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ה'הצדקהולנו בשת הפנים מה נתאונן ומה נאמרמה גרבר וכה נצטלק *
ישינך פשוטהלקבך שבש;
נחפשהדרכינו ונחקרה ונשובה אליך ,כ

לנמר]

זאת פעם ראשונה .אשר קמתי בתחנה.לפני שוכן מעונה.
ני
ם
פו
לל
וש
עדתמי מנה .יקבצםאל ברננה .לתוךקריה נאמנה .ו
מכל פנה .לרחוקיםולקרובים.כיימעךפשעיה.לקכ5שבים:
שביםאליך בכ5 5ב .שועתם תקבל ברחמיך .ברחמיך הרבים באט לפניך.
 1וא תשבטריקם
ך ק
ס רשש ק ר
טו1מניךי מלפניך מ5כמ ריקם אל תשיבט ,כי אהה  VD1tתפלהvolt :תפלה
ה'
הרוסות
 ,יבאו
וישתחוו
אליך

ערךכל בשריבאו * יבאו
לפניך ויכנרולשמך
וכל הנשמה* הנשמהלךוהגיףפעלךויסה עלעטלך:

ותוכחה]

שטעו נא תוכחת .בטרם חררו שחת .יש קונה עולטו בשעה
אחת :התקוששבן אדמה.והתבועבמזימה.כי תקות אנוש
 .הואמותיב לה .והוא
רמה:ובהשכילכ צורנעלה.גויתך האמולח
יויום בשאול תחתם .עדגולל יסתם.פי תקרה
מפרק לה( .פ":0
יורד וסותם :להחיותך בטל אורה .השתמש באור תורה .ח היא
דרך ישרה :ובעת תקראבציות .לשכון בארץ תחתיות .דא תהא
למיקם 51היות .מ"י) :נפש לתום מועדת .יום רגלה מועדת .צד
תמות במקומהעומדת :חוטא אישבעולמו .בעוד משרה עלשכסו.
גורם רעה לעצמו :וימיו בהבל מכלה.ושחוקפיהו טלא .בהפקרא
ניחא ליה  ,ע"ז) :ולא יתבונן בחבלו .תגמולו כפעלו ,בסדה
שמדד בה מבידיןלו :לאיגורמיום עבכריה.יום גרבסעיףונקרה.
כלהעובר עברה:וספרזכרון פעולה .מעיד ברדתו שאולה .אפילו
.והואנלוז גטעגליו.זמנו
עלועבירהקלה(.י.0יזמן עקששביליי
של שטר מוכיחעליו :ושחו בשחת גאוניו .ונגלולו שםזדוניו .כל
מעשיונפרטין לפניו; דאגינפשיעלעוניכי.כי באשרתלכי.תטלי
מה שכתובליכי(.פ':0צוראיןנסתר .
ן למשפט בקומך *
מטךה.ובטדועונה שוכן מעונה.
דין ודבריםאיןליעמה :ונפשחיכהברינ
( .פ'0ן
נה :לזאתיגורועצמי .וכי טענתיהו
בבואה מחמתטע
י
א
מ
ב
כמתנכרותבבגדיהן .ומתפארות בגופיהן .יפיפיות שבהן :ולזמן
שרים ורשים .עלפנ קברנטושים .הפשט ונתוח וכליל לאשים:
איה לא כן אחריתו .מעשיו מבלין אותו! תצדיק
יצירגאה בהיותו.
ןטלכה בהגיונה .דינא דמלכותאדינאי""ז):
נפש נענה.די
הנשסה

1

מדר מלהרות

הנשטהלך פעלך* ה' עשה לפוק שסך :שמך נקרא עלינוה' אלוימ:
יאעקש אלהניעו  %אל"מ :אלהש בושנו בסעש'מ ונכלמנו
נ-
וק
הנ
יסך
:u'nuW1אלהיםבה"מ ונכרכנולרויםאלהינופנינואליך:איןלט פה להשיב :לא
כחמק לרז-ים ראש:כי רבופשעינונגרךותטאתימ ענתהבנו,כי רבו משוב:תימ לך
חטאם :חטאם עם אמחש ה'9מ :הרשעם :חטאנו :ערנו הרשעם וכמ"מ
ומרס סממתיך ונצן04טיך ולא שוה לנו :ואתה צדקעלכל הבאעלינוכי אמת
עשיתואמצו הר,ועמ :לך לבדך חטאםוהרע בעיניך עשש :מה נאסרלפנן
ה'אפקינו סהנדברומהנצסוק :כה נאפר לפניך ישב כרום ומה נספרלפניך
שוכןשהקיםהלא הכמרותע ורגגלות אתהיודע :אההירערזי עולם :תעלוסית
סתר כל וו! אתהרופש כל חררי בסל רשה כליות ולב * אע כל דבר נעלם
טנק -אק נסתר סנגר עעיך .אםשנים שובנו ה' עשה לכרן שמך :אם שמת
חיש
תשמד קחרר סי יעתר; כיעסך הסליחה למען הורא:כי עמך
תימוינו לפניךכי על
י לא צץ"עו אמש
בארך נראה אור :כ
ה' סלחהה' הקורבה ועשה ואל תאחר :השיבנו ה'
אהלויצךגךגרהירבבהיםח:רשה'עשאטמס"
כקרם :אל כלך יחטב על כסא רחטיםוכו'.ויעבוה'
וגרטדונקה:
פושן א'מיש סשה

מפיס

ש

כיר

פפאתשיךךוטירות.וצבי טהמד טלה .שלחו לראש אשמורות.
לי
לה  ,העתידים אל חצרות האל ובית
התפלה *בואו
בנשףשבעאריישווןבתודה חצרותיו בתהלה" :שקדועלדלתות.1.
ושמרו פאותפתחיו .ויבואו אב חצרהעיו
 .וסלו סלו ארחיו .לשיח
ננפלאותיו .וסי זהיגיד שבחיו ,וכבודוא-ן  6תחלה .איכ
איהשויהי
לראשון,
לו תכלה .מש:שהקריבובלי
ן*
אתשטפירםים.הדוסהוסיבכלובסוית טסלה.
עחעפים.הבוסענהלשון.ליושבב
וגז*
ואל תשובולכסלה ,טאו:
פוסק ל
ולאלצטאתי .בנפקותהים.חצרקדעעבאתי .בעם 6נוהים.לספר
ידב
בהטפתי.פלאיו גבוהים.היום החלותיילשאולבאלהים :יום
גדלטצאבחיל ..שטךבניבי .סם alpNזוחל ממשכבי.יוםעמדי מיחל.
על
קצותדבריםאביאאלהאלהים.הים:וומבוהחלה הטעמדות.
תם בפה טללו .בך נכבדות .יום פעמים ק .6בביתך עומדות.
חרדיםותמהים' ונגדך רוחים .היום:יום טעמד .בלילקטו.
יוםבפיהם סחטד.תהלות שטו .יום בךעאםנשינצטד .וטעי הטו.
היתטאורותרוהים.שלים ומגהים .העם:תשורות הבאתי.לטעונך.
 .אח פניך .היום ההלותי .תת מד .לטצוא חן
החנותנשאתי
בעיניך .דלאלוצים .היום:
פריון ל עטף
י
כן4ש י4ישראל .וחבל נחלתו .טהרה יגאל .וצורישיב שביזו.
'

(תחמנם

.
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לתחנוניוישעהאל.ראשיתתבואתו .קדשישראל; שטצאחןבעינ.
י.
.וישקיףמטשניו
בשפכולבלפניו,ויעתרלבניו .בקולשועתהטוריו
לענות אתטעניו .וירפא מהלתו .וטהץ מכתו .להחמניו" :ומח.מן
וצפון ומזרח ומערב .יקבץ אתנדחיולקרית סלך רב ,ואתפניו
ישאההולכים בקרב .ויעיראהבתו,ויעור ,משנתו* לתרותיו":שיחי
רבוגדל .כאבלביועצבי.וגילי סף והדל וחםלביבקר * לעם
בילחהשתז:
חולךודל.לשללהואולשבי.וגדלה מהומתו .ורבה אנחתו.
ותעלוסיו,
"פניאל באלהלות.להתודותאשמיו,ויואל לגלות .לפני
 .לטהר בדטעתו,
את
והמורות וקלות .אשרהרבו עלוטיו
דטי
חטאתו .לחחמנע:
פוטוןד'

משה

מ"
"הצני .לבבייהמהבחילו .ולאל ~שאעיני.כשכיריקוה
י
ימ
גומדיפעלו .ויורוני רעיומי להמתופת בצל אהלו.להיות בנסס
.
ו
ל
ו
ג
נ
.
י
ל
י
ג
:
ר
פ
ס
כ
ו
תוטסו
ו
ל
כ
י
ה
ב
ה'.ולבקר
וסיטייבלי
כל שמי
אבלי ,להזילי נזולו .וטשנאיבשלי .אתלבבי ישולו.וידי כסלי
.נתיבתיימולו.ירואיוצרייבהילו.ופ יצרייהבילגפחז"":היום
חכללוי
המ
ו
י.נפשובהםלגאול,ולטהר
ילשאול,ונדבותפיהבאתי
תי*באלהים
ל
בדטעתי'לבבנגאלנגאול.להסירמוסר סכלו
 .ולהקלעול סבלו *
ורי נפשברה .ושובי השולמית .מכבוד האל גזורה .ואם
לחצת:
אליו לעא רטית ,במאסר גוף עצורה .ואף אל כבודו צטית.
י
כ
האדמהארורה,אין בהריעשמית.וכלגריהעצרה.החזיקובתרמית.
להחיותטדבריסרה.ואסרי צדקלהסית'וזטןישאמשלו .הף המדבה
לא לו ,לננוח :

פאקה' ה" 1כרכיה

"בונים בלבב נשלם .כאיםבצלך לחסות .ויתודועלמעלם.

טאנו לכסות .וישאו בתחנון קולם .וכפיהםלך
ושפה אחתלכלם.וזה ההלם לעשות" :רב בכור טבחן
וכצרוףכסף צרפתם*ומבליסיגיםיצאו* אחרי שבע בחנתם* נא
י לאבאיבה הדפתם *
בעיניךחןימצאו* ובשרםכי
וזששגליאםלתם *כ
בטדבררעות וביללת לשת
י אם לבעבור נסות חשפה":כו
כ
תועים * השקיתם בדטעות,whw .ומירוש פגיםי השקיטו כוס
ן וכוסות *
ישתותיוירימו לרגעים* בתנחוטיך גבחים * טלאיםיי
ם משוסים *
חיפה :שה טושיע חוסים * ופורם מצריהם * ההציע
וסיד כל לוצציהם* יוםיוםאותםחוטמים* וכל טחשבותםעליה
ם*
ת* האד" :הוסיף לקנזס*
ולא יבצר מהם* כל אשר קטו שיצו
את שארשיות דחויות* ולטפחותשאננות* תשובב ששנותאריות *
ושמתבענה רננות* לשמה שפתות ופיות .אל נערץבסור חיו
ת*
 .חאה:
שתים חם לכסות
שסע
~VWD1
פרושות *
וצבאו *

.

