 וכו'. מיני מלך אל :חמיף

 מעמד ך לטה : סי יל לטזיף ~עמק 5ע כי niwv יסיים מבואש5
 "כסו "שכח מסמיי סייף לשה : פעיה לעתווה מעליםורחוק
 ק4טה עךימ: משטם א5י ועלווה ציריי יע9רות מושא?סיף ה קוטלי טהר.22נ4: לנ4 צר י טעןדיף יןף "סיר שלךלהענו:
 וכו'. הישועה ייי ססוף: לטעו 94ךנ4 לניזן?מה

 אליעזר. חתם וכסוף כפול א"בע"ס
 אבימינ4. גאלתיאיפינו

 * ומוסרו מכונו 2ר[ בהיותו אריאר[ת,
 לא אים ק/

 השחר תמיר שלה בה~עויתף ת' בידו* ועונו בשלםלן
 "כולים : מנדרו סעדב ממיר זיום כבהכשלפוקדו*
 אקוה 2ל שעלה הלגיל * טסבפרים עיטם ששיישכים

 דרך קכטריכם* שדיעה דרו ששטת רזיילסדריכם*
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 ממשת וירד יעילה מכרריכם: שות שלנתליטאית
 :רע ןלא סעי. 'יכיעות :עון נם חלא שססרימקרש
 : מכפר ויום תדלה ס%יט' ןשע'ר סשטי* וחשלשסוף
 לשקר חיצוני למין * טכטלים סכם נם המטטלתזדון

 חדשיכם שעדי טערלכם התוכם * סעליכםטטחלה
 סשתלס מהרוה * ןדועור( ןלא ןייעות סכריתשיר מנוף מכלילים: עילם וער מכפרים ספאת יורנליס
 לסיעות* נישא עמו כפור יים מפעית* לצוקקליו
 2לי יטעיל ממים סייח : היעין 2ל ןגסם ישיביירע

 לרצון סשגגיבם* זןק חץ משסת סתנתשלשניכם.
 מארוד סעשנ זרדה לשידת * קניכם לעזות מצחערם

 טזזסץם . קוטה רמי יעד צלקת ט?4קתללזכם:
 . לשומה לב 2ל חשן נישא סוטה* קלקיל שתטסקה
 יעקימי טזגם סדיר : מס"א שינים משפם עויוענישא
 ערוכת הבגים: לטב מליץ 3ם מליחתו י עקטגיםלשי
 קצייף עפיי 'ים עם יכרגימי סתשיסה עם "להסל

 אלרם כל פסו פירי 4פל שעת סע'ר קקרתיענים:
 עפיי קספיי. נוסר לא טריז לפרק טלפיי:רססרבי
 4 (ק בים כתשובה קרבנו כפור: ליים סטשינהלכד

 אסם כי לס"מ רטה תבזק* לא וענותנו אליףירכנו
 לן2ה 3קץל "' : ~דק ביינם שקעינו סלח רחוקםט4דק.

 פריכם ישסינו לרף "י"ח . לשיסוף שלףתשונסנף
 אליף :: כשיכנו י טסה יי כנעו קצץ !יזיינולססשסיק.
 וכו'. יושב סלף אל :ונשיבה

 ז:ז
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 לי: ןכלו לא נם 1wgW'' צףרו4י רכת ןשראל: נא יאטרטיעוני. צףרו4י יכת סי: 4ל לשיף וגהק לא גי יינו יסש4מ עבדאחל
gy-צךיקקצץ לטי_גנימם:ן חושיסהחריכו סרשי 45י n~ly_. :רשעים 
 מלינו יקום לנו. שהוה יי לולי ציון: שנאי כל יחור. 1ןפגונכשו
 שמפיני. מטום אוי 4נו: אפם כחרות קלעינו. מןים אוייום:

 בריף מדדויים: מטןם מלנטשנו. א?י4כר נטשנו.נמלה4כי2ל
 וכו'. הישועה ליי לשנימם: שדף ;סוני שי"ה.

 ואמץ. חזק הלוי שמואל בר ד51ד DInW ונסוף א"בע"ס
 אכומינוי גאלתיאידינו

 "מצת פקשתיף ק' * מנעורי צררוני רפת אלהי יות'
 שוברי* "מקו ןנכם 2סה 4סיי קעולרי* כקיומףלכי

 משל עיניהם הרפה הןיתי : א9?י כל רעדי ביבכרים
 סליצוני זרים * ט42ה "4 ןסחריכי כי שקן ביי *ישריש"
 עלי ששכיכם שנונתם* כחרב שתף ולעקובםעסיסכם
 :גלף ןממקי ומןה מטף : חנינה כלי רשעשחשכות
 נסענו פלסתם והשככנו: נעלמיכם ןשזתף"ליבי*

 "דשף2שה, שם למען * מקניטנו ממי לאמרלישץ3סף
 צאן 2ל מלכי מיטףןח9ריף מדת לנו: לא כ לנולא

 * ומחילסף מליחיזיף רכה ממל לף וכענוטךעקןר*

 מכף דע:מף 2טף ןהצל 8רה : מסרף!אמונסףמיב כי עננו ך סננו * לנתיכהיף לפמ ןהמ ונושצדלמצרנו
 אס[ ןנעי4ו ובור גדור[ צדיק צורטמקוטסיסכם*

 מצרכקהם* קרב עליון שטף קןשת קדשמושליהם.
 במסקה שמך3הף : וגיסם ןעל :עליזים רכיייוף9יף
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 סך?ה רב שלרכם י וקדושנו טלסנו אלמינ4סקשיסה
 ועדותיף חוסל מריששינו* וניילנו סימ"לסף 'יקסינ' סגזנרק יאשני* וסריכם סכנדמלסגלסף
 סגנון ןקרך( ששמי דסכ ששני. מסי ובםשעששנו
n~DW.ןסקמרת ן4צמי יקיף רסקי היהדת ןס"ו?ה 
 רסיר סר?ףק. לטון מרלי געלי4 ןדןדיף 4א*רצה
 ושלדי תיהיסי ?ף : לכ-יגלה טששמי 2ל ושרמתךשרשר
 "כקש ןחסריף רחמיף ונוראי בדול 3אה ןןשאום

 גקטת קקדם כששטי שטה . אותגרה סטייולישהזסף
 בם נשלח טסקיטשיף מגר נ2ברהי עסךיףהשפ4ףדם
 מלשם גיטלם ישיאל קדוש ואתה ת2ס7זךה: אףקרין

 חיוכם. טסי הלך 7לבם הטה אכו "שליםי?אעכמי
 הגם יגנוב. סגם ולנתכם על הלבשי ר3דנמ"מל
 ל72יכןי 3ק51 ת/ שאינם: פליטת ןסשלאוחטימ2ללסרית
 7ןשמחי קו"" ןאיןבי. צצי לקראת לשק יהדוקחרשנה
 מחלי סחטי"יף ןטטץ חיק קךסיי חפצי אתירלפט רהפרי ןנושו טסאוכיי ממברש סי סר חימיוירגנו
 וכ!'. '!שב מלן אל "בי: עלמי "ל שהשתיוצור

 ייחד ?ף סי: סל לי4יף יערק לא גי עשני כסיטם "בואשל
 בישו: נלא יטש ?ף ונשלמי !עק4 אליף ו"טלטמו: בטחאגמינו
 "ףסק של :ן ושזה הי: דדשיף ז?סז לא כי שטף יודעי סףוןבטח4
 שיו גי קרמה ץךה סי יצנו חריק של השדק: יזוך"י?ינל4"'
:~XIYגו ?נים על שב כרסם לנו: עקר הןה ן וסגנו ן יטע 
 1כ1'. הישועהליי זלינו: י!"רקם
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 חזק. זרח בן בנימן חתום ונסוף א"ב,ע"ס

 חבומינו. ואלוקיאי"ינועקידה.

