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Seora.bet %6א5א)% eei'm 

 אוקלךויז4םו ננאצו :י קרה משה ונאקי סיין כבקעפסל
 סיי'שיה: ירכריי תשה מעא ס"ית שי סלטך:9ש9שיף
 כקןעוקו: ושרשל לענו' הזרה ט4קי-וך
 ומם emeinben tieten unb fiRain@ 6"0ן 5ם6 שטחבריך

~rantfurt 
 מלן

 beginnt !(1ם.נדלו
~osSeter 

ber fonbern 8)6?1)4 14ת! 
 עיף עם רעוסף :מא . ןשמרף כצרף ?ריף "ל9א ךירא סטה?ריף
 לגא יל"9טונא וכיתסקך*ף לערף "סו :טירף יפירמז . ל"לממואל
 מין לן ךתדריף %ד9ף רעוא ומא . ורףס'ו ?לוקןא ישקול והחרףיטיב

 ולמנטר:מ' עלי ~Do-G צויק"א. ו% פקיוא אנא ולהוא?ט'בומא.
 ש"מ ~?tNy ומסךגם 4לא ןן הוא שןה י לקראל לעיף ירי לי 9יייהת
 * סיא די-לף וטלכומא ךשליטעל-טלכרט הוא שית י עיילא שליטהוא

 אקלימה ךיקר ועקיא _n~p ך9סדנא הוא בריף רגך*א עזיא"נא
 ססכ9א* על-3ר-אלס'ן ולא רס?*א. אנ'ש על לא ועדן.?יל-עףן
 קריאוקי . משוט ואדר:מה . קשוט אלסא יהוא . רשט:א ~אלפאשלא
 _K?'3p כלקטה . רסיץ אסא כה . וקשוט טכסו לקרקר וסקגא .חשדט
 ילשלם: ילחין לשב ושיאל. ר9ל-עיף וללא . ךל?י ס*"ליוומטיים ואיר:סא לוי ךמפתח הכמף יצוא :מא תושכסו. אסר אנאייירא
 אחד: 11 ח14נו 11 ישראל Yo~i רס גקול הותר)ק"ן

 ?מד:( עניא( קידש "הדגול גרדל תלנקינושסר
ftriNt:

~altenb "4 "OT 50יםז0טם))) bie 8ot~eter 
~er סקו: ימד ולרוטטה "מי* ליינדלו' 

antwertet:@enleittbe sie כרכל נההיר ןהתמארתוהנצח נס*בקשה %סלסלהיך 
 ליאש: י לכל ןסשמנשא סטקלשה יי לף י9ארץששקים
 הוא: הרוש רגליו למדם והשתחץ אלקינו ייריממו
 ייאלהינף: הדוש כי קרשו להר והשהנחוו ץאלהינורוממו

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



495 כפור יוםשל

fpri*tSritt~t, torleteptllt Sum 240י" bie eotSeter bet 23446ח(ז 

 יינצר הרעמן השעות מן נקשיסינף ושייייסג"ם סרית י~ן3ור עמוסים עם הרסם היא סשןמסיםשב
 עולמים לפלטת איקנו וחן מקשוטים מן קרעק4ר
 ורחשיכם: ןשטה מיכה במרה ששחלותינוויסלא

betworauf aufgtront, unb ge~egt S]otlefetult ben auf witb %1 "ז0ט[ג) 
 ben totbetet ח(י0ש זעinbem aufruft, SSorlefung 4 זי:!*1זט1
 טלטקב4 יזסןקריבווין סלכיתוןלימ וסרטהוסקלה
 ולרצין ילרסיים ילחסד לסן ישיאל ביה עמויסלסת
 נרן : לתירה סנףד יתנף לקחינו גדל סכף סכל : סטןכנאקי
 יש'ראל לעמו רירה שנתן כריר הכהן( ב'פ )י"ס נעמדקרב

 נאמגה ץ ערמת יפש משיכת ימימה ןן תורת :סקדשתו
 ברה ץ מצות לב מטיסי ןשיים ? פקודי : קתיטסקיסת

 ה"מ בשלום: עמו את לכרף ץ דתן לעפו עי ץיאירתעינים:
 בי: החימים לכל הוא מנן צרופה* ף אמרת רךכישסים

anttaottet:@emeinbe SDie 
 : הים ילכם סיים אלפיכם כץ הדכקיםכטסם

 תורה. ספר דים מיבער6מרקברכה

~lufgerufene:
bet ftri*t t#ota ber aue Sorlefung bet 80ז 

 : ססכרר את-ךלרכו
@em.2ד לעולם המכפף : ברוף! : 
:1ז0י

bann אלן unb biee, tniebetWolt 
~ufgerufene 

ser 

 : סת?ה נותן יי, אתה ברוף את-תףןרזף* רנתדלנמסיטים, מכל- אשינחר-בבג העיימי מיד מי"ינף ע' טסהשריר
 תגרה. ספר דים מיבערנמנ"ברכה

tufgetafene:bet 11*וזי g3otfefung 6)1!1ע614ש ז 
~ttteffenben 

bem 9מ* 
 נתן-4ותורתאמת, %הינומלךהעולם,ץשר ך:ברוראסה

 סמלה: נאן ץ, טסה סייף לתוקנו* גסע עולםוסגי
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 למנחה התורהריאת496
 אל ישר, טל-שע ושי לאקר: אל-משה :הי גי ןך_'

 אס-סצכ,ם :טעעה :ךנךמלהיקם:ןעסךמהלמף"ל

-UYN

 "שר #.Tsis~fr יזק4"נף לא,ע?י לשיטם-%
 לא י9קקמיסם כעקשו לא שטה שקעכם טכיאשגי
 ללקת השמךו .אמ-ףק"י W2m" את-משיקןמלכו:
 פין בהכי וחי האדנם אחכם שלפרק שוליסייטי ושת- טת-עקמי ושרמם : טלמיקמ קילף אע .שר41ם
 אל-של-זהר ""ל שיש כ ננו. ו"ץוה:
 הגלה לא ליא סטך מגלף לא טטץ וערגתטירף י-ם 4ין ם : ןהןף או ורוה לנלית מחריי לאושיי
 40 לא עשת-שלף עןהמ סזחה":
 בת-אכיף "חומת עליז ס קוא: טהןףערגת
 מניף לא חוץ מוקידת טו 3ךת מורצית כת-אסףטף

 לא קת-יר "ו כת-טוף 4רמק ם?רפסו:
 בת- 2הת מ קבה: ערותה כי ארותןתגלדי
 תנלדק לא הורש אחיתך אכיף מיפת טכיףסכת

 שער מנלא לא טחות-טביף עלף םנרותח:
 קי- סנוף לא טחות-סטה 2ףות ם קוא:אביף
 סנלדק לא טקי-טלף ערות ם קוא: טטהשער
 לא כלתה עלת ם קוא: דיתץ לאתקרכ .אשתוטל-
 2רןת ם : ערותה תגלה לא הוא בנף ששרקתנ4

