
 כפור* יום של למנחה מל,חדתא6
ת'

 * שגינו שלחני סרב 3י אביני* סלח-לני
 : .עוניני רכו כי * מב-מכנו מחל-5מ"'
 ודרך ק' * 4קקאת סריסים ובעל אתה שפדם ארף אלת'

 מיום יכר ק' וממדיף* רפמיף גללת ת' : היייתשינה
 * ברחמים שלזבו קקן ח' ןרקךף: ן,רעון9י-י1ם

 אתה כי ק/
 * לקרם י8יף ובשסיה ת'בכ2חנון לרחמים: ועלהוא

 קמו ק' שוב* אטף ת'מהרון ספדם: י94וק'כהיעה
 כיום ק' ןנתלען* ןחםה כ4קיף ובצל ת' : כתובסח-ורחף
 כיום ק' ששם* ןסססה ששע 2ל מעבר ת' קץ2ן: בבןד

 * משטר ממנו ןסקשיב ש27קני תשןין ת' : שם עמ1ויהיצב

 נאמר ןשם ג' בלמם ויקרא כיוםק'
 ויקרא על-פניו י ייניעבר

 ןרי-חםרןאמת: אפים "ךד ןסבין רחום של ןהוה יןהוה
 * ןנקה ןמפאדק ופ.שע 4ון נשא כשלסיכום חמדנצר

 : ומלקנו ילחטאקני לענקון9לסמ
 פשענו: כי סלקנו ממל-4י סמאנו* כי אקינוסלח-לנו
 לסל-קראיף: 7רי-חמד נסלח מזב שיניסי-שמדק
 uaotsa, סליתוע מהזגעי.רע גור ,יעררען nisop מ'עזען"',

 ה.:",י. פזמן רמי, אל אלהים תהלתי, מאתן כפי,משאת
 מטלתנו: וקטע סגנו . ל43 ףךםומ שצר צהקנו. אלהיקךש3ו.עגנ4

 יטע מגנונינו: לקיל קשבות שן4יף מסץ9ה גק1לנו. ny~si-דגי
 שסע 4דשף: יגיר אל ירינו ג9שאנ4 אליף. ששן432 התנולנוק1ל
 nDv_1 ס3נוועננו: נקרא. קולנו :: שמע לנו: גגי מ" יי יחזנו:

 2ל צעף ןסשר ממנוניהם ןיל 92ןיף קלת אל שילחינושסע
 : "דני לטען השקםסקרשף
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 כפור יום של למנחהסליחות645

 נשף 2ל ריעשהל:י
~CQT:a 

 מלה: שקב שלמי טשנכ-לנו עשנייסאורז : קלהנ
 הדקיקה ק 9ר: ב"מ "רם ששרי יסאותן

 צרקסינו זני יא כי : קרסנו ןידםמשלר!ע34י
 2ל כי * לפניף חסטענו טסרליי-ואנךט
 סלסה י ארני שקעה י "רני : רירכיםרמסיף
 לטענף * האמר אל מקקיסרק!עשהאיסי
 : עשף יעל עירף על נקרא שטף כיטלמיי

 4נ1)זיני. יאלץא*נ. כפול. א"בע"ס
 * 92ךה לששך שסר אף ק' * עתירה ןו"סכת כזיזן אויןיא

 לא קרמתם גחינת מלה* ןניסם 9אססים 21ןן72רה: ד9וא' מודול ?שקף "' * קרה 999ש לסליקך 9"י"'
 : יד.ה ונצחם נח דחף * כוזה סצר "לבונם ררוש *סדך
 2נמח גאונף* במדר תהיה היה והנף* הדית שטהחלא
 שמו סרינף: מצערת כלים ךהגם טמוניף* %עדכ71

 תסלח ;הו. זלא באפקים זח ןסחו. .קשטלםלעולם
 ס9סיחה: יקע4יי חרשים שרשי * שחי ולקשיריסם

 שצח* טק"ה שיי ממרסיסם פרוה* ו"יו כב,שיעי
 כלו ליצא: מלמץ פירשים יד * ינקה לימים יוםיום

 לישע * שמחה וקרבה רבה כשל * ו"9חה סן3יןמביסם
 מערימים ןכרושיהה: קמים לבסים * ותה ןהנהחוכים
 כחכם* לממשיל על טססירים לסדיסטי* מסףמיד

 מכסד לטצרא נמת ריסכם* 9סרנעטף "ליףנאקיכם

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



 ,,,,1, ., ,.וי,..-.~ ,,,,,"

64%
'1 

 כפיר יום של למנחה סליחות .'
 שבקשים סליקה צפוף. ושעיד צשקים .ל"מיךלם:
',%1הקק

 שקיף];,,"י"ומןהיסי
 , ישמרו ,ופירם גרקנ'יין4

 שכי9סרסשב "'גתן : מ4ף למען דוכנו ישןטלטלני
 מצדק וכהני* לייי והושב ששונן קז"ץ * "הרמונילמךק
 :: ' ך כקןחי מרצני ממנוני יקו5טן9ף

 סחנמנ רהטים. כסא .ושכ"ל טלף.אי

כקפח-

 מעכיר 1ey* צרת ןדמל
 ומליסה לסטאטים, טהילה לזיוהי184"."'- ראשי

ם ילפזעועהם (  * עם-כ54ישר,ורימ צדקות 

 שהמגיסט ארם להם: תגמול כרצצםלא
 * ונעירה שלש יטדית('לזכור

 מידבר זכרטלני
עשרף* לצע שהיכעס כס, עשרו-ה. שלששרית

 ויוצחק בצלן לרשה שרר סתיב, 'וכן .
 קאטר( וושם * ודעה בשם ויקכא שםעטו

 וקרא צל-סניו י ןהוהב.."בר
 כנעורנו וסירס ונקר-ק*וששל'"אשטרק עוז יחלטים'נשא ססר נ4ף נסטה:סיך ,רכ- cblp8 איך זמנון רחום טל ןהזה י,הוה
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 . י כפור יום של למנחהסליהוה650

 יסף-קרטיף: ,מיסקר '.;ק%שע%לחיישך י ותו - -ל
 וס*סטנו' צדקנו :קאו. והוציא ללשגיף:ס*שיל"יל*'**מנו'אש'רת אליי ט3א.לי חי: גל לקלף ~צמק לא גי %שיו ספיעי_"שקטחל

 "רב: מנמת .גסינו כהנחת ו%)'ל44יף ס*ל"41 מכוו,ליהר,ם!
 הנמר זרגעף שגדל ?גסת,יסיר לקטףעבדא

 גג-

 לטקס סמומה:
 4ני !ה חשף: ישגי כלא' טוהר לאועיא'יטס1ל"שיר "ורדתוינום
 יכו:. הישיעה ליי הישיעד: דרדסיו וסגל *26 גלטלא

 אשך. שבתי בר מרדכי סתרו,יס נלעסיתת:ס
 אבימינו. גאלניאי"י3ו

 )מנח" כפי ,י:'84%ה,
 התכין בכשר* נא רצה 2רב

 שקראי[גננתצורי' ת, כבישר, כחם ילת;יפביף"ש%י
 ךש%י.; בני יניאו כאושר* "' יפנהסץדם

 ךדטו סלטי ע-ולמים* צור לקןף מי אמרי ניהחריס 8-ה-188סש

 ל41 הין קבל * ןדמים סלטים סמור גצדמיייטבע"
 סניכ לסם שברש דורשיף זה ניזם דרש*נא יכלנחה: . ,', עקשכם שסטאר[ סיסיכם* עשרה :ה4%"41רקסי

 * שג4סןם מזקק ככסף למסרם סרטים ל י?2הקשמךם

 סשאמךקמ* מן בצאן טן טמר[ ס?ה שיחתכםךצה
 מחשר תחנסל ךעולה שליל : לטיחה ושראלסטטיקה
 :כא שןכם צרקי כאדר ךהדצ4ש . תריב ריביטשטיגי
 טיש, וי גססל"ו לכי סטנם שפף ונ2רינ*ס?9ש
 :שיי 2טף ןשרון * מנסה ליי "רשנו סט"ייבךסקריב
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 כפור 'ום של למנחהסליחות552

 . יקח מלסיף ושמע אןנף אליו המה * טח במוכחסדף
 סשא מן יאת יחמיץ בשערי יסתייף סיב בייףאה
 * וטה חגיגי ן סחזעה הקרי רחמיף לרב : טוחהורדי

 ןלקסת * טענה קרם חלמי כמעקיף סו קיאתי נאוצם
 מלות תסי שסספה* יף ושארן אשר יכרעסוחסי
 קפדכם לע"ה כט שגיא מלאנוף לא שרי :סטיתה
 נפשו ששיבר פטטעימ ואיד המרבה אחרקייאק*
 * אותה סקרב ב2ת שטגחתי לשקיף לבי :כון טף *רעב(

 מכרנו 2ל יטקושי מזשסי שאיות : סטגסה תשתןזאת
 לגילו* ולעולים כשעירים "לעי מכירים היווגבולו*
 מירנו לקה לא להמימנו, י חפץ לי וטשטסנימגסה
 כלנ מליחה :כקש 2מף ןדנר מחנונים : יטיסהעלה
 טסיה סטשמר: 2ל ועוסד קציר 2ל ססכצנ סגו *סר
 שכטרה אמר* שי כמר 94צסה %ןב הסת 4ת49יף
 סקשףק. הנןיכק בגח עירן :יישלרמ : כשיחר[9פיי

 מגחתם ליי שיבה : השא ולחמש nce רצועיםאסורים
 סטגסה: אל פנית עוד ןמףעה* וסשוכ עולםשיטי

 ומיסף. שביר[ :דף "בץ, יעטר4*של ו3פו31ורין נקולת'
 יישב תאפף* טיב כביד[ תיעכב עמיי כרועתןקז""

 ליי ושיו י ןכשקף שזהב ושראל וגי שת ןטסיט4רף
 וכו'. יושב מלך אי : טיסהטשרשי

 לשוף יניא : סי ול לשקיף ןעוק לע י עשני ססשטט יביאטל
 וקליל עילה צוק זגסי מספץ אז ס"סשמD~pCt :43 וטלכשלמנם

 -sy יעלוטז
~Qalw 

 ומשליף תסבש.עונמינ4 "רמסנו "ש4ב קרים:
 ולא זטקד4 ולא ~:גר4 ל4 אקי במקים . סטאמ'43 קל :םשמעלית
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 - כפור יום של למנחהסליחות654
 חשיגע"ה-טוב '%4ץ צו-ק .4יז יום יי לעילם: לב _5yנעלף
 וסקסם חטף "ייוז שוב :ס9א:ולא

~Y_' 
 הר4ה'ל2יף:

 הישועה.,כו'.)- )1;',.לליך'!
"( ( 

 מאיר. יצחק בר לאיד תתו6 .(מסוף %נניס )ל'; ס' )3תי-'של וכל ב"מ א1ל4"סי

) .עקידה.. -י,..;
 טביסיני. גרש, "להק .!,

( 
 )לטכרסם ת' * והשיי4ה החפר ואת הפרית את "'.י (

a"b~ ה המריה בהר*נלו*
 ושחלתנו נאותים אנו

 ףבקנה,: סיום פתפלת יקליסה ק-)כסילה.מבהגה*
 טיטטה* ז"י. שלמון 9לד רכר יורטה*לשל"ר טזגס לנכי גישר לטריה* ניטי קאד כללוש14ע
 ליך4ה סגל ן לסייטה שראשונה שגה קןףזו.סגל

 קיטנה שכר :2ליסף .עיף יכה. ולשביסןולמלכררז
:i-iLaiקאר שוה* יזקיף משלש השלקתי יניום 
 כה 2ד השמועיה זכות : סובלה מרות מקיםסיסי4ה
 זמירי לקשיה. לשלדם סכנתו "כיק עסיששיחי
 ןלא חלופו קרב . הושטה ירחיים קריסתי3הטער7
I"DInD:יטער9תו.העמיד* טזגס 49ה זהור דגשיה 

 במכית ללואר :י סססיד* סטלה קיקיו %יי 4לר.
 הלמידן חבה לשון כזויוףת- שליס * שיעטיר*שלק

(' Tpp~? טי5 שקיי * לשקף טשטןם 9עךקתד עייק 
 כבמייתר המקרב ןהידי סמ"ר * מקף כמכףסש9שות
 יביריה יקום : זקף :סמליי זרק דמו מסטיי *סקף

 ךףטה * נססכדך סגס9ד השם ט4א * 4רף חי7לרוחות
 עביר יעיו :סידו כלחק חדרף* כיר( כראשיראה
 יטסיחריכם נקפכם לשכם מישימים נקול ת'ימכרף:
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 כפור יום של למנחה טליהותל556
 1סמכיי טער:וק קי ז'"טקך,קםנהמתם.

 חציהם,
 נסיק רצעם רנחף(ם* ושראל ,סקנה שבשמנםיצרם

 1כ1'. יושק. מיר אל מ"סמז יקדנהלטלאדת

 נטפף חל :ן סין ;ל "סף וצפק ס",5א עטי אטיקט יביאט5
 מרסק על אלפינו ת מ_עזן3ו של ת:טונון נהטמף וחל.ת~סיס4
 1כ1'. הישועה ליי :ןננו: *מי לקי צי כי י%2יף:שליף הסמי 8ל עייף: שיו 4" מרן9ה "ה' ן? סיגו וגרמק: חלסמנו:

 אכדמינו. ',"*ן.אשינו; ,, אקל שמואל בר משה תת1ס "כניכ1,4כס1ף מ, כתיו וכל כשל א"בע"ס.ן,

 אייתך ומער לטליה. כל 8ה יקליף וסנט"'סין
 ורפואהג סזלהץ. ולא צרי באין ת' מעאה: קרםסיסי .)

 רקמי מסלטה* לסדים מסטי כיב רטימיייטה: טעה נשלקמג רע גמלתי * ססאפאה an~gsומריכגי- עוניתי ונרו ייטה: ןרב שלמץ בהקיבמ כלקוכםק'
 ונמושות מזוזה העי : נקטה סלןךץ ןגליתיהרבה
 ומלטה: נגאלה הדי מיני הינוני השנואה*נעילה
 זנידה שליאה* הךעעי סמרם יסים זכרי מבואה:יקם רטטתי לך ותהי, * לאה מינעה נפשי משלוםומזנה
 נטייה: חשי ממיעלת נורע סללמי * ןסרס?השזדילה האכלסי משושי ףסרז נטה: עכלה יהששהןר

 מעשי טנסמי * לנשיה עיי נשרני השסלתוסדנר
 'כלם ןנלכרמי סד טמרי י"שמי : 4כואה דכריולעכסי
 לאושי נטסמי באה: ר4ה שהר סדןה רגעמי *שצף
 ים איחל לו * חכויה בכנפיו סיגת הטרמיישפסתו שייטהר סעסהלסימי טן כי * צמטה לי ןנפשיהראשין
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 כפור יום של למנחה-ליחווז.558'

 שק: יקר; פיהקה לואררגמ.;4 סי . למשנאה והיא שיטי בצע טה : בסלאהומללני

 1ל4-

 יה וישי יי?י
 שתי שיס שהשטה: כקרכן נךכדת-אינךעהקדךאה*
 4אה רם .0גג' ועגי סקיטה. והלן ,2ה חלטי,ר.ף סויטה: כרם ךמי מעומ שים כסרשטה* לקליףירצה
 פליליה פקו כקנאה* מקוטיף 2ל תרעף סור :3אה
 צםןפק * יציאה ך9ש וסיסי 5י יסתי וגאה: 8ח71ברב

 R~?. : יטשטה טהיסי עכורלטכרליני
 קדיש 4ס4קי2י

 רפסה רוחי ובצואת* וטים צורי ןגקטרי קתגי *סניטה
 ולאש וקלועה ירופה ראימיה כמקלטה* תדפדףעל

 שחיטי נרטטה. וסנתזי לבי משדש שכתקלהאה:
 כיתת ישלצות לסכי טעה : לכייה כנינפלטי-כךרץסת

 צער מרב : לסיח כסטה אדכה ושה סעעזי *וסךטטה-
 משליה בחליף לך ן3דסקת שוטית *וקצרריתיכטה

- 

 סטט?ח סאלטה. כל ורטה ס3ונח שסעהיסרטה: ווה סילה ה שרף * ללטה ןטכר מטה קאסקר
 שסררם "יין והותירה אטה: סטרעח ת"רעערק
 להצטדק: אם ול 2ל, למשסף ןסנדטףק*סקרי

 מל 3דאלח חזק מ"ת י בשאא חי שעל לכל לחודן-ןע נקולח/
 קני יביאה. עדלם כשמסה מרשי ובול ?שאח.טברתף
 וכו'. יושב מיי אי : ילטלטה לסשכ?ה מדבשל

 צייק וי"הז הי: כל יפניף *ינק י" כי עמנו נטשטמ עבדאטל
 יגךמ כאשי טיל כ5 נא וסל הגעה איץ: ישיף !הים ושסרורכו
 לא שן על לנו גע2ר אלטים ארגי .עןקה: 4:י טטצר,ם היצאה"שר 44רלו ירים א"י ונסל.מף עטף משסת טל אלהים ארללאמד:

---- - -
,

. -ם~--- ---- . . . .  
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 כפור יום של למנחה סליחות.666
 6ולמ. אלצי יי מושרנו: גהטמף וחל תוסיסנו גחשף של 1קלקנהו
 צאמנו ושטי ל) נטשנו: את ןשמץ' יע פשל ישמרנו 1יא"ת: חסי ורב חשים ארף וסנון ןחומ אל יי ץ לס"מ: וסדר )הידטאו
 ) וכו'. ".שועה ל4 עילם: וער מ41הובואנו

 יוסף. וסעתנר א"כע"ס
 *. אבותינו. ואלהילקינו

 ת' נ ןי"4ר ך4רל רהימ)וכ"ו טהר יוסיף אטץ?

 כקקך-

 * שטשי סי לץטרו קתיבחיטלא
 שקליס גקעמף לטה ת/

 קעביר ןקיו כרכרת מכשי* שיות קצירה רש5ש.עכול
 ןטן ש5 לי ןטסר סןסירו סקקשי: קיר למשהןלרטה

 היא זי לשני* עושים שי' סר וכסרי שני* שחייטים -".,
 עהסשא ןחסי ":קמא קרם מנין * ך י ן אני לקלוחסטלה
 עקד כלסי יסד ורב ללח מום ןעגיני: דךכי איהיישוב
 שר ססשיי* פגים ינושא כובש ןרסם ישובטגשיר*
 ןרופא חסיד ססכשת מלה שמדף טי לסליי:ימשריו יסוריי ןלס5וס למחוץ מעביר* ראשין ראשון סטיהסיא
 דטים מנעטים * כעשו אשילגיסף לדגלה טשה לסי *טשו
 נטשן הגנו סחם טשלף 5י נשתי.ר . ךמן לידו טע5ףהבא
 עקרי לטלגית. מפלאה ךמיה סיים ao סטףךסטן:
 נרסק שיף כיון פתוח טטלגית* רקחתי יקיםכוסף

 פועל חולנית: סכת ~yc לם(עיל **hBh~האסטלגייז.
 שכרו לתן צופה 4 כ1 ניהג ובממשה עשה סכות בעלעם
 שנח כמלאכתי ןנתעשל קלקל פוכו* ומה שכהוטה
 כי וסשלחדת ולרחמים אלטעי לארגי קךנו. אםריו

 ןהנונףרע* תרומירה מדיתיף קושם ]קול .ס' כן:מרדנו
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 כפיר יום של למנחהסליחות562
 שארית * סוונדת למיתליי למסטיק זונכהרעף האהרןקו"ת
 כיוסף ממוב תגמיל לעינית* מציא ולליסה סקן'ישף
 וכו'. יושב מלו אל : לס13ת וח9ריף רף9יףלשקיו

 טימטום מסט : סי 9ל ל69יף וצוק לא סי ע9נ4 כטשיט יבואחל
 טזיף סמיו 4וכ4ימף ג9י4ף חיה ותסחרהף ורשף טזסליראה
 יצרנו וח"ה מחטר אנסני 48ה ימיני ן רעידה naet: 6שוייקד וראה ס*טןם מסט שא ש4ב ציאית אלקים כמחיקו: אליורהסיף
 של ט139: "דמק חל אלצינו ך 8_עזגנ4 חל ילנ4: ודףיקעשה
 וכו'. הישזעה ליי.עגנו: טסי נקרא סיים "זנף אלינו מטה לנ4 צי 4י1ם ט39ו ט8יף98"ר

-
 תכניס. ד' ד' סל ספיוע כתי וכל אלעזר חתום ונרה א"ב, מ"פ

 אבדמינ4. באלמיאלהינושנייה.
 מהרה: תוש? מה כים ת' סורה* לדל כף אךת'
 עכזה: כצוכם הבקש דרוש ק' ונבזה* בצרך זה 3שח'

 ס"ה: %9דק משא רוני שטסה* ופשע הראהממיכ
 דמע: "בץ וכהת ממש . ושסע הקשב באימהושקיף
 ונדקה: יגיעי ססיש קטע * ימחה ט-עם שמיף89ף
 שעי92ף: שסיעף לסגי יהמיף. כקש טקבכענש
 עתדנה: וקבל עציר 84ף ועכרה. מזעם ומצלסלם

 יסח 98ף: חתו טסם קציי סעיף* רציי יקמירקערי
 טעו4ה: שוכן קשוב צלקה תף3ה* והמכרהלסח

 037 בשבמף וצעוק קו"ת * כ,רעיתף TNS כזורר _~yx נקולח'