 וחסד ןכר נעורים ברית ת' * ס9ה ותקף עזוז אהבתת'
 וךרף אב ודץ * נסיבה במסלול חשיכה 4ררמטוה:
 נצדק הונא* וטמןרח סמךם השר אהלה:ססרישית
 תשלה* סךרר תזעים ומר הקוק: גקי4שלר4לך
 * טל"ט9ה 9טם 9ס'ם טירית וטלס9ה: טטשחשקם

 באפם ימיו רב כלו בעלקה: חטיע אשליםומדות
 טט9ר לססחי9ה: כיתו שןקז כגת 9ז לעשקסקךק'
 וטיץ9ת ישר שריג 9הנמ בהמקדסה. ומקקהבבוא
 עשרן . גו7קףק לא מסף תומלתו ש9י :שיתוק
 לשניף בעת בהינתר 8קד הישבה: אליףטסשכתו
 4א קח : למקריסה לף סטיתו השק על צויתןקרבה.
 השקטיו רעיסיי לנדבה. ימעלהו יסירף "ת סנףאת
 יסניארת 9ך4ז לעירתן שיס לחסץך9ה: גיחםלליה
 בקע כמשיבה: משיב לא טוסותיו מיען * סרבהלא

 יריו : מאוה שךצון 4קד גיז י שיה רכן2נל9רקעטיכם
 עלת ישסל כפךכום פז * ועניבה בעפר קשרורגליו
 נער ריח* 999ש ?שלח כר ישקמו טט9יתחוכה:
 על טשי 2קכ נשכעמי יי 9א: טליי קול "שמםטל

 דסקה: ?"9סי לשית 'ה4ף עצמה* לא נסיףוחירף
 לסו היא סשיכ ימיקא* יביר לקי לדירו היאמי

 קמרת כהריהף משעיטני ןכיתו טוה: ונמקדושכיס
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 : סשובסה טסת תשטיח והסה שטף "עף *קירסה

 התאוה* לב 4קי4 ושרהמ רצך הכשי וכנישי נקולח'

 וכרחמים * טטשיבה ככסף שת יחמיף רכבשי כןק,""
 משיסה: שיבה ותאמר שייה. אליס?דלים

 וכו'. יושב מלןאל

 לנקש לקוו יי מוב : מעשיו כל 2ל ירחמיו לכל יימנב
 עדרה אסב %: ל"שסת ודוקם ושיל מיבסררשני:
 * נמשפמ צסאית ן וןגנה * הארע מלטה : סקרומשפם

 * ססטף מכון וטשפמ שןק * כצעקה גקוש מקדושולאל

 סי סיום ן9די יטשיסיף שסיף: וקרמי !אסרקסקי
 חסןנרן עיניף יצא ששפטנו טלקקיף ןסןיף:מכל

 והוא כסאו: למששם כונן ישב לעולם יייטייחים:
 ששטנו :י כי : טסיש?ים ליטים ירין ששסק תכלין2פמ
 טיטדק ן סיד יטישם* לרקה א"כ : שטהטעולם סטי כמאף נכון ישיענו: הוא טלכנו ב מחקקנון

 טרץ טיני של יהישרע שלהים לטששמ כקים :המרץ
 יאדנימ חלמימ )טקש"ני* ןסקיעףי שעוהשלה:
 כעהרנבם: המשפטני צדקם כאור ןהועי4של?יכ43:
 : צןק שופם לבטא ןט9ט ןריגי טייטי זשיססי

 עטני לסאות ן : קלה טרססף 2טף 2ל סןשהנהליי
 אדם אשרי צבאות ן סלה: יעקנ אלהי לסטש~כ
 טי "רקני: סיום ec?~_:!-עגןי הוקזה ן שף:בקס
 . לפרף מהבארבי טטיליכבם חנףנף ערקטיני ~ללא
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 "רני קלסה שמ4האך4י' י אתני : סרטים בם9יף 2לזי
 שטף סי אלמה לננע4ף מטפר טל שישיקמק"יסה
 : 2מף תגל עירף 2לנקךא
 א"ב.ע"ספזמון.
 סקשי9ה אך4ר קיהה* חך2י שמזה אדניחו"ק

 חך(.יעשוק
 כי חלטי לט92ף סטר*

 עיף גקך4ששטף
 עהאף

 : עמף י2ר(
 כימה חקיים* ןסלסנו ועירור-[ 37ביבף אכתת'

 * הסקיכם 9ף זאזדר 4ע * טצוקיכם של"ררט9רירק

 שיעים לף שתאנו הגנו : חךקים קעטקי חשליץיפים
 אם נ2מ * אילים סמור ששה לשלם יעיריכםןרלים*

 שליבמן אר( ןק?מונו מטריף הגלליכם* קרוע:44י
 ורחמיף* מעיף הינו :סמו * 2טף וכארית תאבדפרם
 * מ-עמיר( מחריכי ביר גסנו קדיר4'ת* שלסניייערם סרב ט"9יף: ס9ן לס49כם נעיף* טיי קלעיסי

 היגנו שליף והנית* maip מושכי סדנוריכםסכונו
 צקון * 9סזה :מקף 3פן סים פקוד : י'טגיתטוטאלית
 סנן חלע * ושרצה סקשי9הלסשה

 טצו~
 * פשתה כבר

 מקיץ בצךקתף שסטנו לנישה: כפיסרוממותףנעח
 נם תזכור המשפם* דין כסא על ששסףסטששמ*

 למעגף * נטיימ היום קרסיי שגירז טששמ* ענשהלא
 92ף: רעל עייף על גקךא שטף זיקלטי

 תאחר. אל ועשה הקשיבה אדני סלחה. אדני שמעהאדני
 : עמך ועז-[ עירך על נקריש שמך כי אלהילמענך
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 במסידות מתנסג גסאיחסים* 2ל יושב * קלךטל
 מרבה ראשון* ראשון מעכיר 2מ1* .יוחרזמוהל
 צדקית עיורה למושעיכם* וסליחה לסיטיםמסילה

 אל לרכם: מגמול סותמכם לא ורוח*2ם-כל-וקר
 היום לשי-לנו עוצרה* uj~uf )סדייז( מטישהכייפנף
 מירכן. ל4;1 "היזף שקי 4"רה: שי"שייה
 י'קכא -עכז עטו י'רנעכ שען :הנה 11רי שתוכ'ןסן
 ;טסר( (auj1 * ןהםהכיעף

 ולקרא על-פניו י ייני.עבר
 : אפימ1רב-הסר:טמה אןף ךסנון טלרחום :הרה יןהדה
 * הנקה ןמטיה !כשע 4ין נשא לטלסיכם קמרנצר