.
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9שק',

"ל"מ ,תשובה .שימולבבכם.ופריתנובה .מהללכם,הצירי נדבה.
תקחובידכם.בליליה
רא ה'עושי
כו בא .ראשךהואלכם:ני
.יואל כס
ינו .וזכרופלאיו והדר גאוט
רצונו ,עלהלפניו במקדשמע
מעונו .יעל שועכם .גלילזו" ::ונראו
י לב .קוראי
תפלה.עזבעלקדוד
ים .בליל זה:
תהלה .בקוללנשברילב.כלישרי לב.תנו
וכ
נ
"סובל חלאות.ויגוןנושא .הראה פלאות .והפלא מעשה ,וקיים
נבואות .לעם בך נושא .הנני עושה .אות עמכם .בליל "ה:
טסתאג'כ מבסיוסף ב
אחדן:ס"הל'"יחידיושב הכרובים .המכסהשמיםבעבים.
זק' אחד ושמו

ונודעלעמואלהיםקרובים ,ה'אלהינו ה'אחד:דן"ואפס בלעדיו
בקבצושרידיו.ובניעבדיו*ואל הרקדשויקבץנדודיו .ושמולהם ראש
י
אחד .ה' אחר :ה'"סודויגלהלעם קרובו.ועלבמתיארץירכיבו.ועננ
כבודויקיף סביבו.לחבראת האהללהיותאחר.ה' אחר :ה'"פלאיך
הראה,לבניתמימים.ורוחךיערה.עליהם ממרומים ושורש ה2י
אשר עומד לנסעמים.מלך עליהם .ורועה אחד.ה' אחר :ה' "בוגדים
י *
ושודדים בוזו מחמדי.וגורהל'יאפחירל:והע'ל לבושי ומדי .ואח ועבד
יביה רחם
צנינים מזה אחדומיה אחד*
"נורא אתהעלכלמבי
עדתךוקבל תשובתשביך.ושיםאוהביך ,אש וקשאויביך .וקרב אותם
אחד אל אחר .ה'אחר:ה'"סומךצדיקיםיאמצנוי מצר וטצוקיחלצט
ומארבע רוחות יקבצנו לעבדו שכם אחד .ה' אחר :ה' "לישתחך
אסירי תקוה ישברו ואותות תנחו
פהמיאךחדי.נכהר'ויאחרו:יאמינו בם כי
כן דברו הנביאים
ססתאגיב חתזס אברהם חוק
עזרנו בשםה' :בשםה'"אלעולםשוכבגבוהים*באנולפניופוחדים
ורוהים,אולייתעשתהאלהים.אולייחנןה'.עיט בשםה'":באנו
לרפאות נפשדוה.נאורתורה ונרמצוה,אוליישתקוהייחלישראל אל
ה'.שינו בשםה'":רצנולחסותבצל חסדיו *כי הוא פודה נפשעבדיו
אהבו את ה'כלחמידיהאמוניםנוצר הuntp/בשםה'":החזקנוולא נרפה*
אולי נמצא ארוכה ומרפא.וחסדולבדו נצפהיאולייקרהה'.עזרנו בשם
ה0 .,מנחה הקרבתלרפוא משובה.והתרחצנובמיתשובה*אזליתהיה
כעולה חשובה.וערבהלה' *עזרנו גשםה':יחסיתכיהואאדונינו.וכעיני
עבדיםעינינו* אל ה'אלהינו' עדשיחננו'חנון ורחום .עזינו גשם
ה' :זיכרנו רוב סליחותיו.על כן יעזוב רשע נתיבותיוי ואיש און
טחשבותיוי וישובאל ה' .עבט בשם ה':נקטנולדרוש למלכנו.אהו'לי
 .שגנז בשם :
ו* והואיישר דרכנו .טוב וישר ה'
ביוםהדיןייכנ
סליחה
עורנו בשם ה' עתה שמים וארץ :אשאעיני אל ר~-וים טבק ינא עזיי:

איי

.

.

..
.

די

עא-
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שרי טעם ה' עושה שמם וארץ:עזרנו אלהי ימעט ע %דברכבדי שסך
והצילנווכפרעל חטאתש שטך :כעזרםה'מפלטם יפוטםכרשעים הושיעםכי
' שרנולסרן חסרך :חישה לעורת'ה'השועתי:הנה
נו
הסו ט :קשה עורתה~gלy
אלהק עוורל' ה' בסוטכ'נפש' :הנהלנועזרת מצר ושוא תשועת ארם :ה'
י
ל
בשוריואנ' אראהבשונא':נ0שנוהכתהלה'עזרנווסגננוהוא:רהובכן.אלסלך.ויעבר:
סליחה
ה ,או
.ף וקעיכסיאיראי ה' סשז ח %סמי אפתר :ה' בקר תשסעקולי
בשמים הכל כמש שלטתו בכל משלה:
בק אערךלך ואצפה:
ה' גדול אתה וגדול שסך בגבורה :ה'רוברצדקומניר מישרים :ה' דברויקרא
אר! פטורח שמשוערמבואו :ה' הוא הטובבעיניויעשה:ה'וכשיעההמלךיעננו
בעםקראט :ה' הס שטך ותררנע בהרים ויעשנו:ה'ואיןעיר זולתו אקאלהים:
ה'זוחטאנולו :ה'זכרט 'ברך יברך אתבית ישראל :ה' חגגו לךקויט היה
ל הורה האריר :ה'
זרועםלבקרים אף'ששתנובעתצרה :ה' חפץ למ"קצדקויגדי
טוב וסלחורב חסד לכלקוראיך :ה' 'שמע בקרא'אליו :ה''ורע מחשבות אדם
ט רגנההגל :ה' כסה תראה השינהטשימשואיהם מכפירהיחידת' :ה'לי לא
אירא מהיעשהלי ארם  :ה' ל' בעוזריואני אראה בשונאי :ה' ממית וסחיה
מוריד שאולויעל :ה'מוריש ומעשירמשפיל אף מרוטם :ה' נחני בצדקתךלטען
שורריהישר לפני דרכך  :ה' שפתי תפתח ופ' יגיר ההלחך :ה' סלעיוטצורתי
ומפלטילי :ה'עוזי ומעוו'ומטסי ביום צרה :ה' עוד 01גמ בו בטתלני ונעזרתי
ויעלז לביומשו-י אהורנו :ה' עזו לעסויחן ה'יברך את ענר בשלום! ה'פעלך
בקרב שלםהיזהו בקרב שניס הושעברוגז רחם חוטר :ה' צבאותעמנו משגבלנו
אלהייעקב סלה :ה' צבאותאשרי ארם בוטה בך :ה' ושאתיך ומשהלי האזינה
קולי בקראי לך :ה' רמה ירך בל יחז.ון' ,חזו ויבושו קנאת עם אף אש צריך
תאכלם ! ה' שסךלעולם ה' זכרך לדור ורור :ה' שמעה בגוליתהיינהאזניך
חחנונ' :ה' תשפנה  D15Wלטכי גם כ 5מעשינו פעלת לנו:
tl11Wp

יי

לקוי

תחנה מסוס שטואל חוק

ה' שסעה ,השיכנו:

וא' אלהי ישראל שובמריון אפך והנחם על הרעה לעסך.

ו" ,4שדעת עמך הקשיבה ,ועשה עמם אותלטובה,ומיכעמךכישראל
סי אחד" :מבין שני אריות חלצם ,ומארבע רוחות תקבצם.
וקרב אותם אהד אל אהד :עואת אבליציון תנהם ,ואת אהליבה

הנדודה הרחם ,לחבר את האהל להיות אחד :מדד ומואב צמתו
י ,מיה אחד ומזה אחד":לרגלי טמנו
בבורח  ,בחרפה הכו
חי
לח
ד,אין עושה טובאיןגם אחד" :חזקיה
ייד ,ויתלחשועליי
פח ופח
תי גולת אריאל ,ונלוו אליך כל ישראל  ,מתחת השמים אל
מ..
:
מקום אחד* שוב:
aW1~D

חשוף

זרוע לעם הנבחר,שדי על צר,ירעם בפחד ,ביום ההוא

יהיה

פדר מלחחחע
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סיח טעחד  ,ה אחד  1DW1אחד :ק שפתם צש בחטה
הימב.אמ כקיבש והםכעץועצב .לשלמתי רעה תחת טוב .אץ
ששה %כ .אץגם אחד:% .זרעי רפההעלי שפל ,תלעתריאתי
אפל,
חתים נכפל .אך לא נפל,רבר אחד .היה אסוף
צאנך אל מרעיהםע,לירושם רבים הפר סחם ,וטורט יחי הקם
 .סלך אחדורועה אחר .ה' אחר 1אםעפינווגר:
להם

והיי

תיקוןלילשני

אשרי.וקרש.לך ה' הצדקה*

[נמר]

לך ה' הצדקה ,שומר נפשותחסידיו ,לאיתמו חסדיו,ואין טספר
לגדודיו ,מבין סתריילודיו ,ובוחן את לב עבדיו ,היודע ועד
ואפם בלעדיו ,אל אלהי ישראל ,צור יושב הכרובים .כ'שינך

פשוטה"ב4

שבים ,וא' .אל מלך ,ויעכור1

פוטוןו
"5וכ) התנפלנו בבורכפים,פריםשלטנו.פרי שפתים ,טרום לשועם
הט אזנים.כי עתה שבנו וה פעטים" :מתר לנבראים וצור
שטת .את כל מעשיהם ,הבט נא עני עמך ביד
טחמיהם ,יה המבין
שוסיהם ,אשר
סדרך לכף רגליהם ,כרום. :פני חסדך האר
אל בורידיך  ,ועז אפך הסר מעבדיך ,וכעמך הפר מעםידידיך.
שופכיםלפניך .סחם" :בשמך בטחנו.בבית שביינו,ונגדך צרחנו.
טחליינו ,אך אם נצלנו .טעונינו ,צדקךלבשנו .כסותעינים ,טרום:
פוטון ח' ממוס סשה

"שפילאני תחנתילפניאדון האדונים .מתחנן בלב נשבר בקהל
ורע אמונים,כי בושתי ונכלטתי מעונות ראשונים  ,ובאתי
יועמלי.
י,
לבקש סליחהבבכיותחנונים:פנה אלי,וחוןעל
ראהרע
ם,
יהעניי
נל
א
שמע ה'וחנני ,ה'היהעוזרלי" :שעה שועתעבדיךיש
ורצה את תפלתםויהיובעיניךרצוים.והקל אתעול סבלם ,וקבצם
מגהגוים ,וקרא דרורלשבוים,וילכולירוןפדוים,כיידרלא תקצר.
אלהים ה'חילי ,שסע ה'":הנני באתילהלות פניך ,בלילשנידפקתי
דלתיך.חנניוענני.קטתי להודות לשטך,נחניותנהלני ,כפרעוני.
ומנסתרות'נקני,ענני אלהי צדקי בצר הרהבתלי" :pDr ,בנסים
ונפלאות תראה ותגלה ,ותחון פליטת אריאל *אדיר ששה פלא.
ממסגר אסיר מבית כלא ,ותבנה בית טקדשך ושם פניך
להו
י:Pe~ ,
צתטאי'חלה ,ואבוא מקדשאלהים .אלאל שטחתגיל
מסון
קשב הכרוביםועלארון חונה ,צור אשרמעלותיו בנמחקיםבונה,
חיש קרבת מענה ,לעם נגש ונענה ,והיה טרם יקראוואני
אעות

סדר רב עמרםגאוןי wnw.daat.ac.il

מהר מליחות

ר

אענה :אשר לא יפתח פ.ו וכאלם דמה ,מתגרת לוחץ ומזרוע
רמה ,אשר ילבש שסמה ,בכלקצוי אדטה.וכרחל נאלטה ,ובן
י תועה
מכושככהורמ,עונה ,לרחנמטירךיםיפונהכע,מחקיהעכ:ורע,ד אמפתפיוהבוןלבוכהוטרי,םיה
ה יקנה
י
בהרר
וזה ימכור,
אבירחמן זכור ,אסיר תקוה תזכור ,ראה עניו ופנה
שור בצר עונה,יניה :תחנתו ושועו לפניך תשפר ,בהתעטףנגרך
המזהיר שפרפר ,בשר סר עונר וחטאתך תכופר ,צור אל ישוב
נאדךנכלםונחפר ,הצור אשר טספר,לכוכביםמונה: ,היה:
פשקי' חמסיוסף
יר גלה כבודו ,ומעי רתחו בחמו ,מריאק לשםהידו ,מתגרתצרישימו ,מתייקבץנדודו,ושלםיהיה עמו ,מסיף ה'שנית
ידו* לקנות את שאר עמו":ועדמתי חזוןהצעו ,בחטאויהיהסתום,
כמום עונו ורשעו ,ופשעו בצרור תהום,סלח נא לעוןבצעו,וגלה
קץ החתום,ובער טשנאו ,כבער הגלל עדתוטו : ,יסרה דברו
וסבי
י נגהנו .דרכי
יכ
צרים.על ה' אלהינו,כי לאיוסיף להרים ,אתכו
האלישרים,לאיכלים כטהינו ,והם נבאונביאינ
ו ,ה' סביב לעמו *
" :פנים בפנים דבר ,ממרום עמנו.כןחילינו יגבר * על צר
ה צב-ות עטנו,
אשר הדסם.ועול סבלנוישבר 'ויסעיגונות חנו,י
יום"
הואיתןעוו לעסו,יסף ה'שח  ffלקמת אח שארעטו':

מסתאניג  olbnאנילוי הקטןהי"ו
אקוא רחום יכפהעון":אוילים טהרך פשעם ,זכרו מרחוק את
ה' ,שטרו ,חפשותיכם ושובו ואמרו,אליו כל תשאעון,
והא" :
ן ה' הוא
האדמדםנ,כוחות כדפבירכוםונבגחארלוולבבדדםם ,אולי תנקו מכוסיי
ואצב
עותיכם בעץ ,ו.א":יצר
י
כ
לבבכם ריחכם הבאיש ,רק רע כל היום יחפיר ויבאיש .הרוב
עם וצדי יסור ,כאשר יסר איש ,בתוכחות על עון ,ת"א :
נלמדו היטב הראו (אל) כפים ,אל אל ,ויזלוסים עפעפים ,נכח
פני האל ה' ארך אפים ,ורב חסד נושא עון ,יוצא' :גאל תקער
לבבכםתתקי מת-שז ,ואליאמץ כשא ,כיבעבותותהעגלה
לי
חסרובחב
,
מטה
השוא ,הוי מושכיהעון: .הוא" :וריבריב עטו.כלפי
אדב כטדקרות חרב בוטה .כחשויענה בפניו הויגוי חומא .עם
כבדעון .והוא" :הקיצו ושניםנהפך לטשחית הודם*ומפני אולתם
ירד לארץ כבודם * והתקוששו וקושו כי אשרי אדם לא יחשוב
הלושן .ןמ" :קדמופניוועינ
ול4יגרע ,מכם .ושטר החוביקרע*
מדריראתדו סור מרט בחסד ואטתיכופרעון .וודא:טיהורעינים אם
י יעמוד* אל תקצוף דו ער מאר *
כמפעלי תטוס * אלחיקי.ס
ואללעדתזכירעון' זהש! "נוצרליוצרו מה תעשה הימטר.ופשעיו
י אדוני העץ *
חפרולו בארות המר* אכןיודה כעת לויאסר*ב

.