 זהה ס הש' לקיק זהכת מנלה יאלשת-"קיף
 לא ובתהאשה

 מני
 ןאת-בת-טעה %ת-בת-ב4ה

 קוא: לעה אדק קטסלל-ק עןף(ה לנלירן מקחלא
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497 כפור יוםשל

 ןליה לרומה ינייד לעיר רת"קח לא אל-אחיהואחיה
 תקרב לא ממאתת בנדר[ יאל-4שףק :בסייך[

 שכנ"ט יא-פקן ,ליסף של-"שת : עתק"לילי
 לשיך לב4ביר לא-תתז יממתה לשקקה-%:לוכע
 ךהלה: 4ל טיהיף -ת-ע"מ תמללךלא

 וקורת: ספמלס ~tctb~SI Dtb~lp 1Db לוי;ע"כ

 יק9לח : קיא -שגה אשף סשגכן תשכב לאו6ת-זור
 והמךי9;: יא-סממי ועשה לשישה-גה ששקסה "א-סמןשסקה

 זזי-שה סי-?טיץ' -א: קקי ירון-
 : סיגיקם משלף אשר-טני שדום גטסשי סקל-טיחל

 טת- הארץ ןיקקא ולס כהנה ואיקד ס"ךץותפמא
 ולא וטת-כששטי טת-ךקמי טסם ישטרמם7שק7:
 : כסדנים סרך וסגך קט7ךח קאה ס-ש9ת מקלוגעשו
 י9גיעם טנ?רףמךץ14י יקי שאל קדי של"ת-יע שתאוי

 9קקיעם טרקכם ס-דץ רלא-כלגיא ס"רץ:יסיק"
 כל-טפח וי לסגיקם: טפר טת-סי' נתקרקעהאתה
 רונית הנפקדת ונכרזו געיה ס-העדת סולג4?ה
 .2שדת לסליי את-סשטךמי ושמרתם tcQ~pשקרב
 שעם סטט"י ולא להבישם קדשי טמא התידכהמחמת
 חיים(. D'1Dlb )*יו פ שמהיום: 7הוף4ו

 : ו*,טרין ס"ת מל סכתכ נגד מכימין ת"ת כטמגכיסין titsslJI וטגכיסין סנרן.טי
 ונד- ם על-טי וקרטל וגי ליגי טעה אשר-שם סונגרהוזאוז
 ירסי- ךרקוס קמשי: ות91קוס וה ליףזיקים היא -vy.-סן'ם :מעה
 ויבדד 4שר בשמאלה בימייה :סים -וף : שלום ו9ל-ומיכ"יסועם
 : הי"ך'ר תירה יוי'ל עךקי לקעל סטץמ
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 כפור יום של למנחההפמרה498
 11ן,ל" כריס. סמפטור יכרך j~tsblJt טגטל ויתל סססטרס קרירתקורס

 אער .כעולם קלך טלהינ, י "מהילוך
 ' שלכיסיי-ק 'סמה

 כרכרימם : וך8ה טוכיר"
 וכנביאי עפו וקלשרשל עייד קמשהכחלה "כלי " """ שקך י,הקתלגשסל'ם
 : ערקמ-טת

 הנביא.( יונה)ספר

 לאקר: כן-טטמי של-יננה דקר-ןר,ק גהי"י
 מיידל(ך-ק כעיי אל-נינגף קטרקים

 ישתק *עי%% ~aoy 'כי(יסה עלס '.ן" וק?"
 :מד יהא%(לצרד ; מלפ% מרפישתה ,לכרס
 שקרח וימן ףרשיף,' משך-ק ' 'שלזוויסבא
 טלסע מרשףשי-ק עקקם למדא ס"ונרי
 של-מגם .רוס-ויולך-ק 1רהור-עמקיל :ךתוה
לקי

. 

 השסן-ה דמשנ'ר-ק 13ן-ק קער-כרוק-ם
 "ל- טיש לצעקו מיללם 1;ירי.ינהשהק:
 של- 4שר---2 שת*מכלם נוסיישלסיון
 קמא קים נרדם מה-לף לו 1יאמרהחכים ?כ  חליו ויק?נ וירדם: וישכץ,השסיעד-ftw יל-יריסי נאי וידה טעייריי,בם להקלמום

 ,לא לנ, קטלטיכנם יקןע;:ת אוליאל-יל"יף
 ונפילה לכר אל7רעהו איש 1יאמרו :נאנר
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  כפור יום של למנחההפמרה500
 לז מזאת הקעה וששלטי*ולזי-י.וונר"ה

 י*2רץ לקן-רן קטשר לני סון*ך'ק-נ."ץשאליו נךאסרי : ןל-ידלה סעןל ויפל *ודלוחבסלך
 טה חבוא ומאנן טה-מלאכחף לנ4סן.את
 אליכם ונזומר אתה: ןם 1"'-מ"קארצך
 טל סשטירק אלמי וטת-יהוה טנכיעירי
 ן-ת-מיחקה: טת-ר(ייןק חשר-ןשהךא
דךראמ

 האנשי"
 טלךו 1יאטרי חיולה ירטה

 קי-סלסל קטנשים העז בי- עעחטה-את
 קצלזנו 'נ_[ 1 .1סהק ס"עעשה-לךאל', 1ךאטר4 לסם: חגיר כי ברח היאךרמורה
כי

 יי-
 שאיני אליליי-ק נייסר : דמ"ר הולך
 4י מעליכם ריק נישחק אל-%י-קומטילני
 ס2ך-ק סגריו-ם סק_ער כשלי וי "נייורן

 ::עלימתם וסעי ה1גגה ריסם וי :ו* ולאמי_שש[-ק טל- לעקיב קא*שיכבם ויחחרי.עליסי-ק:
 יללהןך-ק כקיאי ן

ךתרק -נה וקאמרי
 חל-"

 הזו--ק לטיש בטפש יאברה
 קלניוחל-תחן

 רר-

 , ךהוה כי-חמה נקיא

 את-ידד-ק ודשאי ,C1?P* וש"טק~,שר
 1יד9חי- -תלהוף ירולף ררטהס"נשיר-ftw וךראד : מזעפו סים נעטי אל-סמםכמל"י
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 כפור יום של למנחההפמרה502

 ליה"א"
 והני-ק 71ט, הלייננם: גררו

 ס?נ סטצי יוגה דןחי "ת-ידגל לסלע גידל?ב
f.Jr

 קים
r.t? 