 : יוסלמנו ייסשאקני למעויוקלסמ
 פשענו: כי מלקנו מסל-לנו תמאנו* כ4 אבינוסלח-לנו
 לכל-קרטיף: לרי-חמד ןסלח מיב סדנילי-טמדק
 הותו ןטמה ןשךטל: שסלית יושב הרושןטטה
 עת כי ציון רזרהם תקונם אתה : ןטמי לאושיסתיף
 לב נשברה רוח עלמים ~כסי מלעד: 9א שילספה
 בךצעף סיטיקה מכיה: לא אלקיים ןגךשהכששר
 לבסי 13מפ, ין : ןרושלכם חומות "כסה צין*ארז
 ןכליר( עולהצןק

 שריכם: ס1גמף ו1ך( ימלו אד *
 ילנו: 1רף וטעשה יערנו ךט"ה סחמר אנסנו טזה. סגינו ייואזה
 ושרונו: שסיר נאסמף ססךף סץ13. רסטיף עגלא לא השיוק
 גרצון ן זכיני : מטה סעולמ כי ך1חסדיף רחמיף1כר
 *טלמ קןם קגיס ןכי:2רסף : יישקאסף שקיני92ף
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 : בו שכלס עין:ה סר נחליףש9מ

 זכ-

 ןרושלןם סכת ן
 יים טת ירום לכגי ן לכר : לנצח ישכח אל ייוןטפכת
 לטלרים ןכר : בה סןמוד ערדעי י 4רו סאטריםלרושלם
 בדןמרשר להם נשבעת אשר מנדיף ולישיאליךעחק
 סטןץ יכל * סקטים סכוככי בזעכם טת שך9ה"לסם
 קכר לעלם: ן2חלי לנרעקם טמן טטך"י ששרהזאת
 קשי יל מטן טל יל4קב* ייסק לטכוסםלעסריר
 : נושאתו ןטי רקעו 2טל סלקשעם
 : תמאנו ואשר נואלנו למר חמאת זלינו ס"ת 2אטל

 יוערנו: לנו %ח צרנו.סטאט
 אמן. עד לחיי יזכה יהודה בר גרשם סחלוויס נלעגיתמום

 לרססי ך91מי* ןללקירק ושה ןןתי ן4סי*ומרב אשמר" הוספתי היספתי* ילחמר4ש עשי ערריםי
 ערשי ערשי* ן טקעלית שכסטי שיספי: ירכעיגלית
 כרגלי ישומי טאי "1"ת מעשי. כיה ינוזנניבמשני
 שיד סממי ת' פממי: וכלרן רדרםי רממי * רמסיחמר
 לב וטשטכ 2שקון919הו נאקר* סלקם לשקת ןטעים רחקו רחקו* גבולם ומעל בני נסקי נסקו*יטקרי
 וליוד קלייד* טל-שלהים למר כער ועסקהךץ4קי:
 ת1"ת סט9יוד. עטףהושיטה

 סטך'ו"
 קבה יייג'ם 1סה

 סטחלל ןטסיוד ת' ך"סיין: 4גי יקירת חלטה לייןעליון*
 טו[ '9?שה קקןוא קי-שיש. וסטיןס9שע

~Daj 
 וטת

 הילך[ 9סשדק ססשיק. תושחז ושקל י49ןושא*
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 משסלה לארזבש9לה* הטבה הרכההעבגהןסרכה:

 מילילה תי""ןללה ןללהי קול ושקטיעהסקשלה
 ' זוללה ה?יהי כי סייעה ן מ"ה סיללה* ~EiDהבמר

 וגרי שש ;אלקה ש" מרברבה. ס(מחוושדהץ זחלה"'
 בבוא סנידי נחבא * נחבא ומאורי נרי כבדק *כקהה
 קסמנו סלינו. מלטה מזקה היה היה: 2להדה

 ןנינף. שככר דיך' לשנו "1"ת לכניי ונשכיחלחלו
 הסכר דקרפמנו ת' חרפמנו: אזיע וראה דכהזנקבו
 ןלא ןיסלי כף הנהרייה יכלמו ישלמו. לאוחוםיף
 וערן ידממו רך9מו* וקטנלי מרגעה נקומויקימו.

 יףסלה יס"לדק* שכיד ל:י ישימי :שימי: ן9יק
 סר[ וממאוה עולזת nulp . עוינת לגי רבודורפדת

 מסלה ןלסחלה* לשם מסה ןאטללה דלויה ת'דלה: שכטעי" פי 2ל אף הושיעה סללה לסקלך:.טחשכ
 לא 7ים9יף שאי טשלה . אסלה קרן נהזריחףסץ9ה
 סחילה ופסילה: לנו ןהמאא עונינו הסלמוחסלא*
 ה ן?'ך. ?לש זרית סבוא לשיף לשיף* נסלאהיום

 לעין גא יקלח וכי ס"טסיף ת1"ת לשבסן: שים"שי
 טלשסיף: יקם ישיגם טל סחןיף וגי שסיףשסירי

 תכרחי ששרמ. כאשי ץבזת גריתזסרענו
 ואף דצסק ית-בריחי ואף נעקובץתפנריחי
 : טןכר ששרץ ץןכר אברהםאת-בריחי
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 כפור יום של למוסףםליהתע466
 תכרתי אמךת* כאיר ראשניכם וטירקושר-לנו

 טצןרם ץ סטך. אטם היעאסי אשי ךאש4ים ורצץלסם
 ולקרו פסיקכם שרק 2כע וריף שסיטסס3'*זמו עשני .2שה יי: אני לאלהים לסם קייץ ס13~םיערגי

 למסר לכלאם געליים ולא מחלצים לאטכסיסכם
 : אלפיהם ן אגי וי יעםיריתי

 משסקנווסם"לן3וואל

 וחום אל כי * שכחובשמי
 ולא ירצף יא אימיןן .י
 את- לשכח ןלא"שחיתף
 לישע חשר אכייףכרית
 41ו- ,ף4'ו.1 .ז1,י4'לי4-ש. -, ., .-ם

 ןשב * יסתום כמירןקנו
 סשל- ןקששף ושב .ורפרוף 1. : : י יער :ץ:ז ארה-שכוהקף 4ללהיףיי

 : הפיצף לשרהעמיכם
 גרקנו קטץ שטה:שלתרף
 ןהיה אכו שכהוכ.שמו
 טעם מששרם יקצהנרחף
 הסקכם חלסיף %ןקשצף

 . סמישכתוכ וכצמרכשלג סשליני כקלסז :זלל
 ן יעוטר ונוכסה לאלכו

אם

)5"etnigen unb ם .וש. 
~tanffurt 

 ח3
gebetet.biefee יחם ffatt 14ש Ineinben 

Y~p-שכתוב טמן נרקנו * 

 שקעכם גומף רהיבת"כם
 1 יקכצף טשכםסיקרתם
 סשנ : יהדף "DWDאקיף
 ומלסיף ן ושבששתוכי כמי ורחמנושבורקנו
 ושכ . ןיהקףטת-יכיסה
 אשר טיל-כעטיםןקשעף
 : שטה חלסיף ןהטרוף

 תשתיתנו ואלרמם"לןנו
 רחים של כי * שכוזונכמו
 ןלא ילפף לא ושלסיףן

 טת- ושכח ויאישסיסר
 לטשע אשר אכתיףורית
 לט-עוף 9?4יני מסהלהם:
 שנשי ט3טי * טקרסשאשר