 סמאי . הרים במרום הדום שכלל :רעיתך
~ev-i וכו'. יושב מלר "ל ראורים: תמיםלובש 

.י
 "סלמנו וכעקר קמענו ן אליץ קולנו: נושמע מהטה ;שיסהועהרים זבלי 4רב סי: 9ל לזקיף p1st ל" יי ע9נ4 יבעטט יבואחל
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 כפור יום של למנחהסליחות664
 PXt~ "ליףבהריב:

 אברינו כטחו 4ף בשו: ולע יסחו 4ף ושלטו
 קלה: גרשי סמר ויעננו ;קךא מ א5 קולנו נססלטמו:מטחו

 ינו'. הישועהליי
 ,רוך(. נכת' נר מריכ' )סו* המון מרדכי נותחוס

 "בנתינו. נארעיקריני
 סקוסי וקף ק' . ןשן"ה עחקיה 21מע מהלחי מאתףת'

 חננף 2ם סשפומ 4רחסיף ת' דיך"ה. טעיהלמעכיר
 ךלם "?ב "?ב: עד טזלב ועכב ת' לחדששסש"ה
 . לפניף קקףת תפלסי תיון 2יניף* וטקח ןכירלקלה "ליי סלק ןצריק אלנף* להמה שעה סקלותטרכע
n~byDןתיעה * כשסק יסךה סקי ישעה שטעהכשחק. ייבלי כאור הוצא דיני 1?ב א?נ: שקסת כסי 
 ' "?י לקנות כשךה לשנס שסק ויצא שוםשיחסי
 ססדיף ילקראת י לסללףקרמ :לכי כשרי לף וטה1?כ
 ידם ייצא ?שיד סמן בימי ידם* ןלא :עאבצימור
 נשא לילה שישון יים 1?ב : עדי"רב ולעבודתולקילו

2טף1ינרי
 yc~c* ריפא י2קנ ק49י2ת קלסתר הסץ.

 ך9קר כטום ןרסץ טהירים מזם "ליו ורוק סשסששבוא
 וףאה . ששושנה ן?פרח לןשיאל כטל הבה 1רב :ב"?ב
1D~Sאותו חתום . ענה ןנ9שו צם אשר 

-DD~ 

 כי חיים
 שקנה סליחותיף 1?ב : "?ב עללי קמי כי סידם49ה

 * טעם ריעעתי והעכר תקבעו לו תן * ?4עםי4רהסיף

 כמר מל "ייף 4עכ ס4ם ןכל ההלות, ישב קדושטסה
 * טעני שוכן ל49יף אוריסה ןצהר?מ ננוכר 1ךנ : "?נ2ד

 :עשה ןלסני* לינים 4קפר כקמרת ךלמשינעיירחשי
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 - כפור יום' של למנחה' סליהען ,565
 ל,הההיהשמ יאימ)לא )לרעל?.%אאלט91ה

 * נמצא מהי אקךא מרס רצה שמתי ניב כקול2ן4ב ת'4רב:

 שליקה .קנסי למסעה,* סף הזהי4לוז ךלנשבורנ ולעבורןקות
 )- וכון. יווצב אל-מלר ,ץב,: 2י דש4ר יע- והשסק לין4'.' 81ךיק, שקי לו9סח

, , ,', (, 

 ושראל שיפי קי.סי: לטליה לא,וצדק סי רטנו כט"ממ יבואחל
 מרעייהן עיי .טסץ ויחבש !ט"יכ הוא סי ושראל: שאיית*מגר
 הוא. וי סיסיי: *וו מסם היגה "ק יי ויגן': ללילם ןונח bbטי
 ":ד מרא *וא הואליע,ממי טי 44סנו:, 4שד סי וכור וערנו:דע

 ססרף וסי שטסנו: וש%6רש1 טי לטנו ושטח כו ייולא,ךתבעו:
 וכו הישועה ליי 4: יסלנו .ט"קער מלינוך

QD  * חזק. שמעיה בר אליה תת,ס וכסוף תכניס סם סם סל כתיו וכל א"5
 אבומיגו. נאל"יאי"יני;'

 ט2ש "י7 טי ת' * 2ןן ארים ואלף פה אפצה איככהת'
 * ין7 הכגבה92יר כשכור סירתי געיתי 5' און*ובידיוכיז

 לב,יק4יחדל ספרד זלייון: שדו קאין לפכיי יתיסרק
 יסור. ומפין טך2ת גק2ר ?מ2ר המה סהםור.סדוקם

 כיה מרי יב חומא אסור* )כקךכ1 ואון ממון כעכוזהבך.
 הלוה נפלה "ורך'לנ קפיר: קהל)

 משא-
 יטקש-

 ךשזטתד ברכיו כשל * ך4 מעלעול קץ ת1כדזווןנןעףק4, :שר
 נש": טשי כמעל חורש און לבי * למוקש לי7צחטזו-

 תאלסמי נתעבתי * אטלא מה לישיב שפוצה ט2ךט2ן
 9ח?2נ 84טנ' יא טיטי חשק ' ךשי4ה הטי ל?ע-ל

 פשע : ליי4ומצה ךצומותי ומרמה %1צרותי'אוןמוצא
 בוש נכלם לי טךה עעק"י י סטי ו"שמ יא שיךטסה
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 זל-%ה ךצה ספר. ט2ס גנח ן? ששו קצף!מקר.
 חכףנו ךן4%חל שיטי שסטי חופר: 3ויץ ןעךככ,וקומככ
 99ר.9לכ

 ה-

 1 את * בר נשקי שדיקי שמד יסדקו
- וראוי סויד * לקליף אמלא ועת'רגון ןשיעה יום :ונזקר 4י זקץ,ן%ת ולא 9ןה לא סיל91גר* לדרשי 9סשזאו .ן

 אחשב ורכיושל"

 ל29ןף-

 ילכקש יססטיל 9ץ9ךי
 קלסמי סקסי2גי ט?שם רסיסי 49יר' 2לריסיכם

*
 קשיוע* ימלו גליון בני נא שקיו לשעונך: יסיסי .

1
 עובו 4ין * מעקשא יטרו דרף 138 ורימו ססשיל -

 רקה ךרצה ישיב יגלע * להקשתך תוסיפו יטלןסמניף
 ת' :  ובהשיהכנהמים

 סחוי9ה סבון סבון נ(קשי9ה כקרי
 לקול ןסתשיק קורצה רצה ;"י"תןעקי *2רף,.שןץלי

 לישטנסי* ולזה אלי קרי סטצר קראמירבסקסי*4

 ~כי'. יישב* מיד אל טשטשי: טרגי ל2ןלסי חושהי

 4דרו4* רנת סי: 4ל ל49יף ן4ףק לא 4י ושנו כסייט יבואחל,'
 לע 4ם ט4עוףי. צמרורי דגת ןשראל: 4א יאסרס4עיוי.

 רשעים: צףיקחצץ:עבדת יי למעניתם: מאריכו חדשים מרשו דייעל יכלו,ל'י
 עיינו 4קימ י לני שהיה יי יולי ציון" שכיי כל מחיר. ןךפגוךבשו
 שטפיניי .מטים א2י 4נו: איט יהדות ילעונו. מךים אליטום:

 ערוף מדידים: סטךם נטש43. על 4בר א2י נמשנו.כמלה(3כר2ל
 וכו'. הישועה ליי לשניהם: גרף נסוטוזיאת.

 ואמץן חזק הלוי שמואל בר דויר תת,ם q'a1 א"בע"ס
 אבותינו- לאלמי"להינו

 "טיס ף ימאיס " סקען ירייי יכר טקס יי
 שיברי* ונכנןזסקר עסה 4גי' געוןרי* גי4,מף ליין

 משל ביניהם חרפה הייתי אבךי: כל רעדו גי דוברים.
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 סלשעי ןךש ' 120ה ןסטריכוןלי וי אקן ויוייין"ה,
 שגוה שןכןכסישכםיןלשן44,;.אן"ף:

- 

 עלי חישסיכם
 :גלו מייךזטיתד"טיף "דרפק.ד- "גלי ר%'טסשבות
 נישם עיסה יש,כני? עמיכם ') ןשמסף'קליני*
 "דקה2שה, שם לטען עיטנו* לאמר'מיי,לישןתף

 צאן 2ל סוכי מובףןחסךיף מדת לנו: לא : לנולא
 יטחילסף* סליהיסיף טמל.יבה לף געמ'טרעיסף*
 כי :שנו ן .שנו * לגמיימיף לכם ןממ שעך[ ן1סערנו

 אר[ ןנ?4ש גבור ידמים צדיק צור.טמקיטסיסכם* סכם ם 2טף ןמצי טרהמינ'המרףןאמ?סף:

 סער-קסם. קרב שטף2יי71 קדשת קרשמושטים(
 ע4ק4ה שסףנוף סניהם: יעל עליהם רכמרורהמיך
 רב שליכם * יקדושנו טיכס אלפינושקשייה

 תרשה )
 שעמינו תבקנה ראשנו. יסריכ[ וכלינילקןלסף
 ך2דיסיף חירהף מריששינו* מצלנו כייסלסל
 מינון ןקרסם שקמי ן9כ חשנף. מסי ו4םשמשגגני
 ןכקמהת ןגעמו לפניך דברי ןשיחוה י ןמ"ןקהשזזה
 רפיי ייורק. יעיד געיי געליי ןדקןיף 2א*רעה
 ןשסרי היחלתי כף : לכיננה משפמי 2ל עשסמינףקדשף
 "כקש סקךיף רחמיף ונקא* גדל גאה ךנשארם

 גקטת ונקום סשפמי שפיה י אשכיה מסידךלישהעסץ
דם

 .עבדיי
 9ם ח רשל טמקום9יף סגי * ברה בע השפוף

 מלרם גיטלם ישיאל קדיש ןאתה : ן4רה תעם טףךררן
וגאשכ[*

 וינבא* אסר סלד ןלבם המו אכה .ששק-ם'
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 הפמ זנבם* מכם גלותכם על ולכנר ף91םבטלטל
 לעזררזי נקזל ת' שארגם: סליטת רחטים2ל ןסטלאלסרית
 וישכיחו קרח ןאיןסי* ארי לקראת נשק וההזקחףשה
 ןיסטיו שושי ססאוכי* סחכוש סי סף חוסיויוגנו
 רחלי טאסי9יף ואמץ סרק * קרבי חפעי אתירןןפגו
 ינו'. יושב מלר אל "?י: חליי חל ןשסתיןצור

 המרף סקול סי: ;ל לט4יף !ויק לע ?י עמנ4 כסיוט "ביאחל
 יצען תשינו מווים כל הוננו קליף יי 4סהגקם: אלב סיגייסנרף.
 ססטטק אלה ה2ל השמי: נוהו מאת יעקב את סכל ?יטיסה:
 תשא : היטיח נקמית אל ך גקמית אל האד: 2ד יס2גנnginG 4ץ