 י41י-ק 1ץ(סל5 : ללות
 ח?אסי נימטר : מך4ה כמטלי שלצידשל-ירחיף
 עיזי-[ "שרז העגי אל-זקך-ק לט%?ה
 מצולר-, דחשיייגנגי : קילי שלעס.שנ.צהמי
 כל-טשבריף ימבנני ךנהר ממיםכר-שגב
 נקשטי שטרפי ישל לקרי: צלוגלף
 של-היקרך לס*ימ אוקיע אף שעףמאד
 טסוכנם ער-גרש טיי-ק "חוגיקושף:
 סרים ירש לראשי: ססיש סיףדקכן4י
 להיעטף אליי: ןהה הין משחחותעתק לעצכם כערי ירסירךק ס~רץיירטי
 שקיף חסדת, נגרסי שת-רהבף נקשיצלי
 תע-ה יקורך שני להבז: ס%.ב[שוא מכלי טשטךים : חרשף של-מיגלספליי

 וששסה "שגסה שר"י "שרומהוססה-לר
 יר-ם-ידך אסא לצב וישך-ק וואטילהדף:

 שנית של-יונה רכר-ןהוף וןקי :אל-סעירה
 סנדול הציר "ל-לנוה עגך הזםלאמר:
 אהדני "קי שרק-מקרישה "ליסיקכ4יי
 אל-4יג~ד-ק וילק יונו-ה בקם אשליף:דגר
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 כפור יום של למנחההפמרה504

 וניער-ק זה"--הכרכר

-1ac 

 %ל : דקיכן שלשר-ש קהלמהקמאלל.ם %יי--4דיל
 . ר טפנ מעיי לידא'דגן

 וייניק ידי-ק חריעיר-ק עדר כאטריקרא שסי ךדיץ
rr-קאלקיכבם קינן אלך ביקיניוהקקי 

 טנלולם שקיר-ק ילבשוורקרגיוי-צורה
 קם ): ד " ק(4 אהררקד געגר טכסא2יקם ניעו-ה אל-טלר הריר ?יגע :ועי-קטנכם

 בלקך-ק ניאטם יועק על-מאסי: ?"בשק
 סשךר-ק לגישסר יגרלו הטלךטקעכבם
 שקיבבו ..תכפ. אל-ישקו: .יסכסאללהע. מאיטה שי-יקעמי וסצאן סגקרוסכסכה
 שלןשלסיי-ק ורקרגייי וכרהטי-קחשרם
 ומן- ספררה טרר4ד איש השנירסנך-ק
 ישיב מי-יוךע : בכפיהר-ק חשרסססס
 ולא אספו ממרדן ושב המשיסיםונקם
 כי- שה-טעשילם וכשלהים וירגישנאקר:
 ולא -trJri.-מ-להם "שי-רביסהצי-ק על- אלהים גיטם סררי--ק סר:רסםשבי

 נדונו-ה רצה אל-יוני-ק [:רעומלדה:
 שגף כאטר שק-ם-והןה ?יסטלל לו:בחר
 על-ם- ער-סיומתי דברי הלואקףוה'וו-ה
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 כפור יום של למנחההפמרה506

 מישישה ליר" קך,קריק: על-גןשרקמי
 נעטה : 2ל-סרטה ונהם דרנ-למדשפךו-ק 4רר וחום 4ל-סיין שטי-ק גי :רעחיגי

 טוב גי טשני או-ש-נסקי קח-מהןךת4רה
 לר: חרה ההיסב ןהיה ויאמר קחי.י:מ"י
 יער 3ער חחחיס משב מכה .שם לוויעש חצציי טמרם קטב סן?ע'ר ינהןגא

-rhi

 : גדול-hB יוני 2לס%ק:~ןיוני-ק ונשמח מרעושנו לו לסשיל 2ל-האשועל' להךדו-מ ליונה טלל י ויעל קךקיון4ל"יי-ק זקה- נקז זמיר: טה-:יף ורסק
 כלרם י 1ןרךי ויקש: יי-ק-סקיגווזיסך ה לטסר~ סשסי געלית "רכסי-קסייחיי-ק 1הי

 סרישית קריי-ק כיס שיסים ןךטזד-קשטש
 ור-כעלף ישן-קן על-ראש ד-4'שטשוקף

 מוב ויאמר לסיר-ה אר-ק-נמשל1יש44של
 4ךוי-יגה "ל"יכנמ ומלקר קכלי:מוותקי
ססיטכ

 סרך-

 41אטר 52-ך-קקקןון יף
 ולאטר 2ר-מוו-ם: חרו-ה-ליסיקס

 ןהוך-
 ונן,ללרק %ה שבטליה נךל,תו ולאזן לא-צשללט ש.ער 2ל-הקיקיון כסטשטך-ק
 סחיר על-עינגו-ק 4חדם לא %1ימני4גר:
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 להפטרה אחרונותברכות508

סורולר-

 סריחת. י,ם-יה שער
 קלקים-

 %ין-?טיט לאערע אשר שרי-ק רעד2שרה
 : רטט יכולהלשמאלי

gef@Ioffen,41" tcirb @emeinben me~reren פתע Eeain ם!!! 

~tallffurt 
 !זן4

"insugefe~t.
Eelgt~be ba" 04ע abet @emeinben einigen 3תעזש לתת 

 ת~

 לשאריות 1ל-משע ועבר %, נשא ש16רקרל
 : הורש חמד כי-חעץ ישפי 4ד לא*הסוק%מלסו
 יבם במצלות ןתשלף 2ןנתינו ?כבש וסחטנויקוב

 51.סדילום קקד ליעקב צום, "תןשי-המאתכם:
 : יךם ט'טי לאנטיניefa-.-גששות

 ,חל!נ!ת. כרכית ינרךיששות

 של-סערלטימ ציי סעילמ שלד אלהיני יי "טהשריף
 סטרטר ןעושה שאוסר מואסן סאל אסל-מדוריתעריק
 חינו יי הוא חטה חין : אמת!אדק שבל-ףסריווטקום
 לא-ישוכריקם יהיר מרחיף אוד ןדכר רבריףנחגגים

 האל יי חטה סריך * "טה לרמסן חטן קלף אלשי
 : שסל-ףיריוסירסו

 חישיע נפש נלעייכת מתנו גיח חיא סירמם2ל-עין
 יתגיס: עיל טשקס יי אטט בררך מקינו*וטמרה
 יקטלכית עטןף ס*סיא באליהו אלהינו יישיקנו
 על-שקאו לקניי תגל יבא ניסרה טשימף ?וישיה

 כשם כי * ית-וכמרו חסרים עיד ולא-רנהלי זרלא-יאב
 שרוך * !ור לעולם גרו שלא-?סשה לף נשבעהקדשף
 : ויה 729 מ"טה

h~b)ההרה.( על 
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 התורה סמר הכנסתסדר510
 sotsetet set 81אזSabe #eiligen bet na@ s*ora bie 1 שעזר ruft unb:1ח1