הוא

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



467 כפור יום של למוסףסליחות

 כשנים המאיכם ןחיואם
 יחלימו אם * ילבינוכשלג
 ורק ןהיף: כצמרכתולע

 ןק"י * שכר[וכשמו ןטךךל יהורים קלם לים1
 מהוריכם קןכם2לי9כם
 9טאותיכם סכלוטהרתם,

 קשעימ שסי[ :טסיכם שמטסיוטשל-4לילי9כם
 ' שהקרט כחעילקעגף

 מסו- הוגש "נטישנטי
 וספאתיף לטעני*טשעיף
 ~nl-pAi טסדק עיכר:לא

 * לטעני פעךיף nO'Dהוא

 טסה : טןכר לאוסמאסיף
 שאקר ןכע4ן כעבפשעינו

 91ןיףאמרת*9סעזיכעכ
 חלי שובה סמאתיףן9ע9ן
 1לינף 2יק 59,לקיף:שי
 9מו וטהךני מהוריםמןם

 2לי9כם ןק"י *שנוקוכ
 ומסרטכם, טהוריכםמרכם
 ומכר( מטאימיקכםסכל

 טף9כם: רססי4ל'יי9כם
 ס2ףק שיוכם ח9טר3'כ"י

טב' שי * "9תוב 9מוןטהך3'
 :עליקה ןכ"י טה כידכם אקרץ* שעשי 91ע74
 וי אלי שיכהסמאתיף טכי לסננם לטכני ' נקענו 419איף 9ןב9קיסי
 שיום כסיף9טיבינחלייך:

 מיני כמו ןסמך3וסלק
 קליקים וכקר דוה כיום?י

 סכל לעסקכםך(טסר
 "טסיו: ן לסגיסמאסיקם

 : "9קיי ב לסניממאמישם
 ונוסחה נא לכו * שכתובשמו וכ95י שלזלג ו9אימסלש7
 המאיכם ןסיו אם ףיאמר
 אם ילבינו* כלגלגכשנים

 ןסיף: כשקר כתולעיללימי
 "קרי יןצדו וסיף הגיגןי: קקה ן האיתהאמךינו

 : לף כי רושלנו: צקינו ן ל99רף לשןו והגיוןפינו
 אלקינו: חרמי מ_ע4ה אתההוחלנו*
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 כפור יום של למוסףסליחות468
 מטשנו* וטל מעוקנו* אל שכהניבו* כאלהיונלקינו
 ןרבפ אתנו* 9רקהף תמר כאר( מסליקנו*ןטר(

 לקנו הם * דרכיף הינו מעוהיף* להיסבו *לתעריף
 * לטח9מף לעקבו טרד , ומיל שסף* טרדלירטה

 שטף ולמען שלכם. ללב שטוה נכלירונשיב
 ככתוב פונינו ותכפר( )כע יתפלח תמחיר(ס"דול
 הוא: רב סי ~יגי יםלסמ יי שסף ללעז "רשולרווי

 עיים שפיתינו יסלח מסל "בוקעו* ושלהי"לכלני
 בתפלתנו* והחתר-לנו הז.ה* הכפרים וביום הזההשבת

טמר

-QSpl 

ge~etet: 6ofgt~bt bae "זי teitb ש .ש. Etanft~tt 3" 
 ואתה עטה 9צל אנ4י:מינ4 רחמים]מלא וכוף2?רף* :1%"1:ב%י"עק19;2 סוירישקעו
 ?שןינ4 וקצעי מחה ~תמafb :4 וינטיףהוא יענינואיורה

 . לף לסש"זשד יללני טת וכף . ע?ןףס4ך לד*למעחתצכד

 כלייתינ4 ןסוש אלף. ישיב צרשהגP~?cl צרפנוחאהכנע

 ,ממירה ' ?זועפה כמדייש . ייצגיי?טיי . ההליףלשוב
 . וצעסנוקף ש94ף מדת לסחף ותבא .בוסי~והף כלירתינףוחדש

 ה9כוף. 94יב רח9ניקף חמות צמנורהצשהלשמררטקכיף*
 סשרזוב שסף* טת )4לר"ה( לעמסה לססן' טתומול

 נלצף לככ נטת לסגף טין אלללף :: '9לסתלרמף
 נסשף יקמל ל99ף ס9ל "ולהיף יי טרילמומסה
 מ:~ף:לקען
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469 כפור יים של למוסףסליחות

 * טכותעו בקלסיעיקובו

 9"לשלק,14.
 . טיני טל ןטמה טביעסףשי
 * הדיקנו ןטמה עככיףאנו

 . שיקנו ןטסה כרמףאנו
 מדשקנוי ואתה קטףאנו
 * קריבנו וטעה סנלסףקנו

 : טטסקןנו ןאסה מטסקךיף אנו דיגנו* ןאתה רעיסףאנו
 עוEranYf~rt 4 .ם .ןש 151זאman 1 א1ל תם לפניך תבא אנא -ע .1.ש

 וטעה עטף קשי אנו ומנון. ןהום ןטזה טיים ע1י"גי
 אנו . רססים קלא ושיה "יז סלטי אנו . טקיכםטרף
 : נמסו ל" ושנזליף הוא ןטזוה . עובר כעל:קינו

 אבא( )כ"6 "כדתינף* נאלמיונלקינו

תכא
 לש4,י

 אגמי ששיז מיסינו מתעלם 41 מטלמנ4,
 יאיטי ."~wai ן לשטף ייטי ןרף יקשי שייםעך

 : סקאנו ח2סנף אשל חקאנו ןלא יסוגף עריקיםאכ1קינף
 קלט. קינו.יקמנו.

 דקרני
 הענינו. ךסי.

 שקרי:עצנ4 הקלנו סקסנו* זרנו*והרקענו*
 עקשנו* * ניצנו קמךרנו* לצנו* * כזינורע*
 רקענו עיף* קרייני ירני* פקעני*עייני*
 : שעשעני * מעינו * מעכנו *שרט
 ואמה : לנו שיה ןלא סמוכים ושכשיקיף סטץיסיףקרנו
 חך.קןנו: יתכהנו 4קיס עקת שי * עלךנר ס"א ול עלעריק

 : לני כפר *לנו
 ?-זן

 קפי
 זו

 טקיבי: רכסים 44ןףשבי
 ריקנו: ואתה צאבףאבו
 סלענו: נחלרוףןארנהינו
 : י41כני וטסה מזליףאנו

 שישף: ןטסה ?סף%י
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 כפור יום של למיסףסליחות470
 ילבנו ותן נושענו* לא 5כן ופקענו*סךשענו
 יד 52 ככתוב י-שע: לנף וחיש רשע דרךרםעדוב
 וישוב טסשבחיו אנז חיש דךכף P?1 געשיירמף'
 לסייס: כיןךסדק ךט5קשלקיני ומעקהוא5-ך

 והאנם* ןצון, טשיי* ממדק ןסשנגיוקס7דובווק
 מה וישועיים* *לסם סם לשליף ךמ4סמריכם,מולחם,
 "מ~ם מה צךקנו* מה מסלנו* מה מענו* מהאנו*
 טלקינו ך לטסךף נאמר ומה גכעןקנו* טה כחנו*טה

 כשן כ5-ם4בורים ה5א חבוקינוואלהי
 כשקשי לשקרי

 כבלי קביניכם מרע מסלי וחכמים שיו ס5אמשכם
 * לפנךף הבל חייהם ןיסי תהי טעשיסם רב סימשסל

 : קלל סבל סי חון טן-מקסטה האדםומיתר
 שוכן לססךף 4ססר וטה * טררם ישב לשיף נאמרטה

 יקע: טסדק ךס44לות ס4ססיית של סלאשסקים*
 ובוהן בפן של-חדרי חו"ש אחהסל-חי: ססרי הלעלומות עולמי רזי יע:ע4מה
 נסער ואיז סשה* העלם ךסר איז ולב:סלידת
 : עיןףט4.גד
 קשע. גרם עשר שעולכם "שףקי."