 אל שיעמום לשוגינו תשב גטים: על גמול השב סטןץששט
 סלסמית יאיש !צא. כמכור :ן ארגי: הדפ4ף אשר הרפסםחיקם
 יכו'. הישועה ל" ןתגבר אןסיו 2ל יעריס חף :רי2 קניה:עיר

 ואמץ. חזק יהורה רבי בר קלונימום חתום ונסוף א"בע"ס

 אבימי43. לאלהיאי"ינ4עקרה.
 * מסלמם והם ת'כידירשע * נהם י2קכ קול מקילראת

 מלם כמסררה רכארם ק' להם* לא בארץ שמתי ;כירת'
 סיגי נזל משמירים תילים הורגים : עלייםשטילים
 מי אל לנוס * למעטר אותם "ליף יאת יכללסשסר*
 מיסים : מקיד כאין ןחיכלים היסמים * ללטרקלקולם

 ככסל לוףמיר ןחודף * ןקישיכם כשף ללכירסח
 שם תכר לא * קדישים בעם לגמר כלה *למאשים
 כשלמיתם "עיסית נעלי טזמית לסףשיכם:ןשןאל
 עמף "5צים שיח שבן* כמעליסם ףיאתף נמושלצין*
 צואר פישמים : הןדין חצציף המלנוהו יןוץ 2ד *לחרבן
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 כפור יום של למנחהסליחות674
 "רבן * לקרב קגיהן חשות צרקגית * רבלש4מתל,%ג

 : לפעריב "ים]'סגחתם, רדופים * יטן..ע?ב ררתקליל
 "כי9סמ * עציהם2ךשיהםטהנהטש4ם סשליאשיהמ,ם

 ךנפשדתם במייסם מצים סס2יסימ4וליקט-קימך
 יטסששיים 4ששימ': נצים ףל שא'- לאר * הסיםלא

 בסךכת טיים .פסם * מקרסמם ישרשל יטעלמשטם
*m~cglיטחרים ןכלוסם* לסגים יעגים סבא נמד 
 שלשיעים* גבעי 4קף ךלרי : מ9"ם ג9טסךיד7לנכח
 * קרועים נעקד נשבעת כף * ממעים נתעים כליםיסים

 טיח עקידת תראה ךאה : רקיעים נכוסכי גרעםרכדח
 שמף ?חוד * גסךיי לא וכמותם נחסנו סם סמי ..געזקדו
 . מוכה ט9איב הסלינה ולמאריוע למגבה* ןאלזכור משי למחדי: סאשי סקופ יורם :רידמו * שקדולקרם
 נשכה: Dp סגקסת היפול . לסרעכח רריש דמיםההיש
 מסריץ תשים ןעיה ספשא* צדררי ו9ע9ררהמפרץ
 עארקןיף* סלטות ן2יגב 5,טץ "יונת.יטח9ך,'יכ9ה: פשעימי כל ועל * ממסה באברסף סחן מנעיף *לשימה

nfftpסרכוז קשוב צן.יקסם הסקךיר* ימקדף:רע לכחלים 
 11'1 מיד אי ילךקךטל92ךיף: לןץחק לשסךסם זכר *הניף

 של איטיב סי: ;5 לשיף ~צוק לא גי עלנו גששים מבואחל
 חטאו 4נמלסף גלם 4אי אשים : אל תיקש וחל מהרש של לךיעי
 .ע4ךיף 44לת טת תנו יעיינו: ירושלו את שמו הרשף היכלשת
 3מ?ם וסם שסכו שדץ: להיתו חקיןיף ושר סשט?מ לעשטא;ל
 ןרצחו: ויתושים והיני וגי שלשה קיגר: ןאיז ירוילח'תיבות
 וגו'. nv~wtn ליי ש9ף: רכן חללו 5אךץ "הלשף ;אששלהו
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 כפור יום של למנחהמליחוה6~6
 חזק. הקטן משלם בירבי דוד תחוס וכסוף כפול א"בע"ס

קלט הו
 וא"

 4כ(

 תשקם ואל תחרום ק'אל לדמי* דמי אלעק"'אל"ים
 של ת' טסריטי* סי_ך ורשהי "'שקשהילטסקוסטי*

 שלף* ךשפף לפניף תלה %ל מקוטי: בכל א?ץשסקה
 יחד ססנעצי שיף: סינרי סגשטף רטי:2קיף *וסיף סלף ששך ייון יון * ך3לף גויות מלא ספורפרף3ם
 ןלא * לסעל הארץ כל פני סלומ הלים * רעל משדסוך
 מלקיץ התהו ושחרי ילכוז * המעל קיש שםלשר
 ןטננהי טלי %ק ןשקיי* לא בנים קדש קרעומו"ל:
 סיח נחטשרי* ובו הריש נעלסנו סקל . רשלרריצעקי

 סשלימו יחד ןנשים מף : וקרו החיים כצרירןהידתם
*~RX?סמוקד. שייק ולשכת סטךקריכם מלטיבם 
 לנד לר ניחד ןחורו * ן4,מקד גמרג "ליף ןנשאיהיר
 לא אימרים לאמותם . שלמים ממורי כןכסיעולות כבשי * תמימים לעלה שנה כני כששים ליקד:ראש

 : טטיטים גסשקשני ליי אשה לקיבן . רססיםתכשרי
 סטךרים טפךוסימי לה 2ל הה קילריםט0ך9רים
 תוססים: ןהו לער ושיניף סלד * לסקןסים :טףשיקלף רבי על לתון מתביס0ים. וברמיהם אקריםשחום

 סן0יד לגם סקכ ודולה* שקרשה סייר לשעירסררי
 עולה. וליל סגןשחים ןיושקים עיללים שסקילה.קמיל
 נשויית פנות פלה: שנחטיף כל רןכר ןדשנהעולתף
 יעורגל לראש יאכרים יךרים ןשסימי קרסנימלאו
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 כפור יום של למנחהמליחות678
 צףקגיות מהים* עשרגי כמה מגחוה צרכיונתחים*
 כירנ* סני סם לטלכס קוץ מפחים: עיללי קמהקגיסמ

הרכי
 זה סיבך רחש * צורב עם טלטיד לכשר סרם
 שעטיי :הסדק טגחרן ניחם ריח נקרי* לאסיד
 זריקה שחימה * כנרשים נשים כשרו כך4הערסי
 מה?ה טיחה תחרמה ומנישים* שקריעיםהשלה
 : הראשים ולחיי ושוק סלה הנופת * סקדושיםנמשות
 ומיוחמים * וכשלחיבם נובעיכם ומפה טפהרסעדרק
 ניסעים וסנים אבות דמי * ניחים שלו איועלןגשסטים
 מיאה ציךחים: ישראל שמע ד,ז.בח ברכתןמופחים*
 ולרמזר[ סיגכם כחס בומחיר[* ש13ה פעלר(יכ"ה
 * וטשלחת גלם מכקע1ת ננשים יפה * לשמחהלשקעם

 או הנשסע שמש : טסריחות ילד שלנק רעליךטכין
 מוליסים * פלייה ידילה יהטין סי להקטין * גך"ה"ם

 ים "ס"קק "יה ס-על 3אה. כלקשה למבחוניסם
 * מר סר סקרת שנענד גש2גנף 12-כ[ כקול "' : 3אה3אה

 תשמר-לנו קן.כם זסזוך סי . לאמר ןלרני 2רןש"יה אלה נתדמפו * לשמר ורף רר נכל לישע כמכ2ונןקקות
 וכו'. יושב מלר אל רצגכ12ר:יצריו(י43

 לוקש לקל : מים משייו: כל ]ןךמיו2ל לכי : מ.כי
 מוכ : : לעוששה ןדומכם ןקקירם מוג :וצףרשבו
 כרקד: סיאיכם יקה שן 2ל : ןן5ר מדבסיריסים: מכם" ביי לחשת מיג כשיכם: ט"מ" ניילחמת
 :רע הוא שי כף: חוסי ןידע שןה סיום למעוז ןסיב
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 כפור יים של למנחהסליחות580
 מסיו לעילם יי פיב כי אנחנו: ןפר כי וכורוצרנו
 : אמונתו ודר דףהד
 מקלף הושיעה ן גף: באס יךם חשדי ?קאית ו: 9יה:אי"יגעקב לוי ט?(ב עקנו צסאדת ן שלה: יךןסף 2טף 2ל מושזרהלץ
 . לטנוף %חנונינו טטילים אגסנו מדקקינו -sy: לא גי כידם4ראנו:געגן4
 מ"קייהועשה חרגי סליה ן ארגי שעעה י אתי : סךיים רמקיףייעל
 : עמף 9u_1 עירף על ירגי שטף יי אלטי' לטעקף "חמרחל

 סתר.ויס. כרעי תחוס אמתי ממט"חפזמון.
 ורב 14?רחקימ רףקנין* ושקוכם 14ל רר ריתו'ק

 לאלפים* חמר נצר ואמת*סמר
 * ךנקה וצטטך-ק ופשע עוןנשליש

 : למלטנו ילמטאסנו לעדניוסלחת
 2ל כל-עיר כךאותי * ךאסמירק אלהיכם איכרהח'
 סס%ה* שאדל משפלת2י האלמים ןעיר * כנלהתלה
 סךחמיכם מךת לה: ועינינו ליה ושנו יאתוכשל
 יכ32ד הפילי* תהנסנף קרנף ןלפני הרעגל4לי*ילינו
 : לחלי ןשל-ראש ועי כל-לככ כי שאלי* רססיםעטך
 רטעית' ובשערי * תיכרת עע~ךה לשלש ןמידסיסמססי
 במוח * לבית בוחן סגי שיח שפיסי לכן * לאנשלביתכי
 טלפניף' ךצון ןהי אבית: שלשת יסןכות קאיהחגי
 להית* בנאךף רשעתנו שתשים בכיות* קילשימע
 סיגינו לכד לף סי חן!רידרק* טיל-למירקןסיילני
סליית*

 ונחלרענו: ולחפארענו לחיגני ומלח"
 לאלטים. הקד נער ואמת. חסר ךרב אפןמ ארף ךסנון. עאליחומ::

 . רקה ןמטץה ןטשע ץוןנשא
 ןסלמ"