 * לכרו שמו כי-נשגב רהוה טת-שםוסללי

:antNoTttt: @emeinbe sie 
 תסיה לעמו פרן הרן : ושמום על-ארץזקוף-ו

 סלסלה: קינו עם יירשל לסניל9ימסיריר
 יהדמןמללןה,ההארץ~מל1אהמןלוןשכיקה:ורכד
 9קר שננעלה : :9ש% נסס[-פרות ן9בה על-יקיםסףא
 וששר מבראלבב כשים גקי : ומקום"דשו (קום ף%נהוה
 ברכה רשא : למןקה גשהע ולא נפקי לשואיא-נקוא
 סמע י"שלםוה4%ח1 י שץו'ם זד שה:19הןינ קסקשי ךרקל דיר 1ה ויזו: מחלפ יזדהה ועףירכ

עז"
 עיז (יהוה הכנוד שץ זף כה : ו91קור %ד :וייבוא

 יף זה קוא קי הכבוד: מריף עילף"5אפסכן יאשי9מןיואי י יטרים ?שי : מלסטה גנוי ו"הוגשור
 קלה: כק199י נלד נקוא 94יהות :ך-גררכק199ד

Sabe:
"eilige 

bie ,ח t~osaroEe bet ein~eEen eei'm 
 קוטה : לשיאל אלפי רבכרת ןהרה שובה יאמרובנחה

:ע~
 ןלבשרצרק כהנןך ועף: 1ףי11 אמה לינוחתף
 : קשיסף 9ני עסךף1-השב דוד בעבורנסס?יףורגףו:

 2ץ-סלים אל-תעץרנף: תויתי לכם נקשי מרב לקחשי
 דרסי-נעם דרוגיה : מאשר נתומכןה 9ה למחזיקיםסתש

 השירה "ירף נעה 7מ'יי44 שלרכם:נ9ל-9סיטסיס
 ונקום: :קינימרש
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 * כפור ליום מנחההפלת512

 316. וייטע :יעהע עבור לשליחתפלת
&abbif*.ealbe bae ftri*t Ser~etet SDer 

 : לאמד דבףס כ"שר אדני כח וגול-?אוצמה
 חשוק: סילם כי וחסדיף יי רחמיףזכך

 כרעךיעה דרברא רבאחלמא ולרזקווששכוה וףעגדלטון
 קטן* ואסרך מרינ, ובזמן שכשלאיעשרשל דלל-כית- יבמי חביומיכץ כון ?מי סלכומה%לליף
 "ל"א* יל?יסי ל"למ יסיף ר?א קטהןסא

 ףתהור וןסנשא הסרטם שכששרומ4רףף?משח
 ולולא לולא הוא דקדשאבריף שמהויסעיהומהלל
 ד"ס?ד הלכסא ם ושיוסאסן*של-ושכסא

 : ישן הלרף??לסא'
 : תסיקף נגיד ופי מיסה ??מי"תי

 שקרסם אלמי "בוסינו אלקינינאלמי ת טסהשריד
 והבורא משנור לדול האל יצקב נאיהי ?סק"למי
 חרדי וזוכר סכל וקנה מובים חמדים נימל עליוןשל

 שאהבה* שמי למען מניסם לסגי מטל ומביאטבלן
 יכסקמ * בחים Y~c קלף * למייםזס.ך,מ

-DDS 

 * סמוים

 ומגן* ומישיצ עטר קלף מיימ* חיהימלמצלף
 שקרסכם: סגז שסהר?ריף
 * לחרש? רב אהה סמים מסיו "דני לעילם גבורשמה

 םרסף רכים ברחמים ספים טסנה בחסר סייםסכלשל
 אמוניו וונג אטימים וממיר חולים ורופאמסלים
 קלף לף דרמה וסי כבורו קעל עקוף סי "סי*לישבי
 ושוה: המעקיס יסכלהטסית
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 כפור ליום מנחהתפלת614

 * ברחמים לגוילם יצוריו זיכר * סרפמים חב סייףס'

 : קטפים מסוה :י אסה שרוף * מתים לסליות טסהשטטן
 : קלה ןסליף ים ז"ל יקירש'ם הדיש קדישןשטףטסה
 ול- ל ע ןאיטסף כל-מעשיף על סלטינו ע ססרף מןגססן

 כל- לפוןף נךשתחוו סמנטים כל כךיראוףטה-שכקאת
 כלבב רצונף לעשית חסת אגךה סלם וזשיסכריים
 ביךף עו י%9ף שהשלקן אלילנו יי שיטענו כמושלם
 שבראת: טה של 2ל נלא כשסף ביסוףוגבלנה
TG?לשרעף שטסה לף יכךחלם פה ופתחיוייישיף יסקס ליטיף "מיה לעטף % שביד מן 
 גר ואריכת עזהף ליוד ~כד יזמ'סת לענףנעשון
 בימינו: כטמרה טשיקף ושילזו

 וחסירים יעליו וישרים וישמחו ~ראו צדיקיםוככן
 ולח ןכל-סרסרה * "קיץ-9יס ועילתה יגילוברנה
 מן-כארץ: זדין שטילת כימעכיי "זלהשזקן

 טילכן שסרעיין של-ט_עשיף 2ל )ככף יי אטהןמטלוף
 קךשף כרסרי כשחוב * לרשף עיר וכירושליםכבשף
 הללקח: נדר לדי עיין חלקיך יעילם ןה:הןטך(ך
 ששתיב י טכלזכיף א)וס נאין שמף ןנירא טסהקדוש
 * בצרעה כקרש מקריש ~סאל בטש9מ עלאית יייידכה

 : שקרוש המלך ן אטהברוק
 * בנו ורקית איתנו אהכט * קעט'ם סכל בסרקמשטה

 וקרבתנו במעיטיף* וקרשקנו . מישונות משלוררמקטנו
 קראת: עלינו ןמקיוש ס4דיל ושטף * לוצבידועףטלקנף
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 כמור ליום מגההתפלת516
 הזה השבת שת-יוכר כשסשה אלהינף ץנמתז-לנ4

 למסילרע שוה סשפריכם יום ואת ולמנוחוהלקרושוה
 סר(-של:עיטכמ'נ4 וליסף-3ף 4לכש?דקולסליסה
 : מצררם ליציאת זכר קוש כוכבאנאהביי

 וירצה וירשה ייגיע ויבא יעלה אביתינו* יאלמיאלמונו
 * אבותיני יזכררן ימקינני ז9יגךף ןןכי ייפקדןן"מע

 * הרשף עיר ןרישלים ןזכיון עכךף* יוד גן נרקיסוזכרון

 יימשה לסלעה לקטף* ושתשל כיה ע9ף שלויסרין
 השפרים 3ים ילשלים ולחיים ולרססים ילק9רילמד
 לך?שהוהוששנ4 בו 94קגני למשה 13 יסבו~ןיהינ4 *נעה
 ורסם"לנ4 * ןהשן4 ח4ם * הרחמים ןש4ןה וכרכר * לסייםבו