 : בתמלה לפניף כזעטך3ו מאזיןשובסנו
 טשע* שכי לעם פשע גרםמעבור
 אשמתניחטסה

 עיניף: מער שיייני( יי"6
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 רצז,ללס4יךן4קיט41ה'שכוווינו.ובכ,1הי
 ומטסיינ4 ספאס'ני* סי 5% עגישמסלח
 : משעינו כל ע5 ותכפר-לס * [1ונוסינו כלצ5
 : וכלצדן כעגם לפניף שחולאנו מטאע5
 הלב: ן באמו ליעף שמקאנו מטאוע5
 ?עת: ככלי לפניף שכקאני מטאצל
 שסקים: וכפוי לפגוף שמקאני מטאוע5
 וכשסר: כנלוי לסגיף שחסאנף מטאע5
 : מרידת בנווי 5סגיף שמשאני מטאנעל
 : סח ירכיר לסגיף שהניאני מטא_על
 : וכטרסה ידעת לסייף שסמאני מצאוע5
 מלב: כמרהור לסגיף שחולאני מטאעל
 שחמאני מטאנע5

rIt.*T: נגע: כהדגשת 
 סה: בודיי לפניף שנישאנו מטאעל
 ןנית: צעירת למגיף שחפאני מטאמג5
 יכשעה: כזען ~49'ף שמקאני מטאןל
Oylמורים: הורים כולזיי 1סג'ף שסקאני' 
 : :ר כחזק לפניף שסקאני מטאעל
 משם: בחלול לשקיף שכקאנו מטאועל
 פה: כססשוה 5פניף שחקאנו מטא2ל
 שסמאני מטאנעל

lt?T: 

 : שמסום בגומאת
 לסגיף שמשאנו מטאעל

-srt~ 

 כע"ע:
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  כפור ליום מוסףתפלת472
ן

 יורעים: וכלא ויירעיםנבמקסשאמלסגיף
 כפרשלנו: ממל-לוו* מלדי-לנו* מליחות אלוה קלם2ל
 ימד: וכסת ליגיל שףמאט הפא2ל
 ובכזב: ככמש לסעיף שסקאנו מטאנעל
 הרע: ~שון יסגיף שספאנו מטאעל
 בלצון: לסגיף שסקאני מטאשל
 שסקאני מטא32ל

I'?r: 

 ובמתן: 3טשא
 יבטשסה: במאכל לפגיף שסשאנף מטאועל
 דבמרבית: ב~ד יסגיף שחפאני מטאצל
 מרון: בנמוש לפניף שסמאנו מטארעל
 ןדן: בשקור ופניף שסמאנו מטאעל
 שטתותיני: 3ק'מ לפגדף שסקאני מטאועל
 רמות: נעיגזם לפניף קסמאנו מטאעל
 מעת: בעזרת לסגיף שחטאנו מטאהעל
 כירלוי: ממל-לוי* סלח-לנו* סליחית מלוח שלםועל
 : על כסך"ת לסגיף שסקאני מטאעל
 : בפלילות למניף שסמאנר מפאועל
 ונע: כעהית לסעף שסקאני הטאעל
 שספאנו מטאנצל

Il'?T:) יין: בצריה 
 ראש: בקלה לסניף שחמאנז חמאעל
 שסקאני מטאועל

ll~?T;1 עךף: בקשיית 
 לסוע: רגלים גריעת לסגיף שסילאנו1'מ
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 כרכיות: לפניף שסמאנו הפאהגל
 שוא: כשייעת לסנוף שחפאנו סטאעל
 סנם: בשגית לפגיף שחפאני סטא3על
 יד: כחקיקת לפגיף שסולאנו סטאעל
 לבב: בתמהון לפניף שמפאנו סטאועל
 כסי-לוי: מסל-4י* מלח-לנו* סליחית טלופ זלםמגל
 עויה: מלישם סיכ'ם שאני סטטים3על
 חפאת: עליזים סךימ שאני סטרםגעל
 ויללי: עולה קרבן .עליים ש"ס סטטיםדעל
 געבעטעט. מונטענסטעהענרע העיר רח2 ,ירך ו געחייגרען אעהרערען מינך פפד"םמין

 חילוי: לי שקם .מלישם ש'ס שקאיםן2ל
 מררוה: סכת עלמם ש"ס מטסיםגעל
 כרקעים: סלקיה :עליסם ש"ס סטאיםד31ל
 שטים: כירי טיסה ש"סןליסם סטאיםדעל

ןעלסטאיםש"מעליסמןרתוערירתכ'"יעיייית(:
 כקרשיי: מסללתי* סלח-לנו* קליחות מליס כלםנעל
 4עבעטע". -ר'עוער-"רדנ,נ4 נמד -וירד 4עאיינדען נע"רערען "ינד 51ך*ם".
 טשם: זליהם חוכים שאנף ססאיםועל
 טלף: טעם זליסם חיבים שטנו נתאיםנעל
 כרת: אליהם תסים שאנו סטאיםדעל
 שמום: בירי מיוזה עליסם סיבים שעני סינייםשל
 טסטרים: פלקות 4ליסמ שבים שאנו שטחיםועל
 בג בלס תל מררת: מגת עליסמ ח:נימ סקאימשאנודעל

81 שמז( ).7מ"א
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 כפור ליוםמוסף474

 דץ טית,תכית ארבע ש.מעל'ךם מקאיםועל
 עשה סע!ת על !טנק. הרג. שרעה.סקילה.
 .nQ?y* קום Ts 'nre~v . מעשה לא טסת311ל
 !ית- 4ז ית-שנלוים קשה. קום ~V? שאיןזכין

 כסר לנו את-שנלוים לנו. גלזיבנםקחקם
 !ידועים. גיזים הם לסעף לנו גלויםש"יגם !חת- .עלסם. לף !הורינו לסעף.חסרנום
 !הנגלת . אלקינו לוי הנסטרת שסחטיכרכר
 את-סל-רכרי לעשות . עד-עולם ולסגינולנו

 : מאר-שהחוררה

 התשוסה מגל מוכים טפיל רחוםוחט"
 עינינו מעשובו-ה וערם מפטפטנוטראש
 לך:ופסלות
 מו1 סי שניאות לסניף חטר עכרףרור

 ללנו יןרוק טסל-יטאוסינו וטמרניישצ'נף טסרם- שלהינו ן נקנו אני:סנסמחרה
קיר-ק

 טהוריי-

 'ר על כסו-חוב וממרנו*
 שאיריכם ק!כבם ולנסעם ונרקמיניי,ריף
 יטלל-נליליסם ממאומיסם מכליטמרטם/
 אונכם:אטמר
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476 כפור ליוםמומף

 סןש ךל942ה  טלךף  השיבנו אבוקרנו ואלהיחלקיני
 כי עקנו* כעסף והפר רשץנו אלמי שיננה * קקרםימימ
 * הכסלסני סראש ססשישה ו2ל בסשיסה רדצהטסה