 ונחלטנו: ולמיאתנו לעינינו
 וכו'. יושב מנךאל
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 כפור יום של למנחהסליחות682
 הוא ןטסה ישרטל: ססלות יושב קדושן8סדק
 ..עת סי סיין תריסם תקורם טסה : וסמי לאושניסיף
 לב נ-שברה רוה עלמים ולסי מלעד: 9א שרלס"ה
 ובמי מ"פ, TR : ןיישלהם חימות "49ה 4יו*טין מהקף סיסיקה סקנה: לא טיסיכם ןגרקהנשקר
 שריכם: סןסמף ~רם יעלו אז וכלירם* ערלהצדק
 : ולנו ידף וס.עשה יעדנו וס"ה סהמר אנסנו . ט"ה טכינו ןועמה
 ו?י'נ': מסיי ניסחף ססךף סמנו. יה?יף ם לש ייטייר
 ברצין יי זכית : סיה מעילם סי וחסדיף ן רחמיףלכר
 כטיס ןכי%סףקניסמום סישססף: ששך3'עטף
 ןרושלךם חבת ת זכר : בי שכגס עייזן' סי נסלסלש9מ
 יום טת אדים לגן יי ןכר : לסעח משכח אל צייןטסכת
 גבר ירע בך לסכם גילעם טשי עסןיף ילךשרטלין4סק לטכןהם זכר : בה הןםוד י"רו~ר האטרים"רוןרושלם
 הארץ יכל * השמים ככיככי סיעכם את ארבה"5קם
 לכר לעלם: הם4 לדייקם טמן טסר"י טשרמיאת

 סובאתו: ןטרם רשעו :אל הוהס"מ חשי יל מקן טל ושלקבי לן4סק יטסרהםלע9ןרף
 : תמאנו ראשר נואלנו אשר חמאת 54ינו תשת נאטל

 תערנו: לנ. סלח צרנו.סשאמ
 כפיל. א"בע"ס

 * הנסעי לב ןנכה יל * שטקסי כשי צורי 14ליףת'

 במחתי: קךשף בשם ןאני ובקהי* נוטשיה י"סטסן
 רי .חי כנמסר לספג מ4ךי* כבן ולא 9ףששסעי
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 כמור יום של למנחהםליהות684
 המלה את ומשיב * ,ונהל סלם יובת כקש תז"ת נל*רכר.
 והרג הירכית 3דר  יהרשיו* מקדש יהחריככריתול ןסלל וישי"יי* חייו 'חסרךי ןטבי ת'צל 3דל:ייסקר
 דמם ,דורשיו רכשו: דיר זה וקדשיו* ןכסלייסיטיו
 דבוקימ תז"ת * איום 9כודף גס". לפבן * ופךים כשהלסי

 הים: כל הרגנו "ליף יתיום*.כי סצסיריםסויף
 אזכרה. אלה ממליחת לקות htol ישמעאל ר' טהר כ5ן 5ומריס סקאלותכר!נ
 .ם .2מ fagtman' @emeinben benmeiften~ anb זרע ישמעו רבי.טהר

~tanffuTt 
 !ייי

folgenbenbem אט beffen 95ז1ש אם jebo* @emeinben elmgen 3ח 

 ינ,שכ( לרר נה!ויי עזם '"יעאל מי מסר "'%
 לבוש 'סטיש סטיק ושאל לסרובם וןלהססלהדים*~*י

 וידידיכם* צדיקיכם עלישמ קבלן לי ינכחמכדים*
 נלשרקמן אסם סיאת כי הפרגוד מאחרי שסעתיסי
 סכליעל ןציך' ש"ל* טש"סי להקפיו ןה3יד:רד

לסרם
 ?כ"

 ןלטל*
 שקכם רעהלדה הוכיחה מהנתם ישניכןקז"ת

 8דול כרן ישמעאל רכי * ישרטל*דילי
 ושריל: ישיא 92לי"י שן שזעיוךשן

 סרגתי י4כ( יוע'ן. הןשר, מחלה ראש, כחת"'
 במעין לדר משיצק סיימת "ר"רק ןטלטחלךל
 רשן 2ל איל ונפל צפעון* ענה 3?לורקילס"יל
?11P~tיזש4סטד 9י* דשיי סכי רמי לשפיר 
 בקורם 4ר4ו וצרח רשמעאל ובי נמלרראשי
 * כשישיסר
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WUlpליסר* אכופי להעוית הממסןת הלשין אי 

 : דהעפר ארק לוחכת 2טה איףבעונורז
 לקיל סלסול שת כהררה. ולי ששה קאד טה"'
 נלבה :פיו תאר עמדה* ךשקעא5 כסיסכ_ירץ

 לם2סיוףץ: סץזו טסיקף טחה ןשאלוהחמרה*
 מעל עורו להסשימ' לעשיתו* זה דבר ולשלנאץ
 * טפחו שקלהששיו

 למקים וכשהגיעו * לעשיתי זה דגר ילאעביק."ח
 : נשסינו ושיוער סי מקוך[ קרחמסליו

 שכלה ןזו תלה זו סמרתי* אעקו מעלה שרפית'
 כקהול שטף .אץ 9נ אלב . אלה כשלטהעשה

 "נתרה תורה: דברי 2ל ומנדף ומסרףום3לא.
 ,"הפיף ק"הר קיל אשמע חכם מ.שמךכם* קולכה
 למוכם* לעולםאת

 היא מרה * הדומןם אשים רבתו לרעהףקו"ת
 יומרתם: ררן משעשעי קסליכקטלאי

 מלאי סגסית* בסי שבת האחרר נדקדקה סקודרכםת'
 דוןש גנקיסה רני ארז יהוציאו * וכדייות שרמץטעי"
 צוה : כיקירת כממרקות בשרו ןסףקו * אושיותסמרי
 וכלבילי אולמו* סטית סרףיון שן טמ:א רעילהועיא
 * גלמי שיפוןמורות

 עמי* יזורה ~סלי בשייף מידיקשססטיקף כעמו* לעכב לבו 2ל שמו צמר של וכם13וביןקו"ת
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 כפור יום של למנחהסליחות688
 גשטץ קעמ ?9ר 2ל גי %הל79* לא גנכם קיבבוס'
 דגי מקרעת לצמן* קמרו שטיכם שם להקש?9ו*

 שמש* שוסע כל תאחזו ך4ךה סטקך94ן:חשאית
 * ימש 2ןן שלושל

 2ל * שעשש כל לאבל נהפךק."
 שמט: בן אלוהי רכיהריגוז

 כגערני* כרסכם המלושו ומעקי* צלדי שחרזוניח'
 גן חגיס4ש רעי גר_ישרן ?לעני* רוש סיןי(שק'גי
 שתויק קליני מקפיחקיני:

 י.סש,נן לחסי* סער"
 * :כשי ה71לקסת

 אספי ההיית 3כששא אכו כניקוית
 ספוסר: רגי:שסב זמישקר*

 יהורה ?בי כפרינת וכמהי ג9ה 39ף וקרנףאדלה. טיסי סכל לנו הרעו * שימעה כגי_ערשה רחתונות'
 להבה* יוסף ובירז אש רעקב גער יגךמ ?9א:שן
 : ש9ה אקם ~efi 2טדקסן
 : ש49ש כן ?היזה ?גי עם צדיקיכם שקירהלמרוו ח9גימי מ9ה גי * הבא יום בעור ?קרב קשוב סקנ_עקי"ית
 אותם. זכי סימנים שב ושרישתם. טלו חסידיםט'

 סרסם: ועת למגיסכם העמד אבותם* לכות?כותם
 נזל והטלית מקריסיכם* עמהן בעלבשכםערסכם
 * רחסימיחשטימי

 . הקדומים שלשת ווכוח ןכרר ןכףתםקו"ת
 רחמיכם: נשא על רושכ קלפןטל
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 כפור יום של למנחהמליחות590

 .ם ,emeinben, me~teren unb 22@ ,ת"הגן4"1 זייא1גזכר'ןגי
 אבות ברי, ,.ע ,ן .ש ,"3 ע(emeinben )1518@ '6"ש fiolgeibee: "0* etft(4"9 ;א112אז5,-"

 , "ליול."ש%... סליקת מל מממנסו6

 עצמם ;ומטרו נס1115עמףל כיום, רב כמה היום ל:
buשולליכם נישף משף: 2בךיף טס'תושטלפיי/ * ךדינמסטרו9ף משפמם יל-א1ר הוצא שמר. יחוד 

 יעלוזו. ולאד המטחיכם,לטסטה יבזו. ןקילוובשים
 זף ת' וי: י הלא ,סריזו.* סקול יעקב לנושפה ניגן ק2יקרת
 * טעים רה ךכפר. ורף סגי סרבו . מסטנו ךרודה גרסמסא

 תמאנו: גולמינו ליי * "פנו מסללינו וכרלע שסדהשסבו
 * כנולי; 4עים ללע13קים * ןיףלה נאש9"טסאניןהגנו

 לזלף ןשכי:2רנית ן4?מו* ןזרו שי ועצבון טלטלהת, טלטלה: סטלילף ן הגה ללה* 1מקןקרא2לינו ךץ717קור

"DQn* 
'nalb~t ךרחמי לא מטה אסק"י * קרמו לא לזהר : 

 * וסאבם חוק סנר נבשיל2גןי * גם סשמךם2שהץיסממו

 היאלח יהרן * ןסרגם ורחב לצורף משכנווזיו רדידותקז"ת
 שדונים בקלוה * נחלתו שארית נותרה שגם י נכגם:סטי
 לונה שחר * מהילתו קן ליוגקנ שטר כעת *' זולתוקשים

 עולם סיטי * ךשומם רומם :ה4 4 לסליתו לקן"ו:ה"ךי
 טשסיל ךירימם* עי יתן למלכו ק"ת * ןקוסםסרנומיי

 ךנקטת גקקתו * כשמקרי ירטט יריטם ת' : סריסםאף
 סה8ן4עקדי: ןשאסי סי לצרי* כלטסי מיסימחירי*
 * המרשייה ןקגה לעת * כלולה כמכת ף ל ייתמי4עוי

 1 לטענם* לא אם לטעקף2שה * טפטפם ם?ק םלהלקוףת' ,: י %" י_4קכ אלמי האזינה * שעולה קסיסני רא"טן"'"ת
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 . ,, כתור,' למבחה,וטל':יומ, ).נםליוקות 1י692

 עגנכם : "גם ןלא יי ונלי כנמע3בם* ייכלמישונשנ5מויכשף;

 שן "ישל י 1"ל"ל שעיר-ל% ,"ישיליף4"5הםלי
 סקדוהפיתפוניעלף "' סמרדף: ף'פצ'ר סכהוף*כאורים.

 949חללי4 יסר ןציקה צךה %ךה: כעת טץ!םןמעהיה. סרקה שזל ממור"ן'שגה.ג% וט4]" טעגשןקלגוטל4",
 "ר"עלךרית,ןנאכה ומעלו* :44לי יא ךסעתקרשול1',.