 אחה: 9בדסנ4דייח4ם של גי * שלךףעיענ4 שי *ןהושק%נ4
 השכת 9ים געפיקינ4 י קמל טבוס'נ4* 1אלה'ולקער

 למעש ייע'ף טסה ה4א טנטי סנטי שטמרי *ישיי~ויף )וחמאתינה 9שעינ4 סחהןקעבר הזה* השפרים וביוםהזה
 ך9ץשן 9"א'ף ש4ב מסיסי ינאמר : לא-חן3יןספאתיף
 סנה שי-כיום ןןשטר כשלטיף: שי אלי שרבהסמאתיף
 יי לקבי סטאמיכם מ3ל טס9ם לטור ?ליכם?כסר

 ושיקנף שמיסף שסונף * 9תירסף סלקני וסוכטןיטיף קדשני כמנוחתנו( רצה אבותינו ואלהי )אלהינותמקר4:
 קדשך שכת וברצון באהבה אלהינו יי )יהנתילנווישיעוזף,

 3טכות* *בדף לשבו וכצהר שמך( מקדשי ישדאל בהוינוחו
 93ל-דור ןיר4ן לטכסי 94סלז לדע4ראל פלסן חמהשי
 מוחל מלק לנו אין 4טטלץדיףודיר

 ןפול"
 * אתה( )אלא
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 כפור ליום מנחהתפלת518

 ושפארו שפשינו ןסולף מוסל קלך י" טרהשריך
 סלד ושוה* ששה ששי טשמיתימ ומעכיר ושראל'שחז
 הכירים: ןיום וכשראל השבת 9קפש שי-משרץעי

 והשם ויתסלממנ !שך"ל לעמך יללינו ךרעה
 דשר*י כחשי שיקף לרסיר כצנררהטת

 ופססה יססלסם
 * ע% ישראל "בורת מסיד לרצון יסחי לרצוןסקשל

 שטה טרוף * ברססים לצין בשינף עיגמויסמןזה
 לציין: שכינתו המסץירמ

 אביזינף ואלהי אלטינו יי ה4א שטסה לד חשנימודים
 ליור!דירנודה הוא טלה שנ4 ץש כנן סלנולעולמן.4ך*צור

 נשכוסינו ןףמל גו שימורים מיינו ףעל למ ?סטרסחלף
 גסלאיתיף ןעל עקם יים "ששל נקיף ןעל לךסיקודות
 כלו לא שי סמוב * יצהיץם ןבהר שושל~תןיבומובותיף
 : לך קיינ4 טעולם משיף תמי לא סי ןסטרסםרחקיף
 לעולמנעד: טס'ד שסףטלגך4 תסרוטם ץסןרך כלםןעל

 : 9ריסף כל-בגי מוכים לסגיםוכתוב
 באמת שמף 4ת וימליי פלה יודוף ססייםןכל
 המש ן אתה בר4ף סלה* ןןןרקנ4 ןשקןסנוחשל
 להודות: נציה 4לףשמף
 הל 4*י ורחקים יסשי סל וברשה מוסה שליםשים

 טי יטוף קארי וטסד ולזי טקסי קריי עמףשלס"ה-אי
 חסד ואהכת חיים תורת אלדינ4 יי לנ4 נסת פטףלאור
 לקרך ושיניף *ןמוב לום וש וחיים ורחסים וכרכה רקההנ

 טשלוקף* וכשל-שצדק טכלקערז ןשיאלאת-ןמף
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 כפור ליום מנחהתסלת620
 ונכליב נוכר מיכה ופרנסה ןשלים קרכה סים?קער
 ולשלים* מוכים ?ל,לסיים שית וכלעטף אנחנולפ~ףף
 : סיידם עישה : שטהשרוף

 שכיהינו* ואלהיאלקינף
 אנחנף שאין סטח*קנו טהעלם ןי טסלקני' יסיףיבא
 ושלהי מלהינו ג לשנףף ליסר עקף וקלשי שנרםשמי

 : תמאנו חנמנר אסל סלאנו ולא אנתנו צדיקיםאביקעו
 קעלנ1. רכרטרסי. שלנו. ש~רמ.ששמנו.

 נעצנו * שקר מפלנו סלמנו* * זרנר *והרציעני
 מררנו* נאצני* סלדנו* לצני* ס?ני*רע*

 ' וקלנו גרף* קקיני * עלרני * משגני *עניני
 סעחענר: העיני* תעכבו*שקתנו*

 ואהה : לנו שען ןלא המרכים יסטשממיף מטערטיףקרנו
 הףש~ננו: ואנחנו שקיה קשת כי * "לינו משא שלצדיקעל
 שוכן לשיף גססי ומה סרנם, י4שי לסיף נאסרטה

 ןע: י4 חטה ןהננלית כל-מיקטרות עלאשהקים*
 "ם. ווי יע~עסטה

 כל סחרי 1סעלומז"
 : ולב כלידת יבוהל סלן סהרי כל חדסש חטה :סי

 : עקיף ישני נסטר ואין * טשת נוזלםאיל?סר

קכ~
 ץנזתיט. ך1הי4113הי הלסעף רצזן יהי
 וקטסל-לנן * סמאסיני וי 2ל 5נדשתסעח
 : פשגיני סל 2ל רהכפר-לני * 2ונוסינף כלעל
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 כפור ליום מנחהתפלת622

 זברצזן: ו-גם לסג'ף שסשאמ משאעל
 הלב: באפוץ 5פניף שמקאנו מטאש5
 נעת: כיק לסגיף שמשאנו מטא51
~Y_1

 שפקים: ככפוי לסעף ש?קאמ מטא
 וכשמי: שזליי לסגיף שסקאנו כסא51
 עיידת: בגליי למניף שמקאני מטאו51
 : פה בדביר לפניף שמקאני מטא_ע5

~Y_1
 שסקאנו מטא

~?r: 

 : יכטרטה כלטת
 מלב: כמדהור לסגיף שסקאני מטא52
 וע: בהוצאת 5קעף שסובאני מטאבע5
 : י5 בודדי לסגיף ש?קאנו מטא52
 : זנות בועידת למניף שסשאני מטאשל
 : וכשגגה שרון לפניף שספאני מטא2ל
 ומורים: הורים f)It?*Ti לסעף שמשאני%מ
 :ר: בהוק 5סגרף שסשאני מטא[53
 משם: וחלול לענף קססאנו מטאש5
 : פה בטטשית לטגיף שססאמ מטא52
 שסבאני מטאש5

-?T:t שבסרם: ולטשה 
 הרע: ב~ןר לסעף שסקאני מטא52
 : יורע'ם וולא מיזרעים לסגיף שסקאני%'ם

 ששי-4י: קמי-לוי* 9לח-4י* 9ליחית מל" ולמחי
 : שהי ככסת לסעף שתמאנו מטאעל
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 כפור ליום מנחהתפלת524