 ק""ס כי אלקןף ן ןשךאל2ד שובה נכימף יד עלכשתיב
 טירי ן טל ךשובף רסרים עסקם קחי כקמסי *ש2שף
 שקקעו: פרים עשלמה מדב וקה עון סשא ולטליי

 ססשבמיו י.גן ךטיש יר13 רשע ןעזבוסאסי
 לקלדמ: ירכה טי אלקינו ךאל ך~רהקהו יי אל1:שב
 * 2שף יירארם לת שמקזס טלקיני ךיסטחשסף

 ל4ף נקס וייסף וגי 2ל "חקיס טלש4ייסססלסף
 הכפרים )צדם( ידם ואת( הזה השבת )יים את אלקינהן
- ---- --.-. ---- ---- ---. ----- פשל: הלכשרת %ון ךלסליחת סיא לססילהסך - - - -  --

 ז"תע S~tet1 Itnferet @Ott unb @Ott ,כ( פזי%ן ane ע3זיכ9
 ! wie QJage unfere ertteuereת1

 ומז4פ2א"פי
une ean , 5ש%זע 

DOn6ם fae @eif, unfer @Ottt une, SJrbfte Jieiten! worigen 
 une gegen Ungnabe a~einer ! ז!כgef~ttt 9 םwe~ft tuoe bie 1אכ9
bur*teurbe eo חהו8ס6וזש .תפטאיז?ט am feion fie une eart 
 nieber~efcQtie6en 2( 14, (@ofea : ומ" ee~reגע5

 חא"4ק"י
 ח"תאפ

biftיט benn @Ottt beaem @Nigen 
~um ~inanf 

3esaef, ש%צ, 
 Gianbe." beine bur* gefaffen fe~s זפתז"5 1%1פ% ;6י tringt"ןעוז
 fagt ! Eurfid !3411 :אכ9

~teigen ~um 
te~rt unb , אש @ebete 

 G~finbe bie tergibft *1(5וזtaenn , 85 י1ט eefferung,הפשט?התם
!"opfetn 9ז1כ 

~atten 
ftatt a)ant Eippen unferer 6!!ע 

be@Slann 131 , אט feinen Eteblet ber uerfaffe ,,ee : ?6 
 Eerner %1אי

 ~um fe~re !!!1" @ebanten, feine Unrt@t אbem 5 ,ח?8,שש baD "ש4(ח
uieI.ttuetsei~et זש benn , @otte~ unferm 5ן א etbatme feiner 

 ומאהבהן um Unb זפהווכbie teiaen, SieEe 9 ,עכ9,זפ8!שש
 , um unbפ1!"כ9

~ugeteenbet, 
3eraef asofte 1י01ש ותפתא nnfer 

~aft
erwiefen, פזזאכ9 חז"6ה621"6ווחלע" eu bie 26!!18, 0 , 416!1ג 

biefen)unb )4!ם66םש biefen @ettt unfer eeiger, 8ז!ז?6פ8פ ua 9כ!! 
 eetf~ljnuagetag זעQ3erge~l utiferer S3etBe~ung 5 ,ת?8ו!חזח5

ERiffet~aten.6זא5 8חעא164ץפש זס unb Gifinben ber a3erbeif~ltng 
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 כפור ליוםמוסף"47
ן א"נ.ע"ס
 ןשנה* פ.ענעי לכפר ומרסא ירכםת'

 : בשנה אחת שילקהו סיוםק'
 עולם לסגת לכם זחת וסימה יתיךתףכנתוב
 חסת סטנתם ט4ל ישראל שגי עללכנר

.n)$isמשיק: "ת ך שוק כעשי וגעש 
 לימור. ומהגונים לששנו"'יום

 יעמדך: מי השמדר אם דפינו היוםק'
 סי-ןעמיד: ףי4י מיקריה עינית "מ "ך?הף ?דיני41תוב

 * וכשבבלן בהשזרן ךקנרננר ריכזת'

 : רזלשין ךכומאתינו וכשגמע ריקוני למידמ"'
 מטחיסמ ןסיו סם ך יעטר %1מסה 4א לכו 9יי"ף :ד -syכיתוב
 : ןסיו כצמר כתולע ?"רימו אב( ילשינו 3*ל3כטחיכן

 * ןה לעם סעופה נסן :ה יום"'

 : כשה ה4ם לעון נא סלח ציר בו חל סידם"'
 מאסה וכאשי כשף זודל מיה Dyn לדון 4א ?יה ?תאסףכנתיב
 : ויענף קליעי :: יששה . ואטי ושם : חיה יעי טטשגנם סגה04

 לנו המצתן שסף כנדד בעבירק~"ת
 שלף: לק72 נא סלח יסדלסמוהל

 . לעטך הנךיס טשיף מב יום"'
 עשף: הסלילה שי יויע מידםק'

 שוא: יטען לליסה 1?ף וי קך*ף ודגריכיתוב
 יהד"'

 כנ,;י
 . כמלים לסעליל

 : מתמים בהורי פשע כ4ב למחית הידםק'

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



 כמור ליוםמוסף478
 שמליף קעב טילתי נכיאף יד 2לכיתוב
 גחלהיף: כי אלי יויוה סט'אפיףהעגן

 בלקם. לעיר כקרט כןקלהת'יכ(
 : קשם ןקכאס עמו גזי['תט סיוםק'

 : ץ כשם ייקרא *ם עמו ייתיצב וץ4ן :י נגכד ?תיהוכנתוב
 וןב חקנם ארף וחנון רחום של י5 יי ניקרא י4יו _SY ץבחכי
 וגוה: ומששה YViI נשאפת לאלשים מסד נעי נאקת.וקד

 לוי סטצ~ן עטמף כנוד כעבורק,"ת
 : שמף למען 2א סחם ןסביןניחום

 . מוהל לקלטה שטמו יום"'
 חנסל: גלף שדית עטף סויכ[ק

 שרעדיכנתוב
~i'1PT 

 טל שראל "ל
 : שרות עמי כסרגה ההקר ץ עם ויהי

 * רזכמצה 3:לבבאיכם ובשערני יןבםת'

 : כשצא יא ןעין סססש אךק סיוםת'
 ססיא והת ההם כנחים נכיחף יר עלכקתוב
 ממאת מינ ןאי4וו ושיאל את.2ון ןגגש ןנאם
 ששאיר: 5א*ר ש59ה כי הטואיגה נלא:הודה

 לסמר. ממנונים קיאך( ,ה קרסמת"'יזם
 : ןתכקר בו רשזנה היוםק'

 תעקרו: :ן לסגי סט"תיסם סכל עתכםלשכר :עליטתי ןכטר מזיק כיום ני ותיףפףוננתוב
 מקיט" הקלף שטמות 'ום"'

. 
 למקהה: לנו סטה ין חסן מיוםק'
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 כפור ליוםמוסף480
 ורגמישתית

~siQP, 
 "ינוף "הח ישסע יזוף אלהי סטה

 2ל לע גי "ליס. שיף גסיא "שי ואעיר שטמתינווראה
 ההקיף על גי לסנןף ~כנעינו טיילים אנסנוצוקהינו
 חל 21שה סקקי;ה "דגי קליה "דגי יקאה איניסרבים:
 : 91ף 27ל צירף עיי נקרא שטף גי קלטי לט2גףתחסר