 ארים קולי ו' קולי:, שמעת שועתי . גואלי לסערתךהלא
 חמת קפהתני ן קיהע"ח אלב טש"דטפני4קתמרך

 רמשה.ךלךיה רפשה: עגים 2ל הסמקשה4,טםמט4רק
 למי"'4. לייי' יקיצת שיי "קי;י'שדל

 "לר מתמ2סימם."ששכם הגוירה מלשכיעק1:ת,5*1וביב%.
 לקירת כית"%ת: ה לנ תשיב*,*41,,4ן,",;אכ6".
 * ךהורה'35שארת לסליטת %שמט ' .יקרי-4?"'מקףךת

 לא יהקךףי טמץיףים מיטךת מ9טך"יוסילט,4טמ"
 משהתף כקהא4'2הי יחיד b~1p ן4נית* קראוףצחצחם

 חסחקס: ןאתתה3תםששר שפלסם ץת ןשסעסהכני*)

 תכרסם *לחז יספי שויי* סיף ,2י(,;מממ%"
 ולתמללו: ן4הקו בן סדוקל"ן3ללו. 2לא'מףה;?חמהם ןלו-

 )ן,סנה3 * %עעי4,~ "שלשי מסלטם תוסיףנ-י(!'יו
 תקנן קףסם ושרחף תית ךרחסדק. ץןקה נטוהעשטם
 2ל יושב מלף'- אל קרומים."לשת

 כס-

 נ והע-מ
 כטוחי סור-ירנאבורם לנו":'זזפהיי

 י טמילשן.ייי/
 מיק טת-סריתי,יסק 1אף*";גו,יהן'2קל

 : לזכר ךסיףץ טןכר טפוסםטת-לרוקי

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



 כפור יים של למנחה סליחות .א5
 מי תכר. אק-ת. שלשר חח)נים יףתןך-"ו)

 סרכים ץ "עיי -טס השא-י אשי יאש4ים וררתלסם
 עשנו 4שה ן, אטי ,לאלהים לקם להית. סנ-ןםלעיני
 '3שןךץ בקייתכם זאוק 4בם ן9,ף' ' שסיטססנוזמו

 לסשר לכלים געליים ךלא סייסים לאמלכיסא
 שלטילם: : חגי שי אסםשריסי

' 

 משחנטנויסם41וואל
 וחים אל שי י ששתיפכמף
יי'

 אלהיי
 רלא ירפף לא
 טת- "כח נ"אישסיסף

שרית,"משף
-UYN 

 גשכע
- 4,"--'ף*4י-נ* - - - - - - :  *נו. /אג,ו.ו י/שנ, ן יעים*1 

 ושב * וכשההב ימו41חקני
 :: ? ?וו :?:ז אזק-שניזקף 4,להיףיי

:י
 זל" . ד?ור*:ןב;ק?זף-

 :ז ה.סר:ף שיריטש

 גךקנו קכץ זקה:טליורף
 ןד"יוה "בם שנחוב*כמו
 משם השמים שקעהשחף
 השכם כלסיף ןןקש4ף
 חשלורנף כקןמכז :רושל
 ן יאסר כוכחה 'נאלצו יי : :-?,ג':יתץ * כמישכתוכ וכצמרלשל)ג

אם

)%",etntgen unb ם .?ש. 
~Tanffurt 

 ת3
geSetet.biefee ת(לחו(א לאש ואת רחם 

 * ששיכוב זמי גלקנוקצץ

 כקעתו גדסף רזויהאכה
 סשכ : סף יסשמק.אימיף ן ןק44ף סיכםסשקןכם
 כמ5 נרחקנושבורקנו
 צולמיף : ךשכשכתוב*
 ויכ . ןיסקףטת-יכיסה
 ששה: חלסיף ךהסילף חשי סשלטסעסיםךקשיף
 פוטסיקבו וטל 4לןמרצם
 רחום אל כי * שכתובכמו
 ולא יך9ף לא לןלמיףן
 לטכע חשי אבפיףכריש יחל ,כח ויא 'שכיסףן

 מסהמשןינהלמעגףלסם:
 פנטי פנטי * פקרסשחקר

 הוא!
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695 כפור יום של למנחהסליחות

 * לטעני פשעיף מחה הוא כשנים חמאיכם ךסיואם

 טסה : אוכר לא יחפאסיף יאדימו אם * ילקינףששלג
 *שקיף טקךסישקייןי;4ב , וטןמ 9הורימ קנםהעף נישי נ9?9ן שעכ סש~יני ן זיק : רשיו כעסיכתולע
 מרקחי * שכרהובשמו

 מהוריכם קוכםשלרשכם
 יסאוסיכם סכלוטהךתם,

 סשעימ טהדק 2טסיכם "מטהייסקל-4לילישכם
 * ליקךס שקעילקע;ף

 מסה הוא טנקיאטי
 וסטאלדף לקעגי*קשןיף
 "קךס* שקשר נן794ש"כ ישו4עי טסדק : "יכרלא

 ן9אן ישליף ;4בשקיוטי
 שי טלי שיבהסטאתיר
 שיום תשאיבי שטף :?טיט'ף

 שכתיב* כמו ומןנוד,ז,ה
 כלישכת ךכטי סדה כיוםגי

 טכל מנססכםלמהר
 הימהרו: ך לקויי"מאסי9ם

 אלי שיבה סמאתיףךקן9ן
 כמו נמהך3ו מהוריםמךם וקליני זיק 59,לקיף:ור

 על'9כם סרקתי *שכרקוב
 ומדמרטכם, טהוריכםקךכם
 הכר( "טאוסיככםטכל

 "ף9כם: טטסר4לולי9כם
 סיפק שיוכם פט"ע4שטר
 שי * שכתוב ?מןנטהךמ
 קליעכם ךכסר 3עהשיוכם
 סכל לף9םלטהר

 : סליקיו ב לקניספאסיקם
 "~סח 9א לכף * שיתינזמו וכערי ששלג ה9איפסלש7
 המאיכם ךסיו "ם ףיאמר
 אם ילבינו* כשלגכשים
 יחיו: שעטי כתולעיעלימו

 "קחי ייצין נסיף ךגיגך: קיקה ךז סשזך9"טיך'3ו
 : לף כי וגאלנו: צוקנו ך לפנךף לכנו והגיוןפינו

 אלונינו: סדני מעלה אתההוחלנו*
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 כפור יום של למנחהמליחות698
 ךאר( טסליקנו*וטים  תטחינו*  ךטל מעזקנו* אל חכותינו* ואלמיטלחינף

 לקנף מם * דרכיף הינו טיותיף* למרנו *להירחף סרקני "סמ* סרטף סמי
 . לטחשסף שיי טרד ימיל ?קף* טרדלשטה
 שסף ולקען . ?לכם ובלב באמרה והליףונשוב
 ככנועוב פו.ניבו ותכפר( )כא ותמלח סמחוך(משדול
 הוא: רב סי שיגי הללט ך שקף לקעד שרשףורקעןי

 שים שיקיני ישלח קמל יביקינף* נאלהיאלהינו
 בתפלתנו* והסתר-לנו הזה* הכפרים וביום הזההשבת
 ולכעכיסמ"ק

gaetet: eofgabe 6'8 e~ev ש ."8 6"ש' Eran~furt 8ק"ויגו. ח
 הש' 5מ :14 4:9ס:זיזגד מנקר

 וטסה שוכרי שצל "נו'!קינו רומיכמדילא וכיףכיסוף*
 שקילינו וקעבר טסה יתטו: לע ושנשףהוא דורסלר(

 . לף לס?סזשד ימני טת וכף . ע"ךףס14ך לף*לסיחסעבד

 לשוב, זרטך'ומינע ערסלו4סנע
 סליי"ינו ממש טלף.

 יג.1:%ק:לגטסק'ןל"4נ'מ_ל!ף.
 :ען:סנ4קף. טרף פית לסלף ןמכא . רוחףבחסי ליוקימ סוחדש

 חשכיי יקרב וחקנימף שסית ?קנ4רסעקה*%ריביף*
 סשתיכ sef~ "ת )4ייישה( לאגסה לסכןו אתומול

 ננאף לכנ בטת לשסף טת אליסף :י יטלשתשסף
 נק?ף יכשל שיף שסל הכלטיף י טרחלהימסה
 מקף:לועו
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697 כפור יום של למנחהמליחות

 "כעשע4* ואיטיאיקינף
 ש"ל . 4זסלח

 אלכןנו.סיינועמףן8טח
 . מדענן בשחה עורףאנ4
 . שדקלנו בשעה כרמףשנ4
 מדשיענו. תותה קמףאנ4
 * קייקמ ןטסה ותשסףאמ

 מ%סלמ:  מאמץןיףןטסה אנ4 * דגנו ןאתה רעבסףאנו
 .0 .וש  man 1"%51 ז"י 05 לפניך תבא אנא -ב .ו.%

~tantfurt  
3% 

 אנ4 . רססים סלא ושסה עין קולשי "נו . שקוכם"יף ושסה עיף חשי אנו ןמנ4ן. רחצם וחיה שים ע1י"נו
 : ו"ט4 לע ושניסיף ה4א נשלוק . עישר ועל:ש43

 WaN) )נ"ת אביקימ* ואלמי"לקינו

 א2תנ4 ששק מטסנתנף ספסלם ין לסלקני, ישלךשכא
 ואלפי אלינ4 " לק%2 ליניר "דף 4קעשי שסיםעד

 : סלאני אנתי %סל סקאנף ןלא אעצף צדיקיםאכוקינ4
 העוינו. רפי. רנרנו גלנו. יגרנו.וצקינו.

 שקר.:עעט טקלט הקינו.ןתרקאנו.ןדנו.
 סררני* נשצנ4* קווןרנ4* לעגנן* * 3גינ4רוע*
 השעם* ערף* קרייני גרני* סקענמ* *סגיני

 העעסענ4: ועינג* המעכנו*שקתנו*
 ואטה : לנ4 שיה ןלא סםדכים 4כומשיסיף הוקועודעיףםךבו
P9~Sסךשעבי: אסת"?'סן"קקנף ס' . צלנו ס"א של על 

 : לנ4 כפר *לני
 קיי.י, י-זי
 שקינו: ןשטדק ס9ןף"בף
 רלענ4: תשהה צאנףאנ4
 ס"נף: נסלסףןשטהשנו
 ייערנו: סזלתףךאתהאנו
 סלקנו: בשטנה 2מףאנף
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 כפור ליום מנחהתפלת598
 כלקמ ריזן נושענו* לא לכן ופשענו*הר"עמ
 יד 2ל כשתגב ישע: לנו וטיש רשע* ןוףלע17נ
 ןף2וב טסשכטיי %ן ואיש ורכו רשע יעיב4כי-ף'
 ליייס: שי-יףשרק ו"ליחלקינף וירהקהף ן-ל

 * ןס-4ם קו12ן' * טשיר חמדי והשג3ווהסןד1נירז

 מה וידועיבם* ולוגם סם ליןף וה3מתריכם,סגלים,
 ץשענף טה צלענו* טה ססך3ף* מה סץ3ו* מהאנו*
 -לקינו י ל9קף נאמר ומה 3בירתמ* מה כ.חנו*טה

 ןחגשי ל49ףף שקרן ול-ס4כירים הלא אבותינוואלמי
 כסלי שביניכם מדע כבלי וחכמים היו שלאמשכם
 * לפ4ףף הכל מיקם וימי -הי טעשיסם יכ שיפישול

 : הבל סכל שי שיף טן-משס"ה הארםומותר
 שנכן לקטף יסטר ומה * מרים יישב לאכיף באטרטה
 : ייסע חטדק ןסי4לית ס94מי1ת של סלא *שסקים
 נסער ןטי. אקףיר*עלמטשה.כייותןלכ: ובשן קטן כל-צהרי חוסש חסהס5-סי: סמרי שכעלומות עלם. נקי יע~עעמה
 : עיניףטעי
 פשע. 72-ן שכר לעולכם שיף",."