 וכסב: וקמש לפוף שמשאנו משאועל
 : מרע כלשדן לסוף שמשאני מיא%ל
 שסקאנף מחאנעל

II.?Ttt :כלעדן 
 יכטטז: כ,מ?א 5סןף שמקאם מטאעל
 : יכמשסה בטחול לקוף שמקאנו מטאועל
 יכטר3יז: 3~ר 5מךף שמקאני מטאעל
 : לרון סטית למניף שמטאנ4 מטאועל
 1'ן: ושקיר לסיף שמקאני מטאןל
 שמקאנו חטאועל

l-?Ti 

 "סתדס'ני: וש'ס
 רמות: ועקם לסניף שמקאם מטאעל
 ם כעזית למניף שמטאנו מטאועל
 כקי-*sntb יסלש*י* שלח-לוי* קל'חרת אלוט שלםשל
 על: וקרישת לסעף שמקאנו משא%
 כילילית: לסיף שמשאני מטאועל
 וע: כצמת לסלף שמקאני מטאעל
 : 1יז וציית לקלף שסקאנ4 מטאהעל
 ראש: כקלרת לסלף שממאני מטאעל
 ערף: כקשיית לסעף שחקאנף מטאועל
 : לסרע ר4לם וריצה לסרן שמקאניע"מ
 ברכילית: למניף שמקאם מטאועל
 שוא: ששסיעת לסעף שחמאנמ מטאעל
 : adr3 י"4חת לסעף שמשאני מיאועל
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 כפור ליום מנחהתפלת626
 :ר: בתיקת לקטף קחקאנו מטאעל
 לבב: 3תטהון לסעף שחמאט מטאועל
 כשרא*ף: 9מ4*ף* סליד*ף* יליחרת אלש זלםהל
 עולה: .עליסם מזכים שטנו היאיםןעל
 סשאת: ע*הם סערם ששם חטאיםרעל
 ריץ4ר: עולה קרכן 2ליסמ ש"מ חטאיםהל
 מונטעגסטעהענרעןעבעטעט. היער דמנ ,וירר געאיי:יען מינדאעהרערען ליר"םחין

 רתמי: זרי אשם .עכסם ש"מ מקנאיםדעל
 : טרגית טבת .עליסם ש"מ סטרניםדעל
 חרסעים: מלקית שליעם ש"ם סטטיםנעל
 : שקים 3ןי טיסה .עליסם עומ חמאיםועל
 יעייייה(: רערדת3"6 כר=ת עליסם ש"מ סטאיםןעל
 3טראלגי: * ממל-*י * סלח-לנו סליחות אלה כלםהל
 דין 3ית סיתות שרבע ש'מ2ליסם מש"'םועל
 2שה טיות על וס"ק* מרב* שרסה' 'סקלה

"י,
 געבעטעט, סררג~נג י'ע:ער נמך ~~ירר געאיינרען "עהרערען מיני 65ד"

 : ששם 042ם שסים ?טני שטעיםהל
 : תלוי אשם 2*הם חיסים שאנו חמאיםהל
 : וערירות כרה 2לי0ם חיכים שאנו הקאיםועל
 : ?מים קיוי סענה עליסם .חימים שאם חמחיםשל
 שרשעכם: טלקית כלימם חיבים שאנו חמאיםשל
 ומ'. כלם ועי : טריים מכת כעבים.על'סמ שאנו חטטיםכעל
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 כפור ליום מנחהתפלת628

 עשה. קום לאםעשה.כיןשןש-בה טצותןעל
 ואתי :עליממ* 5ף והורינף 5סניכ*אטרנים ישי לגי "ת-שלרם לגי* שיי-קש"קם ואת- לנו את-שלוים ק,מעשה. וך שטי,שין

 רמע5ת * טלמיני 5יי מנתמרת שלשטרכריר * ויריעים שיים מם לסעף לגי גלייםשחיגם
 י 4ג את-כ5-)י שעשות * ער-עו5ם ילסך3ףלנף

 5ישר"ל ס5סן אתך-ה כי : מארשמתהנה
 אתה(: )אלא רכולת: מדמל סלד נני"ין ~"~לעדיף וי~ר "י שי' ושים לשבטיוממק

 "גי מרי . זטיממי יחטי קל * ימ? אני 4פר * נואר"יל.א ז"יי שניכלמי הזשי ;רי' "וי בארמי שיא עדאלטי
 ירק לשזרע שחמאתי וסה * עיד אחמא שלא -בימיימי לכי ןי שרף סל ?צין :מי . ומלשה בושה סלא ;;לילשוךף
 : ?עים וחלום ~פירים ןרי ע5 לא אבל . כרשיםירממיף
 מהים נקשי ך5קקל5י סרסה, תושי יישמי תרע לששי רצדי .חלשי
 יכל גששי. "ךדוף ו9מץותיף ןתירתף %5י "סלה:-מח כישי535ןנששי

 למען :עשה שמשיטם. משנהל 44מם סטי םםךה ךןה, ז5יסחו*בים
 לי-טן . לקעןתלרתף יעשה אר*קף לאעו 4שה ןס"ף לאעו*קרקשה
 5שי וסזיי7 "ירי-יי לנתיז ואיי 41ג4י: ןסקף היקיזה :שיגיףנסלציו
 זלינו *לום הואגעשה שקריס'י *5ום עיה וג41לי: צירי ן:לשזוף
 ץנ1קינו ןא5לי אלהינו ע לשניף רצין יהי שטז: וקמרי 54-:*ךא5ךעל
 יתירהף: סטני ומז קקיני שקסמה מטתףש שית*"ב4ה

 ירטגיין: לשנים עולם ;יפי זורץה נץ4רהושם
 : קךמניוות ושקנים עילם כימי 1ירו*5ים :הקרה סימת ליך4רזה
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 * צבור לשליח ונתפלה חזרת680
 כשדול מ4 ישחק41העעקב 4טי אברהם אלהי או"א יייא יגולון.פומתיס

 וזיר סכל וקנה מוכים סקרים 13סל "ליון 4 וסיפאסוכי
 : ושהסה ?מו ללעז סוסם לסי גי יטליא שברתסשןי
 ששיקסה * יעקים געת וטלאור * הנכונים סכטיםטםיד

 קלך שגי מלסגן לסלית הבסחנהגיכם* ותפלהקי
 ס*יזו' סיים לעינים: ימולח מרסל דחמים()9לא

 להדךיע רץ * ךךשסף יהץ כף גהץ *לרצוסף :ךעי לא שידי שמיגתף* ך "כ שיגוןק
 ט:שחיססף* תדייר-ק הךריר סהרסף:לכל
 רברתף* לקשות ז"ר לאטרף* שבונקרא
 ששטיו כי ת' ץיזטלסף* כי היעלוכים *ילייסה לעשרים טיעם : שכיסוף יצל להנדתסטץ
 גכורה(ין: זלסזכיי אקל לטע למלטף.שף