 שיקע ינו המצא שמק כבוד נעיהקרת
 שקף: למצן ססלקנו קטעססלףק

קתל.ת,,. א"ב.טקס
 כמוף: שלסי ןחלד* רק בואשש האור*ח?יר
 : ומוף אלטי * צרקירק דוכר * שמוקוהגולה
 כמוף: אלטי זונקתו* ושוין כלכושי*הדור
 כמלף: אלכמי יעיכם* חינן יפיפיים*זקף
 שקיף: "לנמי שכויכם* יו"כ 2ינהכם*מהיר
 ומוף: אלטי צוקורז* לוטש טימר[*כובש
 כמוף: אלמי ובשננ* בוררת טיסיכם*מלך
 ומיף: אלמי עשהקיכם* עונה ניפלים*סוטך
 כמוף: אלמי כחו* סיב ציעה ומצירם*פירה
 עקיף: אלטי * שועה ומאזין ום * לקוףץיוקרוב
 שליף: טלטי תסיסים* תומד שסקים*שוכן
 : בזקוף "לטי * פשע ערם נעשר * "יךנשא

 נניאף יי עלגשתי
 נסלתו לשטרית על-קשע ועכר עון נשוא שיוף 8לטי

 זכאסקנו :שטוב הוא: חסד ספץ שי חפו לעדלא-הסזיק
 לא-תסרט ץשר גסקימ ששליף ושהשל שית עיףסמאת ךסי של-קפאכם: :ם גס"ליר[ ומשלן"ךבשןיותינו

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



 כפור ליום מימףתפלת482

 לשקע -טת "מן לעולם: על-לב ולאמלליואיישקיי
 . : פרם סיטי 5-כסיני -שר-נשקזס לחסרסםפקך

 שיוכם יינף"'נ' ~ יחי "כף"ינ' יאימיאישם
 המא אנכי אנכי שאמור עינדף* מלנד)וחמאותינו( טשחיני נקעסר קסה סרק* הלפרים וביום הזההשבת
 ונאסר לא-שכי: וספאס'ף לקעסי פשאיףמסה
 אלי שישדו ספאכץ'ף כשזלל 9ש4'ף שעבטקירק'
 _עליקכם :סטי כשיק שיוכם שי כ4אטי נ"לסיף:ט'

 : סיוגיי : לקני סמא"ישכם סכל "סיכםלסגרי
 במצותיף קדשנו במנוחתנו( רצוח אבותינו ואלהי)אלהינו
 נשלמנו סמייף שיאנו ורק?סץרי סלקניורכז

 שבוש וברצון כאהבוה אלהינו יי )יהנחילנובישו"רקף*

 שיסיק טי * שאפייהלרף לעשבי וכשהר שמך( מקדשי ישראל כוה וינוחוקרשך
 קלסי

 יצחין ליייך"ל
 י4'ן יטטיעך'ף נדור דור ששר[ ןשייזהשבטי
 אתה ערוף * אתוה( )אלתי* כמילק מימל מלףל4ו
 כ[עונור(יני וסולף סוחר[ מלף *ף

 עמו ולעינור[
 שנדה בשר[ אישמירה'נו יקעסיי * וליראישייש
 ודעלר4לל השבת יקרש של-סילף.רץ על מלף *ושנדה
 : ששיריכםויוכם
 נסשכ * יכ"פייזם יקה-אי טעטף אלמינף ברצה
 שאמסה קרסלכם דשמ4 ואשי טימף לדביר הענודה-ת
 עשף* ושמעל מבורת סט'י לרצוז 4ססל ורצעסקשל
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 כפור ליום מוסףתפלת484
 אתה שיוך * שרססים לצין ששיבף 2קנ4 וססעגה'(
 לציון: שכינתי סטסעירע

מוריס
 חסנו*

 היא ששסה לה "נהני מ2ר'ם ששטה
 סל תלמי "כ1קןנ4 באלה אלקינ4 ת אביתינו כימי להינו יןהיא

 4מ44 שן וקשק43 שמהויתנו -gyןשנענואסההיאלדורודיר* מ[מ נין;: ~ן חיינו נרי .לע.לם[4ר
 לסצית *י"1קיני ומאסיף יס9רקני תסלמףעלנטןהלף4נספר

 סהדואדת: אל 4י,ף לף. מיי'םגשמיקינימטקיייתלץיעל ע,עת:י:ןום :סל ש:ןך הטמריםמדנו
 גפיאדמיףומיכיסיףשבכל2ת יעל עקם יום קן99לגקיף
 והמרסם וךמיף לא-כלי שי שמדב * וצרלרוים ר9מרערב
 לף: קונו מעילם תשיף לא-תמ4שי
 : לשלכשצד יסו סלשן4 שקף ףסרדסם שישרך קלם לבע

 9ריתף: כל-בני מרנים לסדיםישתגב
 :שטתמ ה1 שמףכחסת ץת וי ןיהל ייד4ףםלהןכלססלים

 להידית: ילף2טה שטף ספדכ יי שטה שריד%רסטםלה*
 ססילשר[ כברכה ברקנו אבותינו .ראלמיחלהךנף
 סטי סץמי?ה -3Su מ"ה ןרי על השתוכהכתירה
 : כלפמיר קדישף ככב( כףקנרכ( נקיי סוג גנניוא"ךרן

 5יע כהנים דים י,קהרענר ותערב, געיוייגרע יימ טפריכט פחדים חי,*(
 געהען.דוכן

 השב סרשים *רחעיף רחים ישא . יוחרשו 9ע1לה עלזף:עסירקניומעבב
 משיגף ציינו ימחןינה ליייש?לק. כקבירה וקלי לציין*סי9סף
 9דמ1591ת: יזיקים ערלם כישי שזרזה געיךף ושם 9רהסים.לצ"1ז

 :ןן'ם : נעביד יררץה לכרך שאיסף ן "טה שריף:ה

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



י
 כפים נשיאתמדר.486

 טנלניס.וסנסנט

 : ?טמעהושמטל לרז-2מי לעך ןיווי 5af*-"למק, שקילר"קרענו ישי סערלכם' סלד איה'נף ץי שטדישריד
T'a~.*וער. מקיל.':ע עקר" 
 :שלץ: שסרם שהטה קרסמן ב יכרסףששף
 סעןץ: ?סל ש% אדיר מה ארטפתמ

 טנגנ"~ישמיר16מיי'יס* מבמניס סד: סקי"י שי ן שמרניהלמדף
 טה ייוע ןשיסי חלוקי הלים *לף וולימימי *לף "סי עילם שיר12מ
 ובין אסיים ע5 *סליקי ושיו עצמי ע5 שחלקיי סין לפיבה ןשרא5י5 וע5 54י מלומ1תי סל עמיי חבומי כאלמי איטי ן מישקיף :היוצוןהוא
 ושהם בי ןןתקגמו ואמצם חזקם QO פיסים סם עלי "הרים*סלמי
 :הורה סלף 9חזק:הו ךט"ם ךפוטה צךי9ים ישם . סצויק יוסףכחלימות
 ןןי על 9ךה וקמי מ8ר4תי וכקעקן מזרעתה ס4סייה יקסיםפסליך

 בלעם תסלת "ת *סטן וכשם . אליעע :וי על ןרחי וכסגמשהרשינו
 :?ךטל 9ל ןע5 זלי חממותי 9ל מהפך גז ל9ו9ה סוללהסלוע
 . שסו : ותך8סי ותסנני ומץןנילפ91ה