.

""
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והוא":הוטה טפשעיו ורוע מעלליו * ובחבל וצירים אחזתווחבליו
י נקלה מלאו כסליו* אל יחשוב ה' לועון  ,והוא" :ועם
יתעטףכ
קרבתך יחפצו
ן אליתם תפנה * ומגדל פשעם תהרוס ולא תבנה*
יאל כמוך נושאעון.והוא:
בשרםוהיה טרםיקראו ואני אענה*מ

,

פליחה

ייאתיך כ' תעשי אל .חט אנך5י שסע אסרתי :אני גצרק אחזהפניך
א
נ אשבעה בהקיץ תכונתך  :אני אל אלהים אקרא וה'יוש'ענ':ואסאליך
י
י
ש
א
'
ר
ק
ב
ב
ו
:
:
ך
מ
ר
ק
ת
ך
ר
ס
ח
ך
ז
ו
ע
ן
נ
ר
א
ו
כי
הפלתי
ה שועתי
ואני
לבט-
היית משנבלי ומטס  Dl'aצרלי :ואני בה' אצפהאוחילה לאלהיישעי,ישטעני
אלעז :ואני בקול תודה אזרוחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה לה' :ואני
בחסדך בטחתייג 5לבי ברצועתך אשירה לה' כי גמלעלי :ואנ' ברוב חסרך
אבא ביהך אשתווה היכל קדשך ביראתך :ואנ' כזית רענןבבית אלהים
בטחתי בחסד אלהים עולם ועד :ואנ'עליךבטחתי ה' אמרתי אלהי אתה:ואני
י טוב שת' בה' אלהים מחסי לספר כל טלאנות'ך :ואנ' אמרתי
קרבתאלהיםל
בחפי נגרזתי טנגד שניך אכן שמעת קול תחנוני בעועי אליך:ואני אסרתי
מושתי מנגרעיניך אך אוסך להביט אלהיכל קרשך )ואני תמוראייחלוהוספתי
על כ 5תהלתךן שני תפלתי לך ה' עת רצק אלהים ברוג חסדך ענמ באמת
ישעךן ואני בתמי אלך פרגי וחשי :ואניעני ואביון אלהים חושה ל' עורי
ומפלטי אתה אלהי אל תאחר :כי לך ה' הוחלתי אתה תענה ה' אלהי :אל
ישוב רך נכלםעניואביון יהללו שסך :אל תתן לחית נפש תגיך חית ענייך
אל תשכח לנצח :אל תשכח קול צורריך שאון קמיך עולה תסיר :השיבט ,
אל סלך .ויעבורכ ,',רחכנא וכו' *כגזוהכחוגלסלן:
תחנהמהיםדוירבי אלעזרול"ה
"וא' דאגה שברה לבי ,ומכובד עצבי ,חשבתיימים מקרם:
קדם":ואדברה בצר רוחי .גם היום מרי שיחי.מי יתנני כירחי
ינגר,הולא תדמה.ונפשיעלי תהמה.כיאזכרה מקדם:שסעתי
"יר
שימהבנארך והפלאכיוםחסדיך .מעונהאלהי קרם.:בעניי כטעט
אברתי'לולישברתיוהוחלתי.לרוכבבשמישמי קרם":רחום פקורבפן
זאתיולמה מצאתנוכלזאת.ואלהיםמלכימקרם":איה המוןרחטיך
שמענתאבותינוספרולנו.פועלפעלתבימיהםביטי קדם":למהאירא
בעת צרה ,משגב לעתות בצרה .הלא אתה מקדם" :עד אן בגלות
אטבעה.ואויבת הרשעהיעליזהמימי קדם":זכורחזון השמעת.וחסד
אשר נשבעת.לאכותיגומימי קדם" :ראהבעניעמך .והפר כעסך
ואמך":זכור עדתך קנית קדם",לציון ברצונך הטיבה",השיבנו חם
אליך ונשובה .חדשימינו כקדם .שוב:
טיושכ שוס אנרהם
"אקום להודית לריוצרנו,כרוב רחסיראזון שוענו.ואולי בחסדך
חצףענינו.עזרנואלהיישענו":בעת צרלנולךשחרנו .בבשת
פתם

אי

ן..daat.ac.iולעלע
סדר רב עמרםגאוןי1

ה
סרר םלרחות
פנים לךאתאם.
יבידמרעיםהסגרתם .ותסוגננובירטענינגשיט:
קרחוםוחנון מחהכפשעינו.ובטיסליחה טהרעונינו
.והלבןכבוריסרוב
בצענו.וחצוב אפהך;ותנחמנו
.שיט:הלער אשךבנויעשן.תלות תחדש

נתצן.עורה למהתישן.לטה תחשההיעננו:WIW .סטבורגלונו

סמפשנויךחרדיך.למעןיחלצוןירחיך.ונקוםנקטתדםעבריך.
.יגרעבגוים
לעיניט ,שינו :אם שמט ש' ,כמו סכח1נ 5ממ65

תיקון (מעמך)לילשלהטי

לי

נטר ממס'עקב

הצדקה וכר *

י שם דו
לך ורוע עם גבורה",יהרצני
עני~ .ורא"עזרני
בצרה,וח.לקצדניו,שכ
אשריענה
 ,משגבלעתות
בנפש
טרהו.סמוכבנדיברים,מקוםפרים.יובילשילמורא*אנא חמול.טיגדול.
אשרלואלהיםקרובים,כיימגרפשומהלקבל שבש  .שכש אליךוא':
תונחה אברהם
א" לך והטף פעלך ,צור אשר אין דוטהלך .חוסה על
הנשמה
עטלך9 :אץ טלה בלשוני * מפני כבדזרוני .בנבראיך
י תבקשלשני :אי טוה באתיחידה*ואן תלכי בלא
י*
סיאנ
כיפיחיבטת* ואיךתאסרי לא נטטאת *פיז:וביניבעורך
ל
ח
ת
צדה *ו
.
ם
ע
ב
ו
ר
ה
*
ם
י
ת
פ
ש
,
ר
ו
ס
ח
מ
ל
ר
ב
ד
ת
ר
ה
ו
נ
ך
א
ן
י
ד
ב
שכבר*
כי
יי
אד
ל חמרת תבל* ראשהוסופה הבל .ולעמלעו
ז!
ן
י
כ
י
א
ר
י
יבסיונרה* .ועתה השמרי נא :הגויות כשמלות .לאור היו,ם סגוליות.
ובלילהעת מנוחה נבלתם כסוחה :טמרום שולחת טקומךאיך
שכחת בטרםיבאעתך.שוביאלגבירתך9: ,העירילרצותחוטך,
כאשר תשח יריטך* במשלך ביצר נשא.פ"
שתים רעות עשה* זנח
וי* והלך אחרי תהו .ואחריו לבךאיך סר .והוא יסות
סקור חייה
באין כנסר* פיז' :טסך רחקי סלף*ואיןלך חלק בחלף * בשבתך
בקרב אובדים *מהלכיםביןהעוטדים .אבי אלתהרפני * בנור הסף
.לךדוהוחלתי.פץ:
אספםף .ואםבהטיח כשלתי
טקטק"א ~hfiיוס
ליתי .אל דתקדושה.לבית אלעליתי*וחוקאדרשה .ובשטו
אשרכ
שלם חסיתי.ואיךאבחנה.ופניוחליתי.היום שלשה הבסתרכנפיו.
סלהאתמה .אבטחעלרחמי
מעשהו..הגלוםיהבמששהה*.אשאףאלחסדיסוט.גהוירותלי
למחסה .ואם מטוב
י
ל
א
כשס9:סלעי
י
ש
פ
נ
 .תטחה
.לבנפתל ועקשלפניואשבור.והסאים שטואותיבבור
יעבו
שטםרמעל שהחרוביה ,ובשש":פהאיןלילהשיב ומצחלהרים.
י
כ
עברועוני ראשיהרים.וגםהשיגוניבין הטצרים,ונפשיבתוך רשתם
:
כצפוריקהצה.יבשיי

.

אקרא,

.

י

פאן
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סדרמלזית

יתוחלתיונצברילאארחיק טסך*
'אלתרחיקטסניאלהיתנחומיך.כ
אני הנהשפתילא אכלהלרוממך' ואתה ה' לא תכלארחמיך:
יאלחוקרכל
'באשמורתרבנהטנצחארתתיך1בבמייתתךרשופהעתר* ואתההמצאל
.ממלתךועטך.אני וראש אשמורתטורו
סתר .ורב
פווריך טשנתם*ואתה התשררנאכום חלקם ומנתם .ואזן לתחנתם.
.אני":הןבאשמורת נשאנולבבותאלכפיסי ואתה שא
הטהמשמיך
.אני:
פניך לשוטחים לך ידים .ומשתחויםאפים .ליחודך ולשמך
כמאשמורתשפכתילפניךשיחתי .ואתהאלתתעלםלרוחתילשועתי.
ובשר נא קהלתי.סלחתי אשמיך,אני:
"fi~tDגח"" סשה חנק
נוטה5ר אנהגתעכור.צפונותיך .תתה כשכור.במחשבותיך.עראן
 .בטעללך,
5אתיסר אחריתך.טחיתקום משנתך":שקרנחלת

י

.

ופיך האכלת.פרי פעלך* למאד הסכלת ,זמןהבלך.יטיילדותך
הכחרותך*ע ק":ה
.ונעתיוצרך,בחוזק טצח* האמרתיצרך* להרע
י זכרך כהרצן קצת * עלעבדותך לתאותך .ער אן :
נצח* הדשת
יחלפושני נוער * וזמןעדנה.והיו מעטמזער * וקפצהזקנה*ותסכל
.
ותבער* טאין תבונה
 .כ 6שמתיך וזקנתך.עד אן" :זדעין
פקחה.
וחקור דעה .והט אזן פתחה* והבן שטתה* וצא לתור טנוחה
,
אל'הבקעה* משכןאבותיךוילדותה עדאן :יקרבבן ישאף *לצל
 .אלעבדך .בעלות
הסדיך * הוטה בלב נעטף*צורי אל חט באף
ך .לבן אטתךי ער אן:
:ש5םיש
ע"פ
טסחאג'ב

א"54תי

כי שוסעאלאביוניםדו":אשפךכיוםסי דטעות*ואלבש פחדוזועות.
יאפפועלירעות*אולייעשה ה/כי:יבאתי בשםאללהתגבר*
אקרא ה'י מ!
כיצרי לשבר.כי באו בני
ם עד כהגבר*
וגאות
בצרלי
חטר * כי גבוה
מחמר * ואיך ישיגם יציר
"גבהו דרכי פעליו
טעל גבוה שוטר.גדולים טעשי דך.כי" :דועכונרותאסונים.וגבהו
י דכיתנו במזםתנים .דבר שלח ה'.כי" :הציקתנו
סיטיחפנים
..כ
תבוסתערינו
ובחסדך שטנושברנו,כי הושעתנומצרינו.הנועדים
י זכר
 gyד .9מ' :זדה עסי ברוב כחשו  ,ולאנתןלטות נפשו,כ
את דבר קדשו,ורעברוכי ה'.כי" :מעשיויכרו והוד פלאו ,ומי
זהיבא לתטנתטורט.כי מטורח שטש הדמבואו .מהולל שם ה'.