",עךקהמףשכלנו.מצרקאכסלחימ.,לא
 רשלני: לף כי טנגני לנו* מעשהכהטשיני

 ספרון.פוחתים
 * פסלים טסיי וכתכם * נחים ~yg! 9לד לחיים*הרם

 * ומנד ומושיע עוזר סלד סרם* אלאיםלמענף

 : שסרסם 9גז ם חמהשריף
 * להושיע רב שטה ספים 9מ.ה חדל ישלם שבורשטה

 ם1ט7 רוים ויקסים טסים קסנה והשי סייםססלטל
 אמנהו ומקים אמורים ומתיר חולים ורופאנושלים
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 כפור ליוםמנחה632
 שיד לר ד91ה וסי *במות 44י 4ל1ף סי * ןשרלישן
 מרון.o'naln ושיעה: ומצמיס ימחיהסטית
 במשלימ'ו* למבח נפשו * לאמד יד דית טטסבק'

 לטל חוסה עדנים ממרומו* צעקישרפים
 תמורה שה ענה * רסמד ומעיל פורה :כירסמו
 רחים רחמו רמו* ששפור אל קשב *במקומו
 סמררו שטר לשמד* וקומו שסרולרוטמד:
 בארלמו* כשריף הידם ח'חר"הי ידמו*כננ"
 עמד: ומעזיי( ננ"" ותחן עקדתוסזזבור

 * נכער-מ אב בצדק * דנח:ה זקיטנו םת'

 יכלה: רריטימ 3טלליו * ומחזה ממית יית'
 i'1ho.פוחתים
 ברחמים* לחיים יציריו זוכר הרחמים* כמסאב9י

 : מטפים טחה טטהכ צייד * ,D~cGו984זטטהלד"סיית
 סטיון. קיגריס מרדכי. ברבי אליה סמתנר סםתחוס

 טלכי לסלף * טמליכים סם בשם"רטלים
 יוקדיו . הולכיהם ככס לנזר :*יו .כשלכים
al~oדססן סטקדישיי-ק ? סטלשכייק צנים 

 כשם יסר משליכים* איבה ןה כיוםעורכים*
 : רכים כרירים לרצות רם * שיוכיםטכיסם
 עיני :"יר :ח * טסרכיר-ק :עיץ סטםכזכית
 בעמד רוצה * ברמכים ניבכ_ערת שלר *סשכים
 * לסשכים כמסלד-ק דופקים נמוכים:וסטר
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 כפור ליוםמנחה634

 סוושז לא "'_,בקיעי . אסכים עטם הלחכפש
 : המסכים לכיח לכן בשטר *רכים
 : הללרה ורר לרר ציון מלקיך לעולם ךןטלך
 מא: של ישראל תחלות יושב קרושוחטה
 * מטלל טשמאל ונסריאל * טסלל טאלין סיקשל",""

 וקדשים: כעטף סי 'סלין4ץ שטיל* שיןכשקנכם
 לו: הוקעל עומדעם קרסום יוככן .(,

 מפארים ווים ברחת * סלולו פועחים הוד אראלי"'
 : פלולך כשגון ובאים נשים *סלסולו

 לו: ממעל עומדים שרמים"'
 לאןץןתך2ד סטסימ * כקר כלי הוא מךססה דגולת'

 94ארה םיטה )ייי"4קסיייי סטשל!קסר צבא יעמףומפסד*
 לאחר: כנפים שש כנפים מששו"מי(:
 לסרעיד חרדיכם למניו* מרעירימ יסדקימ יקים"'
 לי""9סייי(: ט~פקיו שיווה כחיכע שסיכם סניי*כסל

 : פיו יכשה כשטים"'
 יחילי מלששיי כל * חיליו גדודי וחרדים יראיכםח'
 סשסליליי: לנדלו ןיצי למילמקליי*

 ריין: קקה"'השתנ
 יכולים בלי נורגש * טעוסף ברגע יכו ועד כויכ[ת'
 : מהחוטף סטא סביבות * ולצופףלשור

 : יעולף יכשטרם"'
 שרפים. ובכן מתלו, otntlb 6'ן במיץ"(
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 כפור ליוםמנחה686
 לקטר* 9לל טקיר פאי לימר* עזור עין עורכיםתי

 : שקאטר וךק עמלצסצוף
 !אטר: !ה "ל !הק'וק?א

 הינום רבון רבוא * קוראות קרוש קדשווע קרםת'
 ביציאות: טעריעים 2ד שוכן9לאות'
 צכאדת: יי קרוש קרוש קרוש"'

 עומדים סלים סלי * יסידו יקירים מיששה הקיף"'
 הודו: סקיישים דךיס ךשל מכל .לכבדו

 : לבורו בל-הארץ מלאק!""
 טילל. השמאל ןנכריאל תסלל. סטין מיכאלקו"ח

 ושנחל: שעטף סי ון"ךץ שאל. איןבשקם
 ש"ח כי קךשה מעיה לף יסכן"'

 : ןמיסמס L)niD מיסףבחלקינו
 * טטעו~ה יןרועו * בשסקים ןעזו * בעךבות ךכיבו טית'

 * שמים בשמי ומוראו * בערפל ןאימתי * רכולןקרה12

 ומכמו . כרום ימישכו סטןמי וקולו2ל . כשטיםהקשתו
 חדיר. סטים ברוף. ימממה * קדיש ממעלה *וסחת
 * ומהרימךקר * יט.עעימך"ן י נקר יס"ךץ * קולוטיירות

 . כפף ראש ומשל * הקף טריק יטיל שיר.יט*שעות
 וסכל י הידיה 9ה יסקל י שסע אזן ומכל י 2יןך9זימשל
 "רב ומכל . יסש לב ומשל * רן גרון ומכל * שנחלשון
 השתךליה* קיטה יטיל * כרקנם 9ךף וטכלסביון*
 ומכהורים . שיר ןנשיכם יטהישיכם וביד.יטהסים
 לדור ומדיר * עז ךיונקים יטעוללים * סלריובתולות

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



 כפור ליוםמנחה588
 פךאס קלם שי והכה: עילום שי וטעולכםגבורה*
 זה הענו * לזה זה וקראו *לט92ף

 לזה*.
 זה ןיאמרו

 האל הכבוד* למלך ינןריץ חושי* עישו נישילזרק*
 : כק"ש ןסעקושכנ4ךץ
 ך"מר* ןה "ל ןה גק?א ךכיחף* יד 2ל 33רזיבי
~nff1p

 : וכעדו כל-סאךץ סלא צבאות יי ידהם שדוש קדיש
 מקום אהה לזה זה שואלים משרתיו עולם מלא כנודות'

 : ממקומו :: כביד ברוך ק"ת : יאמרו ברוך לעטיםכברדף
 קמו1ךכ ם סקי_ףךי ןיח27ם קעךםמים יפן הוא קומקומות'