 : כתטלה לסעף ןעטלמ T'T8:Eששרעני
 פשע* שבי לעם טשע צרםמבעבור
 צי4יף: ט44י 9ש"ימ( יי"" חשרנימטסה
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599 כפור יום של למנחהתפלת ן ןן

וןכןנחירצקסלסנןףמ~קינו41הייאכוקים.
 ישעיני: טל על י"כשך-לו לבונדסיני*על וסטסילני * מטאסיני סי עי עגישקשיח
 ויףעןן: צאנם לפניך שלקאנו מראעי
 מלב: ושמהן לקולף שלטאבו מטאועל
 ?עת: עכלי לפניף שמקאני מטאעל
 שססןם: וכפיי לפעף שסשאנד מטאדעל
 ינשסר: בנלוי לסניף שמקאנו מטאעל
 עיליות: בגליי לפניף שסמאנו מטאנעל
 פה: ברבור לפניף שחולאני מטאעל
 : ובמרמה ורעת לסייף שמקאני מטאועל
 מלב: ומרהדר לסגיף ששואני מטאעל
 ?ע: והוגשת לקגיף שסקאני מטאנעל
 פה: בוריי לפניף ש?קאנף מטאעל
 ןנית: יועירח לפניף שתמאני מטאמגל
 דבשניה: בזדון למגיף שחקאני מטאעל
 ומורים: הורים בולזול לסגיף שסקאנרדמומ
 :ר: מסוק לפניף שסילאנו מטאעל
 משם: בחלול לפניף שחטאני מטאמגל
 פה: בטסשוה ופניף שחמאס מטאעל
 : שקופדם 3שטשח לסגיף שסקאני מטאנעל
 שרע: כער לסגיף שסולאנו מטאעל
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 כפור ליום מנחהתפלת800

 יורעבו: שלא כיורעיםהי"שוסאנוליגיף
 שקר-4י: 9מל-4י* קלח-לא'* קליחדת אלים קלםשל
 שחר: בכפת לפגיף שסילאנו מטא[3ל
 רככזב: בכמש לפניף שסולאנו מטאועל
 סרע: כלשדן להגיף שסולאנו מטא2ל
 בלצון: לסגיף שסקאט מטאועל
 : ובמחן 3טשא לסעף שסמאנו מטאעל
 : ובמשתה במאכל לפגיף שסקאנו מטאועל
 שהשאנו מטאעל

:Il-?~r 

 ובמדכית: בקר
 פרון: בנטית לפניף שסשאנו מטארעל
 2רן: בשקיר לפניף שסילאנו מטאעל
 שפתוסינו: כקיח לסניף שהשאנו מטאנעל
 רמות: עמ3'גים למגיף שסמאנו מטאעל
 מעת: כעזות לסעיף שסמאנו מטאועל
 91רלוו: ממללתו* סלח-לנו* סליחות מלוה קלםהל
 : על כסך"ת לסיף שסשאני מטאעל
 : כפלילות לפגיך שסקאנו כמאועל
 וע: מעריה לסעף שסמאני מטאעל
 : קרן בצרית לפניף שסקאנו מטאועל
 ראש: בקלות לסעיף שסקאנו מטאעל
 ערף: בקשיות לסגיף שסקאני מחאועל

 למרע: רגלים בר'עת לסעף שסקאט'צ'מ
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601 כפור ליום מנחהתסלת  ט-כלווז: לפעל כששאנו מטא.על
 : שוא כ.שיועת ומעף שסטאני חטאצל
 סגם: וששחת לפניף שסטאני חטאשל
 שחטאנמ סטאצל

rIrF- ר: כמושיטת: 
 לסב: יסטהדז לסניף שנושאני סמאגעל
 ש"י-לקי: 9סי-לקי* קלח-לקי* שליחית שוס שלםהי
 עולה: לכיסם סוים ששני שטחיםשל
 סמאת: צלום סיבים ששנו ליטאים.4_על
 דיורר: עדלה הרסן .עלום ש"ס מטחיםועל
 1רי.ד(4י: ישם ולום ש.ם משכם.ע5 געכעפעט* 0ונטעגסטעהענרע העיר דחו ~ירר ו געחייגדען חעהרערען מנר 66ך"מסין

 כיייה: סכת צליסם ש"מ מטעיםגעי
 כרשעים: טלקיה :עליסם ש"ס סטטיםשל
 יסםשרה1צרירעי"'יעיייין(: סט"יםש"מעל"ל שטים: כוי סימה ש"ס.ןליסם מטאיםלעל

 כשי-לוי: 9סי-לי4. 9לח-לקי* שליחית שליס ויםועי
 געבעטעט. 0ררנ~נ4 .דיעוער נמן ~~ירד 4עאייגדען "עהרערען 0,נר 66דיטסין

 ששם: "לישם מסים קאני סס"ימועל
 ן

 סלח: ששם ?לשם מבים שאנף חפאיםועי
 יערירית: שרת קליעם כעתים שאנף חמאים~ל
 שקום: שידי טיסה "ליסם חוכים ש"נ4 חמאיםך?ל
 "רשעים: טלקית "ליסם מסים שאני סטטיםךעל
 וכי. כלם תל : טרדית טשת ח:ס'מן5'סם שאנו שסאיםועל

 Tom 39) ).7ס"א
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 כפור ליום מנחהתפלת802

 דין כיח פיחזת אךכע ש.מעליךם מסאיםעל
 פעות.עשה על !חנק. הרג. שיסה.סקילה.
 ק!מעשה. שלערסה כין . n~rpc לא סצ!ת!על
 !ית- ל! ית-שןלים "שה. קים סח קאין,כין
 !את- .עלהם. לף !הודים לסעף.אסרנום עסי לני טת-שקליים * 4י כליירטש"ום
 !יר!עים. גלכם הם לסעף לנ! גלייםש"יגם
 !הגנלת . טלמימ ל:י הגססית שגיערכדסר
 טת-סל-רכרי ליערית עד-עולם. ולסלנולנו

 : מזארממחורר-ק
 מחשוכה !על יחים טגכל רחים!"מה
 חכטהטניטר"ש

 לד:ונמלות עיגיני מ"שיסד-ה וער-ם
 זכין סי שגטכם לסעף שסר עכףף11-!ר

 טסו-ם- טלקינז ך נקנו נקני:שכסמרור-ש
 עלט קרוק מכל-פמאוסיט יטמרטישע'ני
 יד על כסר-קוב ופמרנו* טהוריי-קקיר-ק
 טהוריכם ק!נבם מגלייב-ם !4-קחייכילהף
 !מסל-3ל!ל'סם זקאוסקם סכליקרירטם'
 : "ונסם"טהר
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603 כפור ליוםמנהה

 חדש השוכה טליף השיבנו 4ביקיני נאלהיטלקעי
 סי עממ. כעסף והפר ר,ןבו אלמי שיבנה * קקרםימינו
 הוטלמנ4. סראש סמשישה מל בהשינה ררצהטמה
 ש"ימ וי אלקןף ן ןשראל2ד שיכה נכיטף נד עלוותהכ
 אלרי ן לל נשהכי וסרים עסקם קחי שטסי *שעשף
 שסקיבו: פרים וסשלמה מיב וקח "ון משא ולטליי

 טהשבמיו ~יון י"יש מרכו רשע יעיצהטסי
 : לקייה וינרגה אלקינ4 יאל ןירחמהו ץ אלהישצ
 י 92ך ן'לך"ל לת "מקזמ טלקיני ןהנמטהשמף

 וףף יעמ סרימף טגי על שחקלמ סליייסססל"ף
 הססרים )צום( יימ ואת( הזה השבת )יים את אלהינון
 : פשע ולכפרת ןון ולסליחת חמא למחילתסזה
. נ- ----------- -- ------- . -  ._-_-. --- - - --- _ 

 ltnfetet @Ott unb @ott 11rsfet זאאש ! ,ם ?ז4חן ane ע5ווש --------------
 , 5ם( une 1חז4ס?!teie Hage unfere eltteuele ! 4?!!1חו

~utad teonab fae @ei[, unfet @Ottt une, tr~fte 3תאא! totigen 
 ן?אאכune aegen Urtgnabe 9 ו gefaae eir "ן bie ?5אש 044שאל9
bur*

~urbe 
eo ת?1%?4ז?ט. inbeginn am 140" fie une 

~aft 5יעfe~re ,,14 )2 ת?6?1ז*,?8ז"6"ת : ,מ, (@ofea qatop~eten a~einen 
 benn )501!, beinem e~igen (ו6"61

~um ~inauf 
Oerae[, r~d, 

 fjeigt ;6פ eringt,,ץעוו
~erner 

ganbe." beine bute@ gefaaen feir 
 fagt :ש84א50

~uraar 
@tDlgen 

~um 
fe~tt unb , אש @e~ete 

 wenn ghbfidi, eanbe bie tergi~ft "ש eefferung,ת?ש4?תחם
!"epfern 9כ" 

~arten 
 eippen unferer unb ?חסל9 11םא

betחיהוש ber , seg, fe~nen Etttftt bet ueYIaffe ,,ae : ee: 

 , ban זש*ח eiettler 1ט,(י
~Nigen 

bem SU um fevre unb )542ת"ע, feine Untt@t~ 
bieI.itterseibet ןש benn , @otte~ unferm 5ע , etbarme feillet 

aiteiger,eu, bie teiaett, eieEe 9זפוזן?כ um Unb ומאהבהן 
 um unbפ1!אס1

~ugeteenbet, ~]erae[ 
Sotfe aoeinem 014ש unfet 

"aft
ertoieten, 

~3lmbeefinbesn 
 u[b@ , 0 ,118זטbie 12 עכ9 !!?("?כ9

biefen)m~b )1514ם66ם biefen )4!0ל unfet 
~neiger, 

gegeben, כ9 שו!ע!! 
 ןזח5

~ungen 
R3erge~l ?ז ullieri :rge6ung ? 5 זא לי tgetag ?ש י!עןז164ז 

flRiffetbaten.bet זח5 פחע!!104ופש unb GB~nben bet SJerbeibltng 
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 כפור ליוםמנחה604
ctu.א"ב 
 * לכסרסנר היסק חשר תםח'

 : תמהרו צורנו בשנו מיםת'
 .עליו :כשר סויט ג"ום גי גתירחףכשסיב
 : מיקרי :: לשבי סטאמישם סכל ימכםלטהר

 * יכבס שמונינו פעיל יום"'