 9גה: 8טפ פניו טשר ויכרקפ יחננואלמיםאי
 2 יאמת חסד ירכ אפים איף יחנ4ן רחים ש5 כ ב::

 ט4י: הדני לניד שי יךנני אלי שנהקניי
 אשא: נמשי ב %8שיף
 סנהויחיל

 סעימ:עסךיםי
 ל שהסה שעימ אד1ניהם ןד

 ובש"ע. : שיחננו 1קקלביטינ4עד שן *כךט"נך
 ישעו: משלהי וצך"דק י סאת ברכה א4יישא

 2 ו?נמ אלהים משהך סיב האכל%4אאחן
 אף- לעקרים צרותם סיט קוינו לף חנ44 יי*י

 : צרה בעתןששתנו
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 כמים נשיאתסדר488
 * י-א4 4 צר יוכם סיף %ף*,לנמסמרשוי

 ,ציי: טסי "חרא ?יום "ן4ףשלי
 : שששם משכי "srn?~ ושאמיאלוףששו
 "לרכם: 1"ני הירשל עלחנגי ית,2מי שמוהשם
 וסיפח וסמינרי והגנורה הגדליה יי לף)ה

 מטטלתה ב לף ץ וקאיי כששדם יעכלומהוד
 ייאש: י )כל1סטמנשא

 קץפאתיו: ו אמר ו"ר1כ לרחוק שלום י שלוםש*ם
 ~ס: ינטר רת שכון שלום hSt 9Dbt S~b כתוב ניוןכפעלי

 וס13רא סיבור ס4ך1ל שמף שחרת ולקען ס?שיטים רחקיףוילל חקריף לדשת לקען שנעשה אב1מי מאלצי אלהי יי שלמניף וצון:סי
 כהניבפ שלעירייה שלסיקים סיצא אויית ושקום?1-עירים
nlnD"gלה ?2ך"י לי מרוב שמסוה קרקף עם ובניו שחרז סקי 
 קים מטיי ויחמי דפלמיומשסע

 ?שם?י
 תטיקף "9קוע~עק5

 וקנח ושך99קנו ?ייתקנו מימי ייקל-נישית וממו-לי * חם "ישסשק?א
 רלף שנחת באפור ולא ?הקר 9צטצוםולא

-u~? 

 הרססה :רף מקמת
D?~שנ"ט nee יש מקרא יקיני לנוקב ללביש יהוד לאכל לסם" 
 שסלייש1 ?ייה צרנקף את-יסף *4תמ 3שם . מב'ודתףניסעים רירי ווסיו . 9ל-ייאיני תעיני ?צ'יף ולסקי ו דלם ל"ם9ה 1מ"4ןי *סם
 ;*י81ייי ילדיו ?2?יף יירהקים ילקקי לסו a~ep וזנתשטיי
 ?לסי ומ1 4ךך;יי ומלליקוי אית, ולט95ה ינטים נפלאות עטיוק-עסה
 . ותשפיף ממרתף מלמוד את-?*יברי ולקנם ולהשכיל להליןבילה

 מטי ומיריי לעב5רפף. ול"י רעיל ומשסי ט*ויאותומציליי
 ואמי( "בי )וימי יבנותי( ניניי י?מי')וישי

 4:שטן . ושצם עי 4ר5 יי9עימות?ם1ב
 מן: 4ש סקסל טיעכו כזי סכסניס עם לסייסוימין
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 כפור ליוםמוסף490
 'דיסק. ליטול יתורו נגעו ו6ס כידים כס יגעו מל6 ננעולת.שןקליסססנסניס"ספה
 טל ןלדמ סןן%י'רקטום וישה מישה שליםשים

 וי פניך באיר ק"חר קלנו "ן.ץ ווו-ן ~שףשי-'אר"י
 ששד ןטהכת טיס "לת ו.טלמיני לזו 4טט שטך9אלר

 ~ftwhhh ועקיף ימיכ * ןשלףם כסים ן?סטיםועךקהוכרסה
 ושהקף* יישל-שןדק 9של-ורץ ושרחלאת7עט5
 כשמב טכי מיסה וטרוטה ושלום שרשה סדיםשסטר
 ףלקלףם* טושים לסדיק ווין שית כקלןיף ץנףנולטרף
 לסוים : סיים שנוה לף ויוקיפי דרבי:קיר כי שיהאסר
 : החיים בקער כתקנו * סיים אלהים : מכמקנומוכים
 : סים ולשם חיים ב"'טלמישם סומקים ן"מםטותוב
 ספלון.פותתיס
אמן מאמצה:סיים
אמן ל '.י ) תסרקנה:סיום
אמן תנרלףו:סיום
אמן למוכה: מררקנהסיום

אמן שטסנו: תשסע "ים;_ אמן מפלטינה: "ה ו9י,ין שרס"מ אשי]"ים
לאל - .44%גן.*';יז"ף: חתמכהו)סיום
אמן .מלוקינו: לול ןחסלח שמסלסיום

 itnho*סוגרים
שלם* בקנין ששים,ןשמחים סכיאנו הז.הכסיום
 קדשי* 1 אל ןסכיאיתיכם נכיאף יד צלכותיב

 ללעט וושסישם עילמיסם מפלתי*ך4שסמשם.בבעע
 סצטים2 לקל וקרא מפלה שית כימי ש' טן9הי*צל
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 כפור ליוםמוסף492
 סאל4ק סלקיכם וי שת אשיק " י"ףישאטר
 לסיסנף שנמים של ל4ף 4יכ א5"יני* י שתלדרשה
 ששא גשמי שי לני תלעה וכקהה ולחטר : סיקוסיום
 "נמ: כאשר אלהינו ע לסגי סזאוק סטאה כלאת

 ולכל לנה גריה ושלום ןסיים ורךסים נוסהשרקה
 ושלום: עושה % 8מה ורוך שעילס* 2דדויךאל

 לאמץ: דברת שאשר קרני נקח ןגףל-פאועקה
 תהווה: טעדלבו שי וךקדיף י! רהמיף!כץ

 סרע4סח ף-ברא סומא רבא שכה ךירעקדךש דישגןולמין.
 רס5-פירק 94סמ י9יטיכין ?סיכון טלכיסהמ49ד
 * אסן ואמרו קריב, וסןסן שיפלאד?יאל

 זלכעא* 'לקלסי לזלם טסרף כשא שטהומא
 ודתהךר ויתנשא ודסרמם ייתפאר ךשתבחוסערך
 ולחלא *לא היא ידיף מדשא שמ" תתיללופעלה

 יצטין כוטסא מש?ססא ושירפאטן-של-ורישא
 ק' : TQS ויעייזזלטאי

~ip_ 
 תפעלנו: את ברצין ברחמים

 וידעו*: מליףמע4ה יי שמ יהי ק' אמן: ואמרו כשמיא,רי מיני ףכ5יןשיא5ודם 4סעותהין ?5יסהףן"סקש5
 ועל-853 "5ינ4 וסיים מלשרגא רבא שלמאןסא
 יאיץ: שמים עשה יי מעם בזיי קי אמן: ואסרגנשראל,
 : שטן ועיטיישי-ייהך"ין ור- אלינו שלום יעשה הוא יטיומיי שיזםעשה
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