 אומרים: שמע 9טהסה פ2קום תמיד יום פכלרבקר
 הוא אלהינו היא ת'אחד : אחד יי קהינו יי ישיק שמעקות

 פךחמיו מיענו 9 י והוא * מושקנו הוא מלכןו הואאקינו
 : להיכם יי אני ד"ת : לקהים לסם לסיות סי של לעיגישנית

 אדירנו. אדיר כין l'1Dth *'ןכ66ר"מ
 והיה הקרץ: בקל 17מף טךיר 9ה אדגינו יי איירנו טךירק'
 לקלףם

 צ~
 יסד: ושמו "סד ץ ןהיה סהוא וים ס"וץ 9ל

 א"ב.ע"ס
ת'

 טליי
 ?סקסיים שייף טדגיני* ב * היטיבי וטלייות

 ן ממענינו* שנית גולנו שיף: סריי טה2טף*
 לף סן שמף: אדיר 9ה מרומף* פ'שמי ורארניני*
 9ה * שסף מרימטי ע4ם יטי * אדגעי ג *סיטרנו
 טין שי סי * "דגיני ן טתניני* קרית ןכור : ש9ףטריר
 : * קעי לשסף קהיר : שקף סדיי טה * עטףו4

 3סף שקף: טריי 9ה * סעול9ף סגן ךסירי *טיגיני
 מה * לרוממף רחש 'לשנו אדמנו* ף טלולנו*יגרל
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 כפור ליוםמנחה540
 זסללף ייחדגיבי* שחלטני* בערש ט13ףחרירשסף:

 ל ן9טסבו* קערני שטף: חדיש 9ה טר91ף*תחילי
 יינו ק9ף: "?יי 9ה "שטף* ו3?ה 42ו *התיני
 אמיר סדה שמף* עולמיים צור איגינו* %וסגפ.
 ןקדמו ת'רמקיף ארגעת* ן קוסטנו~סקיטנו.שקף:
 ן טחנוננו* ק1ל קטע שקף: אסיר טנקבעמף*
 : שקף חדיר מה רסמיף* סישוחי טתר1מם *אדנינו
 הגעלנו: ההודד~ךר לקכנ~. אל ששו'י"
 ס"ךץ:וה?ן 9ול שסף אדיר אדגןנו9ה ת חרדוני חדירחי
 יסך: רשמי יסד ן תוה סהיא כים יחרץ 9ל יקלף2לן

 לערלם ן ןסלך ק~" : לאמר כהוכ מרשף רנרברית'
 4ךלר שיי ודור לדור ת' : הללויה ורר לדר ציןחל"ןך
 לא מפינו ןשבךף4להיני קרשסףבק?יש שסיםולנגח
 : אתה וקדוש גדיל קיף אל כי לעולמ~עד:מוש
 44ה קעשט* כעיכי( )כ"י טקךשסף טקרישיףסי

 כמשפם יצדש3ו * וסשפמ חק דבר ליעקב ט4יד *שטע מעיי מול ןשי* טליץ אאין טקדושים* פארלקדוש
 חדלתו* חת(ן' איכה יןכר-לנו עוד : ססשיממקיף
 יוצפו התכם וסןכית טרוגף* ישחית סיגעקדובשן
 לחדגךנו: סיוגם כדהם כי יענו. יזקוק היזם( )נ"*עיים
 2קף* נעהךאל עלם אליתנו* יי שקף ןלעקישוזן

 hh*~h . שכלף סשה 4י1ז ועי . עןף ~רישלתהי

 : ןסיכלף טכונף ןעל * משיהל דרד כגץטלכיע
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 כפור ליוםמנחה642

 על טלמינז ן סחרף טןוכסן
 סל 1!ץ-צוף סל-סה,מב?אס עלזט"יסף סל-טעשי

 לסעף דישתמתמטיגשירה
 סל-מ9רמאיר--

 רצגף לעשור-ה אחת אסדה קלנםז:צשז
 שמשלק טלהינז ן שכענז כמו * שלםשלסכ
 מנקף כיגדגף ~נכמר-ה קוו ש7"סגיף
 : סל-מה-שס"ס עלנשא
 להקיה לגר-יף תהלה לעקף ן שמד תןוכסן

 שסמה לך לקנקלים סח ופתחוןלרורקיף
 עכךף לךוד קךן וצמיהת לעורף וששוןלטרוף
 : מזיקינו כטמרה כשיסף לין-ישי נרכעריכת
 וישרים וישקחו ץ-אמ צריקיםיזיק

 :עלוז-
 ןסל- : תקס.לקיס זעולסה כרגההילנמסוים
ny~loסטשלת מעכיר כי תקלה יצשז 4לה 
 : טן-מ-רץורדן

 סהר סל-טעשיף על לכדן ? "סח1חסלוף
 לעולי-ק ן יטלך קרקף כרכייכסי-ביב קרשףי עיר ובירושלים כבוקף אשכןעין

 הללוי": ורר לרה צידז-לסיף
 ססלצכיף. שלס 1שדן קעף 1מךא סמהקרזול
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" כפור 4ךע -,מנחה, א"א,*,  545 ;ב " ' 

 ומוי4קעאף,ש ביצס%4תכטשסט ינכ"ששמכ
 טקהוש: הלעך ו "מה שייך כןךמה.נקרש

 )חק9ח-ינננו. טיל-מעטים. מסרקיוחס"
 יוקר,ש%' סלשנות ורהמטסנהגמיל שני*ך4ןימ
 * ךהיףכטצי

 . חמאס: עליתי 1סקדהםמגדיל ,. )החטףשף * ,קרכטטקלשג%לענדךסף ;

 י )

 מ% 4ת"מהזבת שאמסה ?ןהימ וססולג.'ן
 לטהילה הוה הכסרים ?מ. ואת רלמנוחהלקדושה
 חח-ולעתקים 1לקסל-בו ולכמרהשלליסה
 טח-ם: ליציאת, ושר גדש טקראנאהכה
 ולזגגיי ויוריי ויסקי וושטע מרצדתןילדינ ךלע שלדינא אלן.המןינו.אלן4
 וך 'שז ישיש תחרוז %הלים* ףשרדזקקיונגי
 2רשף*,וובר,יקק4 עיר ךזכרון;וררשלום *עסרף
 1; קיר-ק ומשרכבם ילס'ים . ילרסטיםילססר ;אסן לשעי%ח"ילפישל לסקי* מ%ך%ל כיןעלף

 מטה*,!כשטררם
 ,זכר"

 * לפועה בו שלסיני ? נמ.

 * לסרסה בו נייסקר(

 וההשוצנ-

 שטה: היחום מניז אי-%שף ,כי חלרף2יגיניכי הוםאעוךסקעלף,והו%צניושועהורמטים וכיסי * למיים כו
 ma" f~llgt (@iet "י'שו)",
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