 ~טקרי: חיקינו דוות מיםת'
 טההגי: 4סמטאמי קעתי כושי %ב הרשף ?כויכשתת

 * שזבנים ,צי מכנ37 רוכםת'
 נקליף: וצונם וכמקרה מייםת'

 יע סיא4 "שי .עיקם משל וטמרמים 4ייאף יי 2לכנתיב
 יי: משעי ראשי לי סיא' "שי .עינומיסם לסליילדתי

 סלם. 2ל כ?כ ,למ וסמל !ה יום"'
 ורסלח: יכער ודונם חמא מיםת'

 י7ממאל גני .ערת לקל ןגסלח ?תיקףכשתגב
 ושחוק: ו(זכ( לסל גי גתיום כותרולגר

 מלכח. לא אל במולק מב יום"'
 נמשני: מחלואי לכל ןרסלה כרסא סיוםת'

 : מהל4"יסי לשל שייצא יול:עוגייי ספילמ ודקריחדשףכיתוב

 * משצינו יטחן כעב יוכו"'

 ואינם: ממסוקינו לבקש היוםת'
 ממיא 144ת שהם גוטים נייאף יד עלכגת4נ
 מטסת ןאת ואי444 ושראל ?ת.2וו ובקש ןנאם
 איסיר: לאשי אסלח סי תיצאי;ה כלע:הדה

 ריר* בער שיע דת כמנהין ייזם"'
 2א: סלח סכקשו לו נשא מיוםת'
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 כפור ליוםמנחה606
 נשאנה ןכא*ר סקנף כידל מנה ה4ם לעו1 4א קלח ותימוכנתוב
 . שסר וסם : ק9ה יער ~Q::yp סןהל4ם

 2 גרנכף ול"י :ן נ48סי

 לנו הקצתם עטמף כבור נשבירק"ת
 שקף: לקטן נא סלח נסולחמוחל

 העון* מלשמור :סיש כפולסי רוכםת'
 : סטליסה ועמף השןע עמנו סיוםת'

 "ירא: לקען סטליסה עטף גי 1דשף ידנריככתוב
 לקי,ר%יף. פסח ממח"'יעם

 יקירו: לסקס החב צעיר סיום"'
 ןאיש בזהי "ת "יש עיי ןל?די 51ע נגיאף ןד -gyם
 ועד לטקטקם איתי ורעו גלם גי :ן את רעו לאחר "תיו"ת

 עוי: אפי לא ולסיאמם לעוגכם "סלח גי :ן נאבןגדילכם
 ישלמי* כשטף קוראי יוםת'

 כשם: חלא כין ילינו רשם סייםק'
 : ה גשם ן1ק?א D'p עמי ודתנצב 9ן79 :: 71י 9תיומףאתיב
 ורב חיןם "ןף ןסנון רחום חל :ן :: ויקיא 49יי 2ל תניעבד
 ןנוה: וסיחה ופקע 114 נשא לחלטים אקד נער ששת.עקד

 לנו המצר" עטכהף מ2ב2דןא 3מנב2יראק,"ת
 : שמף לקען 4א רחם וחנוןרחום

 * סכים סיכיף שממורע "םת'

 סמירית: איש כ9ם שמף למען שעשה סידםת'
 וראה עיניף מקח ושסע יןנף א5"י סטה ורבר~קדשףכרהוב

 ע5צדקמינו גילו שמף4ליה. נקרא וסעיראשישממקינו
 סרכים: רסקיף על גי לפנןף "סנונינו טסיליםאנחנו
 שדמע לנף המצא שמף כבור בך2ב2הרקי"ת

 יקף: לקין סטלקנה שסעססלףץ
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 כפור ליום מגההתפלת608
 עיונם לעיניק'ני י 9סך( שמכימ'נף באלסטיטלטנף

 פשעינו והעכר מחה הזהי הכפרים וביום הזההשבת
 הוא אנכי אנכי ?אמור יינדף* מןגדעספאתינו(

 ונאמר 5א-אןכד: וסמאתיף למעני פאקירמסה
 "לי שיידק חפאסיף נ9ע74 ישקיף 9עכשקיכלי
 ?לילכם :סקי כשיק כירכם שי ןן"סי ?טלטיף:שי

 : טיהרו ת לקני ספאכ4'9כם תוכל יללכם2עטכ[ר
 במצותיף קדינו במנוחתנו( רצוח אבותינו ואלה*)אלהינו
 ושמחנו מפוכף שקענו שיקיק(ף* ללקטוכקן

 שבוש וברצון באבכה אלהינו יי להנחילנוכ'שו1רקף*

 כעכנו וכמהר שטך( מקרשי ישראל מה וינותוקרשך
 רמה5ן לן'ירט5 שלסד שיסיק שי * שטשיילאטרף
 מייד ימילאמיף ןייי ייי 99י ןיי'7השרטי
 טטדק שייד * איעדר( )אי'4י ~סף5ח כושל קלףל4ו
 ע% ולעיסוק רלעעווהינו יפולץ מיחם( מ5ד *ךי

 דורטר[שייק
 ליבדה בכרם אי"מירהינו ומעסיי *

 ייע~ייהל השבת י-קרש 9י-הייקוץ עי קלף .כשרה
. : סכשריכםךייבבם
 ופה

f$r 

 יקשב . ויחסל0ם אסומל שעשת שלמ"מ
 ווךי ואשי שיתף לדביר העכורהשת

 89ססה ימסלמם
 עקף* ושרטן ?יורת תסיר לרצון ותסי לרציןסקשל

 אתה כרוף * 9רףסימ לעיוז לשורף ןי?טוססע?ה
ן

-~icsc 
 : לעיו שכימתי

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



609 כפור ליום מגההתפלת
 דרבנו.סודנים

 הוא שחיה לך אנפני מידים שאתה לד חקקנומיים

 סל אלמי אביקיני גאלני "שיני ת אבותינו להי קטינו ייהא

 "י,~"חש 4ן םגן חי,נו'ג, ציר . :2דשולם
נינטימןאמ 4מ4י גו וקשקני שססויטני -gyןעץנואטההואלדורןדור*

 סשלאוטיףומיבוסיף"99לקגת ?ל עקם יים "9שללעף
 ןססרסם רחקיף לא-9לי סי ספרב . ו4ךיך1ם וימראלב
 : לד קצנו סעלמ הקציף לא-תמושי

 ישלמ41ד: "סיד טיקנ' ףףייסם"9ף יסשךדהלןלם
 שרישף: כל-9ני יסיד לסייםיכתונ

 : להשית 9"ה גלף שטף הסיב ן אתה ברוד * יה?עע-תנףןכלמס!'םי!דוךסלהןיהללואתשטךשהשתםיזשטקני
 המייגעת כערכה כךקני "ביקיני ואלמיא5קינה
 סטי סימלה 92נר משה ןיי (ל מ9תי9השתקה
 ן ןנ?כף כטמור: הרישף 2כם 3ורמ ין9יוחקק

 98ז ב רשא וירשה: "ל~ף ו99יי ן ישרוישפשף:
 שיים: לף גשםחלף
 ?על ע*נף ורחמים 2קקד סן ובלכה מגבה שלוםשים

 שי פיף טאור שאסה כינו אבינו ירקבו אקף9ל-יראל
 חמד ן"מכת מגים תירת חלקינו ת י4י 9קט 98ןףמאור
 לקרך 9עיגךף נמיכ * ןעלום נסיים ןרסטים וסךכהועךקה

 ומרד ךדר וגבה-פיף1שו-ו: קעורת ןששח לדורדור
 נוראתן t~t$o טשיסה: גסלאמיף ?גרינקצף
 יציעך רב-מונף שר אסק?שה: ונדלור[ףיבוקרו
 ינדיל- אפטם איף יי ורחום סנון ורגלי:נעךקסף
 ידוף : על(-של-עןעשיי ירחטיי רוכל יי מוב :חמד
 סיכיסף לכוי ן4ר9ישה: יחסזןיף ש5-קעקלףם

 גבורוזיו סקרם לחגי להרדיע ידקרו: וגבלתףיאמרו
 כ5זלטם מלכות מלכותף מלכותו: הדיועבוד

 לכל-סגשלכם ע סומף 1דר: בכ?(-רירוממשלחף
 יאיזה :שקרי שלךף כל זיני לכליסשמיסים:וזיקף

 ארק-!דף פוענח בעתו: אר[-אכלכםניתן-מקהכם
 וחסיד 99ל-ףך%ו ע צדיק ךצין: ל9ל-סיימשבי2נ

 נשסע וטרק-שוקטכם זקיק רשו-ןטיי9א9י-': וק?ץהי ח"י לכל ל59-קריי ע קייבו9י-קעשיי:
 כ?4 וארז ישר[-כר(-אבניו מ שיכור~ישטים:

 :ה 99רך נושקני : !4ד יעילמ 4רשמ שםששר של- ריברץ פי שבר :2 טפלת ישטיי:סרשעימ
 מלקלה: ועי-עלםסמטה
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 כפור ליום מנחהתפלה810

 ששלוטף* 4י9ל-ש4יק ??ל-ערץ ושרחלאת-1יף
~gG??וס?מב קצי מיסה יסר99ה ךשלום טרקה סיים 
 ולשלים* מוסים למיימ דירכם טית נקלןלף אנמנילכליף

 השלים: עישה כ שמהשרי
 וב. *:מריםנקיק

 לסיים סדים: שנות לף ייוקיפ4 יסיף ורבו כי כיוואזיר
 מעים: כמפר שמכן4 סיים' אלונים "ס";נ4:טיסים
 הים: כללם סוים אלהיקם ניי מףנקים ושסםנ?תיב

 לאמ'ר: ףבך4 טץשר ירשי 3ט ןגול-9אועשה
 וכמוה: מעולם וי 1חסריף י* ךף1ף!כ'ר

 רכל-שירע ינחיי יכיומיכון  ומייכון  מלכיסהך_יייף כרעים" ייקרא ?4לסא רשא שס" ודמקןעם דין3דלתון.
 * אסן ואמרי קריב, יסטן כבנלאוקסטל

 "ל5א* ולעלסי לזלמ יטרף רשא שטהדסא
 ויתהדר וןתנשא וימרמם ויתפאר ונשתבחדישכם

 מלקלא פלא הוא עייף ףיקרשא קסתודתעלהנר?סלל
 יל'סלז נטטסא משיססא ושירסאסף?ל-טר?סא

 ק: : ~TG ואיייטלטא'
 "סלמנו: "ת %4צ'1 3י"טימ "3י

 אבותיו עכל-~שרטל(רם 4בע4תהין צלוקצה71"ס2של
 עולם: ךןד 9בךףסע4ה : שם :סי ל טסו: ויעיי סשסי"'די

 ועל-של- "לנ4 וסיים מן-?כעא רבא שלמאןסא
 י"יץ: שאנם עשה יי מ"מ עזיי קי : טסן ו"סיינשראל'
 ועלא "לע4 שלים יעשה היא במרומיו שלוםעשה

 אמן וימרףבכנישראל,

: 
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