כי שסע:
סליחה
בקראי שי א5היצדקי כצר רוהבת  6וגגי הוסע חפלהי :שסעה חפלהי
ה' שהנעי האזינה א 5דמעתי א 5חוזש :כי גר אנכי עלך ששב
ככ5

סדר רב עמרםגאוןי aNnN.daat.ac.il

סדר סליחות

י

י
שועיט5כיואלהי

ככלאבותי 1שמעה א5השרנתי והקשבה תפלת הקעאבהלשל
יאכן שמע אלהים הקשיב בקוק
כיאליךאהפנט :ענע ה'התנתי תפלתייקם,
הפקתי:ה' אלהטצבאותודמעה הפלתי האדנה אלהי הקב סלה; ה' צגשת
ערמס' עשנם בתפלת עטך:ברוךאלהיט אשר5אהסירתפלתיח,ג4ץסאתי:ואני
אליךה'שועתי ובבקרתפלתיחקרמך:תכוןתפלת'קמרתלפניךטשאתכפימזהתערב:
ה"מ תפלוט לך עת רצון אלהים ברוב חסרךענני באמתישק :-השלה למשה
 e~wהאלהים .ה' מעון אהההיו) 4בדורוניר :תפלה לה) -שמעהור צהל
יפתי סרסה :תפלה:לרחי הטה ה' אעך
הקשיבה רנת' האזינה חדלתי בלא ש
ענניכי עני ואביק אני  1ת
,פלה הלבקק הנביא ע 5שמונות:תפלה לשי
כי יעטףוקני ה' ישפוךשקיו האזינה אלהט תפלתי ה-לשיבה תהגתתזי:
האזינה אלהש חפפתי ואל תתעלם בתחנתי! תבא לפסך הפלתי רגש אעך
5רגת' :ה' שמעהתיקתי ושועתי א4ך הבא :ה' שמעה ה' סלחה ה' הקעדבח
ועשהאל :התונע ,א5ט5ך,יעטר.רחמנאוכר:
תחנה תמוזיצחק תאדי
ר רחמיךוחסדיך אשר טעולם:
וגי ייגועה צוה .לעם דליקוה..יכו
0צרים חנם ררפומ .וכשבלת מיםשטפונו.גוי איתן
י
אטוטהלועאולגםו,
מעולם" :חשבאויברעותבקרבו .ואמרנבלבלבו*בל

י

די

5קי

0קטולהכריתעדתך .ואנחנועמךוצאןמרעיתך.נודהלךלשלם".יב:
מיושב

שהר להורות לךקמתי .ומרובעוני נכלטתי .הנה שב בך
ריהעות
שמתי .אחרי שובינחמתי:נלוי שרי נאדך .את אשר
לשמךקרמתי .הנה :טהבצעכי
עבדך .זכר רובחסריך .עלכן
תירוב פשעי תענני .חנני יה וענני .וסלח לכל אשר
תדינני ,תל
אשטתי .הנה! בךשמתיכלהאותי .ואתה הואכלתקותי.זכרתיך
ברוב חדותי .וכנהמתים נהטתי .רגה :שמך יניס דאבוני .ויאר
אפלתאישוני.ויערב זכרך על לשום .כסו נופת צוףטעטתי .תה:

ונקז(מיד)ליליבין

ניסר]
לך ה' הצדקה .אלנקהים בצדקה .ולנו בושת הפנים .מתרצה
בתהנומם מה נתאונן וטה נאמר .בכל מעמד וכל משטר.
טה נדבר וטה*נצטדק.ואייסיטול כדק נחפשה דרכים ונחקורה.
באהליך נגורה ,ונשובהאליך* ונשעןעליך*כ ימינךפשוטה .ראה
יהכרובים.כי מעך:
ה' והביטה * רצה לקבל לשבים* צור יעצב

.

תוכחה ממסאברהם ברב' טאיר

י בל משובה .לעומת חסדך חשובה .השיבו אטרת
כח
ן בהולדם * ברואים חיים בעודם .שובובני אדם ! "באמת עד
,
ה
כ
ז
'רוחך 4ל מדוחך
תהי כל נפשהמדוכא ,תשב אנושערדכאי
להנחם
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מדרסלפית

לה
ננחםעלמעלי .הטבורפאלו.כ"ז":הסייותירעיוני* סתיואהדי
עי
י ,:לטעןישוג ה':נמעלנושאחרפו,אולייסיר כפו ,ושבמחרון
אפו וכגו רוח נשוב.איך לנעונד חשוב .ועצינו לא ישוב ,פץ:
רעותימ.בבוני .כרובםיעציבוני* לכן מעיפישי
בי
לבונתיו:כחותביא!מריכי
נאלחתי ואם למשפט
ע
* טה א
ני
שיעטו ,פ'ז! .מהא5
רחום שמו .כי הסליחהנלעקמהות,ילכן ישוב
ו
ענא
ייש
תשובתו .תר
בדתלביכי בטותו * ,לא ישוב עור לביתו" :אך בניבך
אנפש.
חתה שת חופש תמימה טשיבת נפשנפייטים את
שובהנך,
פעלו .כי רותלתגמולו* השב תשיבנו לו *פ"י:
י
ק
ח
ר
.
י( ,דבר) ואתה ה'
פילאלויחנך*והשיבךעלכנך :אודהואעחבזדונ
אל תשב את פני :זכור רחמיך ואשלם  1רפתח פי נאלם ואל
ישוב דך נכלם פ'ו:
1ae
ייאשר צדקתולכל היצור נודעה * המצא לשוקריךזה לילות
ן
אדו
ארבעהי אנא ה' סלחה אנא ה' שמעה .ארך אפים ורב
חסד ונחם על הרעה :תכן שחקים בזרת * העתר לעתרת ,ותחנת
אשמורת .תהי כקרבן וקטורת* לפניך נקרבת ולנגדה נשמעה.
פקחעיניך וראה עיני הנדטעח .אנא :הפק חמלתך* לדופקים על
דלתון .-ואל חט בחטבך* פלשת בניבריחך .וחוסה על עבריך
עמך ונחלתך* שאר צאן טרעיתך* אשרביערים תעה .אנא :אוטר
לצולה חרגי* העברמריי וחובי .ובטשפט אל תביא .שה אשר
בלעת לביא .צועקתאבי אבי* ראה בדוחק העשה .אנא:

.

.

שסק ס" 1סרוס סשה
הפרנו אתבריתר*הצורעברת אמרתר* תקב גאלםבתורתך,

לכנען

י

בעלונו אדומם זולתך 5מחמדיכלובני ישמעאל.ובשרי בלו
קדר ואדבאל .נשדוויאכיל אתישראל .והם נחלתךבני בריתך.
ועקב:
הושם
.
 .טחטד טעוני
 .וגביות וטבשם .פשטוערני
לשמה.
ט.
שם
נס
בר
וימלאוככ
י'מטובעy
דני,והצ'ילו ,Uמשסתך .תקב':היינו
בידי שטה* ובזה ,לטוה,ונפיש וקרטה.וירדנו דוטה.בפרךדוטה.
א4רהוה ק43עזך וגבורתך .ושקב:
פוסק פיו mm
כבתגרת הדין שלהבתבלבבי נאלחיבסודי והופחתי כל טובי.

.

ואיךאריםטצחיחי.טאתי לאבי.
וצרייראלהאורעד יבאב
'
י.
שאמנםברציני העויתי גטהלכי
י
כ
ו
נ
ת
ייתגי
.ואוילרדאברייערום אנכיה
.טס
בסה אתכסה וצ
רת;רדיום
במשפטדקהאביוןרבאת.וכאייך אוכלכי
יקורא,
לכחש וכל נטצא
בואוארו
ה
י
עלכן חטאים בדרך יורה* את האלהיםאניירא
 .מתגרה :כראשון
לנבראים

סדררב עמרםגאון.

סדרסלקצית
י
 .בתהלוכי כשרון לטובלואחרי טותו.
לגבראיס החל אל להורותו
~.daat.ac.il

חס לביבקרבי מטשפט אחריתו .כיירא אנכי אותו .סבות :
לשפחה תחתהיותה
"הרעותילנפשי נתונהב (לא) טהורה .נחתיה
שרה ,אטהר להשיב
היכקדם לטע? אורה.כי ה' עליע נורא.
מצנרת5 :טחשבותי אל 2א הוד תבליקיצכם * העבירושרכם.ועבד
 .והעירוישנים למקום יאמיצכם .הוא מוראכם ,והוא
לאיריצכם
מעריצכם .מתגרת,
ססתאגיב ע"פ א"ב%סוףמשהברשקב
שובווצבומדרכיכםהרעים:ואנשי אסונהנקדשו.ובבכיובחחנונש
נגשו*"נורו לכםוהתאהטשו .על לב שיסו פושעים * שית,
"ר 6דמע סרסכם* "הזילואותועלעיניכם * "וקרעולבבכם שנים
עשרקרעים* שוס :ילועו מיתםהדין נמהרים*יחרדו טטשפט כל
יצורים* נטרם בואיום טפרק הרים.ומשבר סלעים ,שנבו :שום
לחשבון תהיונכונים' יכהגלות סתריםוצפונים" .לפוקדעון אבתר
ו,
על בניס6.על שלשיםועל רבעים.ריבו" :סמנוגורובנ ברית
עתע עלפניכםיראתו .יסומךיר דתובד אותן .ולא י
יחזיק ביר
ים.פיט,:ריו שובו בנפש נקיה5 .פוואליו בתפלהרצוי
ה*
מרע
נצעקת חנףנגדובזויה.ודבריואינם נשמשם .שט" :קדושיםנפשם
אזיאירו" .רוחותם כרקיע עהירו.ישטהיהד ויכירו .כלהוןיקר
י לחי עולם.חנפים לדראע עולם .עם
ונעים .שבו :טרמיטים
אי
סיים דעים .שים ! "מחמד תבל וכל
ות ת
שסח ועם נכלם .מפלא
שקטיה.ישוא יחשובכ חלוטיה' .הבל פתרונם.וכל ימיה .מעט
יויפח נשסה" .ראהכי אדםתולעה ורמה.
ורעים=.נו':בורא הגוף
"יבלבשרובהייו.כי הבלהמה .טעשהתעתועים.וים;נעורהלקולצביה
נרדפה .נקלהלכודהבחחיםונגפה' .בורחתמפיאריהונשקפה.גיא
אהבת סחטך עינים.
הצבושם .שעו :עידך בן רפה ידים .זכור
יאפרים .אסילדושעשועים .שט:תוות מרפא וארוכה.
זהכבוןריקליצרול
לעה ונבוכה .והיתה לוו הט6כה.ועלו טוששים .שט:
סלענה

וכשלרשה 4טט אהמאועותהיתם; סלת לס אבשכי חטאם סחף 5מ סלכם
ט ימם :ט שמ סב שתית תו לגל קדאז:לטען קטך
ה' וסלחת לש"מכי רב וצא :לטען שסך ה' הודש בצדקתך חהרא מצרה
ששם! למק שק -עשה .אדש כל עסי הארץכי אתה  %לבדך :לטען
"אאשטק תי%:קאאי"דיחה שיא :תשש
מ"ך

י

י

%ש
ממעטויהוהח4סמיויו%ונחי4%יי
מ א א מ ח מ א :ת ש"ת שו"וך א
השש מ עד
שי
 %י ק א  9ש":אעיישוישחהאה ש %

י

א
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משע בה' תעתעתעולמים :ה' הושיעה הטלך  uwביום קראט כיח
ה5ישצעהך
נפש'לרברךיחלתי:ורננהבישועתך וכשם אלהינונרטל.יטלאה' כלמשאלותיך:
קוטה ה'הושיעני אלהיכי הכית אח כלאויבי לחישני רשעים שברת :לה'
הירצעה על עמך ברכתך סלה :הפלה חמדך מוודע וצס'ם'.מנשהרוסם'םבימינך:
אך הוא צורירישעתימשגבי לא אשט רבה :וישהלעזרתיה'תשועתי :ואלהים
מלכי סקרם פועל ישועות בקרב הארץ" :ובה ה' חלצה נפשי הושיעני למען
חסדך :לפני אפריםובניסק ומנשה עוררה את גבורתך ולכה לישועתה לנו :ה'
אלהי בך חם'תיהושיעני מגל רודפי והצילני :מגני על אלהים כשידע ישרי לב:
סייוק טצ'ון ישועת 'עוא 5בשוב ה' שכות עסויגל יעקב ישמח ישראל :ברוך
,
םיעמם לנו האל ישועתנוסלה :כי הושעתה סצריטומשנאינו הבישות
ה' עםיי
תפשןתגיל בה' תשישבישועתו:ואני בחסרך בטחתיינ5לני כישועתך אשירה
י:התרצעת צריק,ם מה' ומעוזם בעת צרה'1 :עזרס ה' ולפלטם
5ה' נמל
ל סלך ,ויעבה ,-רחמנא:
שכליטם מרשעע5ים ויושיעםכי חטבו :השיבט",
תחנה

דויר בר אלעזר

י

ם* וירל עד מאד ישראל:
ן" ,4רמכם"אןמהממונוירי
י
ה
י
ו
"
:
ל
א
ר
ש
י
* העבד
0יוםיוםצרים* פיהםעליהם
כלי
יאל :קדמוכי אלהים עזבם ,ולאיריב ריבם,ואין עוזר
בר
וש
אתאי
כו
ול
ויאכ
ו יאמר נא ישראל !
.לולי ה'י שהיהלנ
:
ם
ו
ק
ב
"
ל
א
ר
ליש
עלימעני
נרבים אומרים נאמידם .ומגוינכחידם .ולא עכר שם ישראל" :.אל
רם וגאה .הבט טווטימוראה .עשיקים בני יהודה ובני ישראל:
י אלהים לישראל :
"לכבור
שמך עשה .ועלאויב .הנשא .וידעוכ
.ועל הרעה הנחם*כפרלעמךישראל0 :זמןישעהקריבה,
"ענייךרחם
וכימי עולם היטיבה .רבבות אלפי ישראל :יר_חם עלעם נרהט.
זכור לאברהם .ליצחק ולישראל :שובכחרוןאפךוהטרםעלריעהלעטך:
למס עובד *
פוערים*

מיושב מסחיוסף

3ויכ) טהוריםאלהיםהיה .על עם בגלותנפזר ונבוח .ותפלה לעון
העם הוה":יוםולילהאונך פתחה .קבל תפלת שופכים שיחה.
ואל ענותםעינךפקחה .ותשסע אל קולהצאן הוה.יתסלח :עישובה
מחרוןעז אפך .ואלתוכיחם ברוב קצפך .הרחק מעליהם כפך.
ראה כי עטך העםהזה.יתחי
ח0 :סלח נא פשע.עם בך נושע.ונקם
סכל סכלות ורשע .והישר נתיבםועונם השע.וישרדרך העםהזה.
ותסלח" :פינו תמלא שחוק ותרועה.ושית לנו חיל וחומותישועה.
לטען שמךה'הושיעה .לחיותנו כהיוון הזה.ותסלח:

ההלוו(מעטר)לילחמישי

גפרטווסיצחק ח,ק
לךה' הצדקה" :יחידחיהעולסים0.צרקה חםעמנוואלתפןלאשמים.
הנטלתך וחסדך הפקנאלנדהמים".קוראיםלךבתחנונים.צורשוכן
בפרוסים

סדררב עמרםגאון.
סדרסליחות
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ח
במרומים :קלע להקתענייה הדלים והעגומים".זכור להם בריתך
וברית שלשה תמימים .נקל מהרההשמיעםדבריםנכחדיםוטובים.
כיימינך פשוטהלקבל שבים; שפםאליך וגר .הנשסהוא'- .
תוכחה ממס
אברהםניעז.ראאלודהואעזובזדוני.אולייחנןה'.אוליישאפני,
ושריב עם
ו
י
ע
ר
"בפנייענהכחשי .בתאוה נטמאתנפשי.ואיכהאחרימות.
י.
תאמרי'.לא נטמאתי" :רוה' חובלה בקרבי .ועתה בי .אין
ים.
ולתקורת מעללה .לסחר א קרוא לה.י
בי
ור
טו
6 :1הסר יצר נע
םנימעט תתיר אותו .לא תוכל שאתו:
תנהו בבית האסורים .וא
"מכונות הלב הם ככלים .והרווחות כפועלים.ובהשליטםחוקם .שבו
כליהםריקם :קנוני עורולב .ובאה תאוה בקרבי .ונבערה נפשי
יעיאון .קוצרי עמל הון .ואשרי נפש
בפתע .ותלךותתע.
פץ:לי"וח
םראחרון! "רות חן השסר.
שבת
דבקהבכשרון .ותשחק
טנחהמי
בחומר .ואםבו התערבת .תשוה לו גם אתה' :א א
אלך
חיחרפתי .ח"ז :
בעלות חמת המלך .ואנהאנשי עצתי .אוליך את
.
י בטה
ן
י
6לא אדע מה
י
אתכסה .אולצדקותא .בתוכ
אעשה.כ
כא
יי ל
מפלט לי .ואשים
שרוםאנכי :אחישה
מ
גדילי ומפשע
אירא.כי שם ה' אקרא:
פוטוןויומטסיצחקואב"כ א"כ טלל'

"יהודה טמסגרות,עורכת משמרות" .צוחת בחמישית חצות לילה
בזמירות.יהלי נאפניאל העונהבצרות..קומירוני בלילה
לראש אשמורות :נאום גלות סובלת".בידאויב נחשלת" .גועשת
זוחלת* "דופקת.על דלת,ועורגת כאילת .עלאפיקי נהרות9 .סי :
כהעירישיריך.תקראי ממצריך.ץכריזכותהוריך.גחכיחזוןציריך.
.
אשמורות: .
אל
.
כ
יחבלתרייתבוגתלותניע*ור"יכךפרענראוכסוכתיללתךי*וצהרם אתקשומפילות"יט.ובהךשיבסאביגללווחתיי.
י
"
התנערי טעפרות.קותי:
פוסקי"ח ממסיריר'
ימחכים שנת גאלכם .שבעש
מושביםבידסליכם *ומרברנפעמים
בווורעמים .ואם אתםבמעלליכם .מאד טורטים ונכלמים,
יוסף ה' עליכם .ככסאלף פעמים" :הן לא קצרהיד אל .אתכם
סההציע.הוא נדרשלכל שואל.ישקיטומיירשיע.לציו
ןיביאגואל,
ף:
טיר צרים וקמים .ייס
והרשעים-ירשיע .בכל הארצות האל .יש
"כעברעל כלמעל .מעונהאלהי קדם .תמו משאול יעל.ולנצח לא
ינידם .אםייטיבו טפעל .אשר כשחל יצודם.כ יוםלה' על
יאינו יכרית.
ההרי הרמים' .טקט :קדוחינו חישיחרים .וכל משנ
מיםדצר סודיערים .לה.טיבלנו אחרית .ונס פדותנוירי
ויש
ם.כי
 .עקת :
הואיבי'6לברית .עליהםהדברים .סתומיםוהתוכים
"1טן

8

פוטוןיפ ממש טאניש

סדר םלההות

טנןןקמר בך "2רשטתי.ולך אשאעיני .חצות לילה עת קטהי.
להתוזית עלעני .באשמורת קדמתי .ולכפרעלחשני .לך
דו הוחלתי .אתה תענה ה :סאתהה'אלהים.אלה ישועתם.שוכן
בשמיגבוהים .חושהלעזרתנו.כילךאנחנו כמהים
י .בארץגלותנו.
 .ואתה
כקטמךצמים בוהים .קבץנפושןתינו .בכליוםלך השכמתי
שאנאפני5 .ךה'" :נשברלביבקרבי .רחפוכל עצמותי .ליום
 .יראה ורעד יבא .
יגולוסביבי.
וכל
כל
מזמותי .בעמפדשיעיעלמצבאיש.מותוילילותיויסותי .בושתיביוגםבזנככרלימתי.
5.ך':יה אנהאני אברח .ואנוסחפניך ,ואיןממס
להריםאלהיפני
ואי
ן מברה .שננדעימך.ימההירוםוסירת.הכל נלאלפניך.בשמה
י.לך
צוףבלהתי .ואתהתאיר
י "שגבאום עםאביון .מתחנןכדל
נ
י
ע
 .שטועת
שואל .מיחלתלךעליון.ועיניה תלואים לאל .סייתךמציון
ישראל:

סליקה

צוה הצע ופדיון .צור פורה וגואל .אהללך והוספתי.
סה~ךברנני * לר,:

גנ. 5אראה עגמך מעשה אצבעוהיךירח וכוכבים אשי טמת:כי O~wימחיש
בה
 :אלהש קצפט זה ישחל

ציקיבנה -9יק-ירה קשבו ויוישוה כ
יל:כי בךארה,
ק-ש:כי אהה עם עם תוודע ועעים רפות תשפי
אדלג שו :כי בו"טטח לבםכי בשם קרשו בטהגו:כי גדז 5ערגרי
שמם הטוך
י דורש דבים אזהם וכר לא שכח צעקת עריס:כי הוא
פגר ושקעם אטהך!
כפראגחין
י ו1א
י הא מח ויעמר:כי הוא
:
ע
י
ה
י
ו
כ
עוביצוריחחבשומירטרקכי היפינה:כי רישעאחס
י אק
יככ
מיסצרימ וסוגאש הנישה:ב
י
ר
ר
י זכר את דבר קרשו את
א?6ם אלוננו שלם הגר ותא ינהגמ על נות :כ
אכרתם עבדו! כי חסרך למר עעי הנתהלכתי באטחך :כי חטרך
י עלי
ובבית
והצלת גפעא
רף
נש
חחתקק :מ טוב עםבוזצריךטאלף בחרתי דגצק
אגלף כהו סשאוירשע :מ
סשי0פ1מבףה' לשלםהגיז חגר רוי זרור אבטחו:כי
"ע0ו ליסקבא
תי
אב
יק לסמ"ג
ופשו:כי חושבי בסכו  DV1רעה השעו-גי
בסתר ארל בצדיוסטגי :מ כגטה השמים על הארץ גבר
ל יא:
י
צ
ג
ר
מ לא בזה %א שקץ עמת שיולאהפתיפני סממובשהמ אלע ש0ע:כי
לי
ל המלוכהחישל במש:כיסי אצה טבלותי ה' הו צור דלתי אלהים:כי
טרקןם יכרתקועיף ולעי-צ כח :מ נפש נחשיברך מורוך ט שמב לך:כי
~0מ ומצודתי אתה מסען שסך תטהר וחנה5ני:כי עשרת טשש?והגי ישבת
לכסא שופט צדק:כי עטך המליתה למק מדק:כי פרה ה' את יעקב גאלו
סיד חק טכס:כי גהקה'צריפת אהב יתך קוופניפו! כיגואת בוהךאכלהני
חורטת רשפיך מ4עלי :בו רם ה' ומפליאה גאוה כמרחק ירע!כי שמש
יתן ה' לא ימנע פב לנערכים בהנעם,כי שוסע א5
וסגן  %אלהש ח;
יא :כ .רגושית עהנצ אההוביצגך חרוםקרנם
כבל
וע
אבינים ה' תשע אסיר
בחי
הה

ובאטרף

חשן% %,ך,וטו,וששומ,נפ %עושק:

י

י
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תחנק לו א'ב גש O!G:

ה" ,ארכינו מהאדד -שסך בכל
הבטינגדך*,והששאטיעני
התיצב
הארץ":גש
:
ה
א
 .בורא קצות
הארץ
פשעי
בבקר חמדך
היי
ענ
ומריי*היושב עלהונ הארץ" :דבקתיכעדותיך .גל
י אהבתך *
ל
ו כלהגוים ,
נוטה שמים ויוסד ארץ' :הושיעה עמך השבויים.וירע
כי לרז הארץ" :ופכה אלינו ברחמים .ואל תפן לאשמים .עושה
משפט וצרקה בארץ":זכור ברית אבות .ואל תפןלשובבי לבבות.
השולה אמרתו ארץ :וישמחו רחוטים .בהשטיעך בלאומים* וו
מלך ירגם עמים .יושב כרובים תנוט הארץ.טיב:
שיושב
סמר גבי .צור משגבי .עת כי דרשתה .ושבתיוזומי.ולילי
ויומי.עטי מצאתיר*יהדרשני .וא5תנשני.כי לאנשיתיר*
ישער תשגבני .עזרתי היית אל תטשני * ואלתעזבנ :לר עטפתי
טיחי .ונעלה על
וגם שטפתי .דטי בטשכבי .עת חטאתי .על
אבי אבי,מאליך השיבני.
 .אזעק
לבבי .ואני כגמול .בלבב אטול
תדופמ .רתםנא נכאב ,כי איןלי אב.
פיתי:שמעניענ  .אל נא
ניאם לא תחטוף
בלחך יחופפני ,
 ..וחסד תגמול.סי יאספני .ומי
יקשיבני .עדתי :טה זה יסבר או טה ידבר .נבוח כסוני .אין
 .זכורלי חסדך .וחמד
בי טעש .להפר כעס .לבד ברית
.מוענזי
יד
בנק
.
ר
מ
ו
ח
כ
:
י
ת
ו
עבדך.איתן אב הסכי .ואלתטי
ן
י
א
אני
י
ל.
חמר .לאטרנגדך.אםדלותי .ואסקלות..יגרל חסדך .הפקישע
לשבי פשע.וליאנ עבדך.עז תרהיבמ.שרת
:.נכלם נחפר .שב
י .נושא תוגות .מאין ה15גות .מתי תנחטהו.
לעפר .מתי תקיטהו
תחבוט .עונו תכבוש .תשוב תרחמהו .וחסדךיסוביסובבני.
שברו
שרתי :ועראןייחל.נאלםכרחל.שכור
ן .אשר כה וכה * הולך
י
י
י
ל
ב
 .ישאל לבבו .מתי יבא .עזרי מאין .טסך
ובכה .משא לךעין
ראשק:
יסיבבמ * עוית :וטפר כרו

נלי
תרן שעטך)לילשעיי

יר

ה' רותקה,

נטר

מערים .אם הרבית פשע וחטאותהודונים ,יהמו נא
אדיררשוחכמןיךאלחוקר רעיונים .אנאכי בעלתויה זולתך אדונים.
בדמעיו ,טחה פשעיו ,אל יה"ב הכרובים .כי יכעך כשוטה לקגל
שבש .שבים אלןוגר :
תוכהה תוםאני אברהם ברבויהיו
אתודה חפני ,ואתחנןבהגרני .עתלירוש את ה'" .אומר אל
רעיוני .בעתזכרי אתשני .נירא נא אתה'" :נמהים אם
ג 8
(סרר"ש ח"ב
תעכרוהו

עי

ש
מדר סליהות
תעבדודן.פרי חטא לא תטעמ:הו.כ מאספיו יאכלוהו; 'יראו נא
יביניכם.לבין אלהיכם* פזז:
את בצרכם,והשפילו יצרכם .מבדיל

קפל תבטחו בכספכם .אשר הואמשיאלכם.כי לאיוכללהצילאתכם:
סב.ומלריב תביאני .צור בצדקתך שפטני .אל באפך תוכיהני :
ירוהה מפחד בחיים.ביכרי רדתלעיים .מי לאייראךסלךהמים.
לשטה.ערוךכאישטלהמה:
פעז9הסיתימות איטה .כקומך לטשפמ
 .עלעוני וכחשי .רבו משערותראשי:
.מבוז שבעהנפשי
:נבכיתי
לחטא נשטר.וגילי אבל דומר .הנהלשלום סרלי מר .פיז העיונך
מאד רבה .נפשך נפש משובה.הבת השובבה":בשובךאלאדוניכי.
יגלה את אזנכי .סנטקולך מבכי" :יום תוכחות ורגבת .יזכרו
גששות עליטת .לו הכסו ישכילוזאת.פ" :,ונםיקיצם משנתם .אל
סכוראדמתם.יבינולאחריהם :זנחת במעשיך .צוראלהי מחמך.
נגלית ונסית .אל ,ובו לא חסית .שמנת עבית
ותשכהה'
עו'שהרבי
ן מכרתובעולו.השיבהו לגבולו .סלךישראלוגואלו:
 .פיז:
כשית
'וכסה סורהוגולה .לא תמצא בגולה .מנוחלכףרגלה :בשרהאשיב
שבותך.שובי מטשובתך .ויש תקוה לאחריתך.פ:,
ס:ט:ןכ'
 .בדית ראשונים תזכור ,
רהברית .בעת מראה הקשת
אנאיבו

לעדה הנכבשת .רחמיך דורשת .זה מעמדו ששת .אצוק מים

על צמאונוזליםעל יבשת :אבי אבי רחמני .אל תבזהענות עני.

טבחני .ואםחובי נצחני .יכיר

ואלתדרושמרחוני .ואני בכור
בריתך נאמני .עת נמת לנאמני .קחה עגלה משולשת  :אנא ~aY
 .תן תקוה ואחרית .ופליטת השארית .בהמתך אל
כרות ברית
ית .אשר מדין נרעשת .וטסך אין מתיאשת  ,רפא טשובת
תכרי
שביהלהיות נחבשת .לבאי ביתך ליל .לשפיך שיח בחיל .כעת
ראות והנהאיל .כהוגשיחיד בגשת .למאכלת מלוטשת:
פשק כ'א המס שטבל

,טןגוק בהבלי האוה .עורה סנוטך .ופשוטבנדי גאוה .ולבושלבוש
נאוה .אולייש תקוה .בטרם באיומך .ושב ה'אלהיך
את שבותך ורחמך . :משכה ילדותך .אחרי ראות עיניך.
ובאוימי זקנתך.וא צדהעפניך .ולאתעור טשנחך * לקול קורא
ליעןטיך .הן קרבויסיך .ומב" :ח-ב טסה האורח.
באזניך ,להאסף
ואתה מפשעים טלא .ואן תארח .ואןתברה .אם חמת מלךתעלה.
העהשוב להיות אזרח .ואיך שטך יפלא.כי נובע וגולה .אתה
למקומך .המב.:אל תמודכטעללי ןלהיקי סדה בסדה .ראהכיכל
ומןהבלי .הלךסבלי המדה .אל נא תרחק מהוללי.כיקיפו
י
מדפו ממניימ.
חרדה .וביוםדין יקיטך .יבואונירחמיך .ושב" :לא
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סדר פליחות
.
ס
י
מ
ב
.
י
נ
ט
י
 711חוקרמצפ31י .פועים גברו מנ  .תמחה
יחי
יני .ואם ענו ביעגי .עשה
חסדך לרחמני.וגם להטול על הטו
למען שטך.ישב:
כסקאלת הזה שלטההין

6שםאיום וטרא .שבו עולם נברא.

ימלל
מי שכן בהיות נקרא .השמים שמים
גבורות דו  :ה'

י

לה' :מג ,קלל  :ה'

משבעה שמות מפורש .למדת.רחמים נדרש .לכן בקמורו ארש.
ויקרא ה' ה' .ט'טלל :ה' "מחולק לששהפנים .מוסדי ששהדפנים.
מול אל מולמתכוונים .מהרבומעשיך ה'.סי' :הנפרד לחמשה
מטיים.הודויהללו נטויים.יודו שמיס
חצוים .הן
פלאך דו,מי :ה'
בכתב0הוולחשקוןבארבעאותות.הן לאדררביע שמות חרוהות.
הנם כרותותועמותית .רבות עשית אתה ה' .כי :ה' "קבץ אותות
פילשה .קצב שש כאחת פרושה .קדושתו בכליום ארושה .קדוש
לשבים .טעם יה להא.ר
קדוש קדוש ה' .מי0:טכס שם
ביה ה'.סי ימלל; העובט .אל
עינים .טפוחים בו שכל בטאזנים.
י
כ
י
ש
א
ר
ה:
מלך,ויערי ,רחמנא 431 .כשארליל
חהנההה,סא ה'רי:ה:ו נו
רנליעוני מנשוא .והסכלתיעשה.אל תבא במשפטאתעבדך:
ה "אםג
העבר .גםמזדים חגווך עבדך:
הבר .וחטאת
ינגע
י
ר
ו
ע
נ
י .ואנחותילבי שברו .שסח נפש עבדך :כדורשירעתי
בו
בר
לב
'יגונותי ג
עליהגדילו .להותייתילו .אל תסתרפניך מעבדך" :ועד אן אשוע
י עבדך  ,ש1נ:
ומאייהן"כמשפט .מתי תחשה ברידפי סמפט .כמהימ
סםישבתי להורות כחשי .לך נשאתיעיניקדוש  .שובה ה' חלצה
מיצרחי .הס אזנךלי
נפשי:יוםערכת שיר זטרתי .לך קראתי
ישעימלכיקדוש ..שובה:יום אתעינילךנשאתי
שמע אמרת .מגן
י ונעצביבאתי .רפאה נפטיכי חטאתי .העבר
יוםבו נחפר
י
ל
ע
מ
וטחהכחשי .שכה:חטלהךאל אשר נפלאתה .איה
לבמצור ובצרתה*
ןישוער,ה ,הלקי דו אמרהנפשי .שובה:.
ובאמוריריםאי

די

י
היקוןממעטר)לילשביע
וגו;

(~סר)

לך ה' וונרקה ולנו בשתהמניס

לך ה' הצדקה.וטדיאומר ועושה .מחהפשעי.וחישישעי .בעטטת
יוטחסה ובשני.
ימי המעשה :אל ראשון.בראשון.היהמעוול
דרשני .ועלאויבי הנשא' ובשלישי? .רה כחשי .ואות לטובה עמי

י

עשה

י)1
סדר סליחות
עשה :וברביעי.במידמעי.חטאתנעורי הטסה:ובחמי  .ובששי.
שיתנסה .כן
הצליחה אשר אעשה :ובשביעי .אל רתי .אורך
עליט':
יהיה רצון ה' ,השםרכוכו עבים'" .גר

כי
חוכחה פיהן לש א"ב כפוק עד מ' בע' עןןש'
3חטתי עלזדוני .ונכלטתי מעוני .ואיךאריסה פני.פא :ואקרא
1
לעוז מעותי .ותועה אשרעשיתי .חנהאולך אתחרפת
י:
יבעט ברזלמפעלי .חקוקיםכלטעללי .כבמגלת ספר כתוב עלי
'גברפניור.1כימאללאזעו".גםהכלםלאידעו.פ"י":רבראיןבלשוני.
כיהןלפניקוני.פרבריעונות גברוסני5 :הלב סורו ישגה .ובלשון
צדקיהגה" .הנה הסכל
בבשתתי ואש.גהפי:ו5:וענייני נוערישנים .הקיצוימי
דונים יטה המכלתי .
זקונים" .וישוב
פנים
ויום אותם שכלתי0 .זחלתיונבהלתי:לקנון שחוח באתי .טתודה
י פח
קראתי6 .הטאתיוישרהעויתי :טפשלבבי בכסלו
תפכה*.ולאואבלןכ
חבטה
לרגלו" .טמון בארץ חבלו:1% .ועינ דמעה
יא נורא ואיום .ובשר טיהל
ותחכה0.על ה' ובכה תבכה" :פנה נ
לפריום".פתחתיךהיום :יצורנפשיעם רצוים.תפקוד ובריםנקיים.
כצרורהבצרורהחיים.פ"ז :וקודרת במפעלה .באורךתאיראפילה.
0קרבה אל נפשי גאלה":רשעהבים השלך .ועם בניאלים תהלך.
י המלך" :שום תשיטה לסגניו .בגן עדנו מאליו .ושטור
לר
י
ה לה למחמה .ומהוד מאורו מכסה" .תחת
בועאלייו
פנ :יתוםיהי

כנפיו תחסה:
פוסעכיבמוס אכה גהי כנס
שוכנע תפלה שמע אתקולנו.לעניינותביט ותפנה אלינו .בטהרה
 תשלח מבשר לגאלנו .ומעשה ידינו טגנה עלינו :יארך .וקצת נמשך .הדרנו יצא .ואורנו חשך .נפלנו ביד
גלותנו
עז וגם אשור וששך .נשכנו תנין בלא לחשישך .כחש הכשיל
והכביד עולט.
י
שעשה":גאון עוזי נשבת ומשושי נעדר.יגיעת
במסגריטור נאישוקרר .רוחך יערה
.
ר
ד
ק
חללה ומאורי
ביאני
שושנה מבין קרן ודרדר .וינץ הרמץ
הט
אל בכח נאדר .ותלקו
ופתח המסדר .חשוף זרועך והשב את שבות אהלינו .שעשה:
.הדר צניפקיהודהוציצת אפרים.
ן ובהר צמרים *
ן בהרציו
ונ
תיי_
.
ם
י
ר
ב
ס
ו
ותמליךגין קבר ונכד שחרים.
ת
ו
ר
א
ב
ו
ל
ו
ב
ג
ב
ש
ת
ו
ן
ר
ו
ח
תשובב מארםנחרים.
 .ובת
ותרים שוכביבין תנור וכירים
י
צ
ו
פ
ועל אדום ופלשתנשליךנעלינו .געשהידינו טגנה עלש:

פוטון שיגמיס שםכיב

שהרתך ברננה .שמר עומד זבולה .חי אי לו ראשונה .ואפס
.ןאדיר על כל נעלה.
אחרית ותכלה* הגיגת לבי בינה

תפלתי
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גמיים נמליוזלר2
תפלתיהאוינה .אלהייעקב סלה" :מהבצעבדמי.כי ארד וסחת
וחבלו .היודה עפר מלכי .ואםיגיד מהללו .היגיה את השכ .
יפח
הבא מטאפלו* הושיעני אל.ולא ארדאבל שאולה ,המלתי :יט
ו.
חוגבידו .וכל נבראמעבדיו ,יפשוטהיוםידיו,לקבלתפלתירידי
ויחון את כל עבדיו .וירחםכחסדיו * על עמוועלעבריו' ואלישובו
לכסלה .הפלתי" :ואם שכחחנות אל* אוברית עבדו נאר.
י דל
כפאר.
ישראל .ומטובו לא נשאר.איה נא הגואל .תמיר ובו ית
ה'יתן הטובוארצנותתןיבולה ,תפלתי:לבושתי טטומאתי
.נטמאתי
בדורודור .מעבור לך תפלתי .אל נא בעדך תגדור .ורשעתי
וחטאתי* ורוו לבי תעדור.כיום אתטול כי יעבור .ואשמורה
בלילה ,תפלתי:
פוטון כ'ר
במוצאי שבת תהלות תצמיח .לבן בנך בכורך ברכה תניח.כעץ
שרשו שתול ופארותמשליח .וכל אשר הוא עושה דו
מצליח :בטוצא שבת בצל ידך נחסה .מעשינו תכונן
י
בששתי
מ.
ישוןהיהלט למחסה .וביום השם פשעינו
תכסה
טעשה.בי
יושםירלאעוורלנותשגיח*י :5כמובטחנובךישועתךתשלח.
וובבייווםםהשל
 .שןעטך תסלח,
ביעיעץיבש תשולה* וביום
י
ש
י
ט
ח
ה
ה
רששי אשר נעשה נצלח .וביוםהשביעילנותרויח*וכל אשר:
וביום ה

יא

סליחה

גלן
3יאהרשאיהבס ,ונDף1bנ'רק!ייעסברי,.מרחמח'כ:4סא:גםכס! מורש עדוברצונך הרום קרני
ח"ה א"ב גהי )Osi
"דךח'בכללבבי* ואכבדה יסמך לעולם" :אליךכסיתי .בך
פו
הי א

.

4

אי
שט
י

ה' חסיתי .אל אבושה לעולם; "בכללבי דרשתיך .ענני יום
קראתיך ,ואתה מרוםלעולם" :גמלני חסדבטובך *כיבטחתיבך.
ך ועבדיך *
אלהיםחייםוסלךעולם" :הפלאנא חסריך .לגועיהירי
ה' חסדהלעולם":והקם להםהגיוניך* כמכתבחזיוניך.ודבראלהינ!
יקוםלעולם":זדוני אםעצמו וגברו * ואםעוני ראשי עברו*יכור
י כבוד
רחטיךמעולם:ייסד טקדשךובנהעירך.ובהיכלדבירך,יח

ה' לעולם
סירהבמחיםיוסף
6יך3זרולילי .אחיםבחילי.אל אלאלי * שטחתגילי.אערוךתפלות.
י~ :כמה
לעושה גדולות ,עדאיןחקר * דו בקר * תשסעקיל
אויביעלייעתיר .ואתפניךמני תסתיר וזדון תכלה סהרון וחיש
תעקר .ה' בק" :-סמר בשרי מפחדך.כי רבופשע נגדה.סעפים
יעיעלומי* פח
רשעו .גער ואלישעו .בדברי שקר  ,ה' בקר :נפש
 ,שוב !

לפעמי

מדר סליחות

(1

לפעמי .ועלריב אשמי .אש בעצטי .שברי הרפא.עתידות
כליותחוקר .ה' בקר :שמוקשי תאוה.נלכדהרגלי
רתי
ם.עושקמ
נפשיבכסלי.העבר פשעים .משברסלעים.והרי
.ה'בק..וא'
כשארליליה:
ל
תקון(כלעמד)לי שטיני
גטר
לך ה' הצרקח :שדי רוכב כרובים; אשר מלאכיו רוחות ,משרתי
אש ולהבים .וה.כב ארבע חיות טהורים מאור חצובים .עוטה
אור כשלמה .וחתולתועבים .והוא סומכם ותומכם.כי בשם קדשו
נצבים .שעה תפלה ותהלה טפי השובבים :טוב לקויו ולטיהליו,
וטמיב אשרלוקיובים ,בחסרך היה נא לנו כטאז אלהיםקרובים.

צופה,

לדאבה *

מ ימינך ,שנים אליך בכל לבוגו':

תוכהה תהה אברהם עזרה ח:ק

ישני

לב מהלכם .לא תתבוננו בכם6,איך היתה ראשיהכם .ומה
יהיה אחריתכם .את נפיכם .ראשונה בינו ובאחרונה,
ותדעומי בוראכם .ותחזוהו מבשרכם .נבכם תבנית עולם.ימות
הדברים כזלם .זתהת ידו נפשכם .זהחיה איטר בקרבכם .פ":1
"ראשכמבית משכנו .ובמוח ארמונו .ובגויתכם נשמה ,ככו מלך
באדמה".הצופיםעיניכם .והשוערים אזניכם".משרתום הםידיכם.
והנעריםרגליכסועליכם שר השכל .ובכםיצר נוכל .והכבד למאכלכם.
והכליות לתאותכם .פ'ז":זה כליסוד וכלבנין .להועיל הוא ולענץ.
וארבעה יתקוממו .זה את זה ילחטו "ראו בנוח הום לבבכם
יצא ויברח מכם .העליות נשפלו .והבתים נפלו" .הגויה תשאה.
ובו תולעת נראה .והמלךביום צאתו .לא ישוב עוד לביהו .פיז:
0חייםבשכל אתם .ותהיו אם לאידעתם .כבהטות נהשבים .והמתים
ה*
הם טובים" .וכרו זאת והשכילו; ולדעת הואילו.רוחכםפ יביאנ
ומי זה-ציאנה' .קהוכלי הלב ותראו .הדברים איך נברא
יו.והבינו
קבורא .מי כשוהו מורה'1 .ז:
 1:0:9כ'המיס שטואל
'שהלבי .תוך קרבי .למשפטבקוטך.יוםחובי.יענהבי.יקדמוני
י שמך נקרא
רחמיך .פנהאלי .וחוןעלי .ושטהלמען
שמךי.םכ
מלאתי .לזאת
על עירך ועל עמך :טסעשים דלוהי .וכפשע
אבכה.בלבנדכה .ועליהםהודית..חטאתירשעתי.וגםישר 'העדתי.
,
לדל שואל .פנה האל .ויכמרו נחומיך .כי שטך0 :ואני בך בטחת
י.
5נהיה מזבולך .ראה צורי.כי סברי .בר שטתי,ועליך .נקני
תכני .בחיב עצמךוגדלך.לבקר בהיכלך.ולחוות בנעמך .כי שטך:
י
"אלירנשאתינפשיולביועיני.טמעוהנ'ך הבט נאוקרב  :פדיוני.ונהלנ
ק~ "לעםצועקים
 .כ'
ורעלני .לציון עיר ארמוני.זכרני ברצוןעמך
.

.

.

0

באשפרה
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ננדר מליהוקו

יב

באשטורת .אשר מסרתם ביד לוחם .עורר חמלתך .ואל באפך
תוכיחם .זכור להם ברית אביהם.יום לטשפט תקחם .ושוב
י שכך !
ורחם והנחם .על הרעה לעמך*כ
טסתאג'ב

י ימלל גבורות ה' :ה' שם איום ונורא .שבו עולם נברא.שכן
ט בהיות נקרא .השסים שסים בה' .סיימלל :ה' לשבעה שסות
 .לכן בכבודו ארש .תקרא ה' ה'
טפורש .לסחת רחמים
יש נמו סגרינ (ומ,.ס :'ac(,(3
נו
סי ימלל! :גש
דרכ*

סליחה
לנרגע קטן עזבתיך וברחמים גרפים אקבצך :בשצף קצף הסרם-היפני רגע
כסך ובחסר עולם רהכהק -אמר גואלך ה':כיההרים יכושו ההנבטת
תסטינה והסד סאהך לא ימוש ובריח שלומי לא הכוס אסרכרריך ה' :זככי
י :חסר וף
רחביך ה' והסריך כי כעולם הכה :רחטק -רבים ה'ככשפייךויינ
כי 5א תמםכי לא כלו רחביו :הסד' ה' אזכ ההלות"
' כעלכל אשר נמלנו
ל ורב בצבלבית גבראל אשר גמלם כרחצנו וכ
ירוב חדריו :טוב ה' לכל -0חביו
על כל מעש.ו :כרחם אג על בנים רחם ה' על יטו ן רסק ה' וצדיק ואלה.ע
מרחם :חנק ורחום ה' ארך אפש וגדל חסך :ררצם
ה' ארך אפש
וב
-,ב חסר! והוא רחום יכפר  DYולא ישחית והרבה להשי
יאפו ולא יענף כל
ט
ה
חרתו :אתה הקום הרחםציון כי עת שענה כי בא כתר :אתה ה' לא הכלא
יחסיך כמגי חסדך ואטמר תציר יצרוני :א 5הזכר 5ט עתות ראשונים
כהרי;,רכונו רחמיךכי דלתו מאד :רגני אלהים כהסרךכרוב רחמיך מחה פשעי:
הבם פשמים וראה כזט 5קרשך ותפארתך איה קנאהך וגכורחיך המו; מעיך
וכהסיך אל' ההאפקו :כה אכר ה' הנני שב שבות אהלי יעקב וסשכנוה' 1ארחם
ונכנהה עיר על תלה וארכון על משפטו ישב:כי ירחם ה'
אתייעעקקבב:וובאחררשהשיי
בישראל והניחם על ארסכם ונלוה הגר עליהם ונפפרצ על בית
ך
לי לעולם .וארשהיך 5י בצרק ובמשפט ובחסד וברהטשן ישוב ירחמו יבטש
עוטרכם והשליך במצולות ים כל חמאתם :ההן אכת ל"גקכ המר לאברהם
 .השיבע,אל מלך ,ויעבר ,רהכנאוא' :אעג-
נשבעת לאבוהינופים' קדם
קחנהממיסיעקב ש'ע
ה''יערבו לפניר דברי תחנוני .בקראי בהגיוני .בעד המוני .ה'
שמעה בקולי:יעניאני מנוער גוע ,נכשלבגלות .מאיהאילות.
י אקרא ה' ואלאלהי אשוע .ישמע טהיכלו קולי:
עיףויגע .בצרל

"קטהי להודות על טעלי .ולהניד צרות לבבי וחילי .ה' קראתיך
ניוןגלותישבעתי.ובאיןאילותבעולויגעתי.
חושהלי.האוינהקולי":
שאול שועתי .שמעת קולי* :שימה דטעתי בנאדך .לדמעת
טבטן
העשוקים מדש עבדיך .והכתירם בסתר ידיך .כהרימי קולי:יעד
טחי אהיה רעב וצטא .לשמוע דברך הסתום זה כטה .ערב ובקר
וצהרים אשיחה ואהמה .וישמע קלי .יהב:
שהר

סררמלילדת
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ישחר קמתי.וגם נגלמתי.לשאת לךפני בךהסיתי.ולאכסיתי.
פשעיוזדוני.כיידעתי*וגם שמעתי.אלהיעולם ה' .בנתה
לרעים .ה' טלכנו .הואיושיענו" :לך צופיה .בת הומיה .טחות
טהריה .תשחה ערפה .תפרש כפה .חקה אמריה :עניה תפנה,
ביתהתגנה
.נפרצוגדריה.עלרוב פשעינו
 .ה':ימלך
י
מקשיב.מ
נטשתת.
תשיב .צפור גרשת .נא אל תכוה .ענות עני זה .כסה
בעב
אולרידידיה אתהגוי.ם הורשת.ותטענו .וו :סהיום תגאל .אביון
יש * גואל חסריך אם ענה בו
 .רוע לבבו .הנו בידך .קח
שועתו .וגם דמעתו ושיטה בנאדך .אלהי ישעם מלכה :תוכר
ככן בשארלילות:

,י

מחס ן
יטה
גפר ש

הקון (מעמד)ליל תשיעי

ך ה' הצדקה" ,עשיעולם מובל .נלבן נכנע לפניך אנוש דוטה
ן
להבל".טראעדתו שטחה וגס אחריתו אבל" .הלא פתאוםיחי

נגדעוישברכמו נבל* טחה פשעו אשרעליו אחזוצירוגם חבל.
בטרם יגופף כעבים *יום יפתקו לו רגנים .כי ימינך:
תוכחהחמוס אני סשה אבן עורה הקטן
.
ה
ע
התנוננוינוסה.כינלכה ונס
,
א
ל
ת
א
ו
ה
ע
ג
ר
מ
ה
"אשריאישים
שתו .בלבבםכייוכחו.וברגע שאוליחתו":נסיכיםיקרה
נגע .מלכים עת ופגע.ישובו יבושו רגע :ייוםלכלה וחרץ .יקום
שוכןשסיערץ .לטעןהרגיע אתהארץ.פ''::טוטלי שכלודעיס .אשר
פחדו
.מרשעים .והרדו לרגעים :נשימו על לב חקר.כי תבלענן
בקר ועד ארגיעה לשון שקר" :הבדלו בחייכם.טתאו1.גופיכ
ם*
ותטצאו סרגתלנפשיכם" :1.5 .אולתי אוכרנה.ולו בדמעי אמתנה.
ולרגעים אשקנה" :בחובילבי נטם,כי הר חטאים עוטם .עורירגע
ויטאס" :נכליעולםפגע.ולשיש בהבלויגע .ושטחת חנףעדי רגע:
פץ:
ר.קעצובה חטא הכניע .ולהבגלותהניע.ובגוים ההם לאתרגיע:
"זכ יוצרך ושוטי .טה תשתוחחיותהמי *הרגעי ורוסי" :רחמיו
יהלי בקצפו* אםיסערים זעפו* כי רגע באפו .שז' :הדר קדשבו
.אללה4שיעו.
עלית.ומיוםמנהוגלית
 .אך שםהרגיעהלילית":קולה
 .הלק -להרגיעו:
קורא ודגלישעו
ם
ר
ט
"
תקרא
ך
י
ת
י
נ
ע
ן
י
מ
י
ב
ו
י
צדק
תטכתקי.ברגעקטעעזבתיך":נפוסק-אושיע.ומוניךארשיע* וטשפט
לאור גמם ארגיע * פיז:

ן
WS
;8טק כנו שם "D
 c~Jitweבבור עלטה * דלים ופואבים* ידם מאד מטה * בינות
אויבים.שוריהוהביטה*לכפרחובים.כיימינרפשוטה חם

שביס

סדררב עמרםגאון.
מדר סליחות
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שבים* :טהאנחנובתכל .הלאגהרעפרים.נולדיםלסבל* מרורים.
יים* מ:
וב
חיים הבל .וימים קצריםי תטול כי גרים אנחנו ותורש
פלסובל' פחדך .בלבב נענה * בצלצלי חסדיך כהמלם .תבנהי ועם
כת תמימיך.אותם תמנה .צור במספר מונה .הכוכבים
ן
.כמחס:ר*ךא.
.רוכב ערבות.נברחסנגרך .ביוםדיןוריבות.בטלנו
טפהדך
חוקר לבבות ,הגומל לחייבים טובים*כיימנך:
פ1טחכ"י"חס יצחק ה"י
"יראתיינבהלתי.ורעד מלאו מתני*מיסים נגאלתי* בהם ברטי
שני .בים חטאי צללתי* ברפש ובטיטזדתי*ירחי שוא
י*
הנחלתי*ולילות ריק מניני* ולאל שמו חללתי * איכה אשאפנ
יחה שאלתי * והרביתי תחטני .לךד 9הוחלחו * אתה תענה
אך סל
י*
דף.:צל עובר כל.ימותי .וכציץ נובל חלדי* רק הבל טיסות
וחרדת טות נגדי ופתרונות חלומותי * שבר וקבר לצדי* ומסוס
נוסס עצמותי* תולע אוכל גלדי* ובפקודת אשטותי * מה צדקי
ומהחסדי* אתה סביןפחדי .המביטצפוני.לר :כחררותלבשוכסלי*
ולבי בקרבי חסרטר * בחשבי כלמעגלי *בשריועורי מטד.ואסון
* כוסו לשותיו ימר* אם
אדברתפוקמוהד אמועמלרל.י*כלזת'פיםעלי
קטוירשאמר,א*
ואם תמוד נמפעלי .מה
תגסולוהי
עלי .טהאשיבלה' .לר:
יהפקודה* ושלום פועל אדם *
לאשר"עקפררבוייסמ
הזמן שםלחררה.
ודם .והוא כשחל עדה .לחתף
יחתוף כבודם .והמצבהערה .תעידעל מעבדם .ולויכינו צרה.
לדרך נודם בעודם .אודה ואתן תורה.על פשעי לה',לר' :הישירו
וסלו סלו
 .כוננו המחשבות
 .ביתרון וכשרע
פהענותליובתו.ת.הכניעוהלבבהוטתס.ילווהתשפילו טהתלות.נמנותושיתתערבות.

ושבחות ותהלות .ערוכות וערבות .קולו בנמס תפלות .יחדבנים

.

ואבות .ונשובהעד ה' 5ך:

וכו'!

סליחה
ך
מ
ע
אעם
א
ל
ת
צ
ע
ב
ב
"
א
ה
חמאם
ך
ל
ה
א
ל
ובמושב
רששם ובררך
לדם לא "טכ :אשדי תטיסו ררך הרובכים בהות ה' :אשריטפרי
עתתיו בכל לב יררשוס :אשרי יושבי בטד שר והלשד פלה :אשרי רהט
מכודן לו אשרי העם
אלהיו :אשה ארם עז גד סגילות בלבבם:
אשרי איש ירא את במצותיו חפץ מאר :א.פ-י הנבר אשר שם ה' מבמוץ
51א פנה אל רהבש ושפף כזג :אשרי הגבר אשר חימרו יה וסתותך
תרמים :אשרי שאל עוקב בעזוז ~ raעל ה' א.4היו :אשרי הגז אשר ה'
ליחלהלו :אשר תבחר ותציב מנק תצריךנשרעה גרב
אבורהתךה העםבהחיי
לבד :אשרי העם יהוו רציעה ה' באס שיך קה5כ1ן :ארצי
משניל אלול כזום ומז ימלמוע ה':אוצי נשףפוסע כסר חמאה :אעןי אגם

אשרי

שיי
וי

*

י-חם

לא

סדר סלסלות
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לא "שב ה' לו עק ואק פרזתי רכזה! אשרי אדם ~vc7לי לשוקד עלדלתותי
תם תם לשמור סדזהז שהי
 :ה' צבאות אשרי ארם בופח בך :ה' צנאות
:
ה
ל
ס
עכס משנב לס אלהי יעקב
'
ה
אלהש
ת
ו
א
ב
צ
ה
ע
ב
ש
ה
נ
י
ז
א
ה
אלהי
תפלתי
רקב סלה :ה' אלהש צבאתי השיבנו והאר פנץ' ושעה :אלהש צבאוח שוב
נא הבט סש5ש מאה ופקורגפן זאת:גאי
ת ה' צבאות שמו קרוש מאראל !
העיבנו,אל פלך,יעבור ,רחמנא ת:4
תחנההניסדו,ר',

ה "דלכבודנו ךמטה יונן .ונפשנו עד מאד נבהלהן יומשנאינו
יחרנו .וירעצווירוצצו
.שאריתסורהוגולה":יוםיםירכאונו.
חונינו כרו
עצחיישאונו .וכמעטהיינ
ו כלה" :דכיתנו בבור תחתיות *
בלעונופריציחיות .מבענוביון מצולה":נחתנו למורשה .הראית
עמך קשה.השקיתנוכום תרעלה,שוב:
טיושב
ה' ומקהההדוטו .גלהכבורווגפור עמו*ומטרחקים ידרשו
םבמערבבכושומצרים,
שלומו,וישתחוולואישממקומו:גולי
סגטת פניהם ירושלש ,נגד אביהם בשמים .לעטור לשרתו
ך
ר
ב
ל
ו
בשמו .ושהת::אובדבעילםונדח בשנער .לררך ארצופיהו יפער.
סבין שני זאבייער .ומתוך צער  ,יהויקו בתומו .רשמתו :גלות
ציון אשר בספרר .בערב טפוור ובאדום מפורד .לפאת מקדש
יתר ויחרר .לבבו כגמול עלי (חיק) אמו .וישתתו :שופך תחנה
צור מתעלם * שמעה חרפות יושב כאלם * בשוב שבות ציון היה
כחולם.ובהקיצואיןפריזר חלומו*ייש
אקרא ואתה תרצה,
תהצויוו :מתי
ואת משפטי לאור תוצא.יודעיום
אמת
ל ותפצה *
י רוצה*
כ

ריכל

ת:
ה' בעטו* ישחתו :תוסר כשארליר

תילי
ן(מעמד)לילעשירי

נגפר] הלשלוי הקטן

לך ה' הצדקה
".לובש מלבוש צדקה".ונוראעל כלמביביו המדבר
ן בצדקה ,ייושב על כס טשפט אל
נקדש בצדקה * .הרשעתי
עשה'קצצרדתקיהעולהכי לאירעתי צדקה.
י עוד צדקה'
"לטפומבךומזטמיהבישל
הדרש 4
*שקני טעון וחטאתי מחה
י
מ
ת
כעבים .כי שער וכו':
תוכחה טחם

שובו

אנייוסף
ה
ש
פ
ח
נ
שפו ו
ה
ר
ו
ק
ח
ע
ם
י
כ
ר
ד
*
א
ו
ב
'
ה
לפני יום
הגדול

והנורא".:אימתה אחזתניי
*
:
י
ת
י
י
ה
נ
ונחליתי שום אשר
ולפונותיונדכיתי בזכרי אשר העויתי
יקראארי .להראותליספעלי*במגלתספרכחובעלי":יוםשנינו במשפט
ורעדהלקחתני .פלצות בעתתני:

יביא

סדר רב עמרםגאוןי wgw.daat.ac.il

יי
 :טה תענה אולשוני

מדר מליחות
י .ויראויריבאת
*
יביא.ג
שוהפיההורנבושנטית.יב
רץ
מה נאמר לאדוני.פ
בי"וגוף ונפש במעניהם.
י:
עת יע
יריבוןעלעוניהם .למען בשתפניהם :נשסה תיחד תשובה*אלהים
.כי כאשהעיובה :בגום טמאעזבתני .ובמסגר נתתם.
י הקשיבה
ל
'

לטהזהשלחתני:שלחתני טמעל .לאדםטועלטעל .והו14בןבליעל
י .תכזב נשמה לאכי ,חףאנכי ,אמת
פא :פסח הג
הנשמה.וףלבאקול ב
כ אשמה * לא עשיה* מאוטה:דיין אטת
לולא
י
ת
ל
ע
פ
תןנטולה .ושלםלהכפעלה .ככל אשר עשתה עשו לה .פ'ץ:
.
יפקחועליזים.רחג טעלליהם,לא DVPעליהם :וכורלנו ברח"מפיקךחי
ואלתדין באמך .עשהלמען שמך :קדרםלטובזכרני.יוםלמשפט
 .כ"ז:
סרסםי .אל באפךתוכיחני
נפחממיגשמעותןועירנ
 PDIDדמעיתי תגרועליעיני ז"מיורת להבי תגדל בעת תעל
ברשום,ועוטתיבעת אוטר בבשתיפלופני".ושטרעל
עבי" .נפלה נא ביד ה'' :מחילהאיך אחי טוצא * ואל יחוה
,
י ויגיה
ני
ארחי .ויום דירבון ויום עברה*.ולאיקייממ
י
.ח
א לבבערלחובכיר
ב
ו
ר
ו
צ
י פעולות הט
י
אההסוגתםריםההומאזהישאיזחעיק .וארים קול בסר צרחי .ואטרר
אה
לוטרוחי.
אש טלהטתיחידתי ואת רותי* ואת כל זאת הכינותי ור1זהי את
אפו ביום
אטעצמחויד* ובפהששבעותניית.וימתצינרו:הרפשרעעתדיהבאכחלזכהתיע*פיו*שכוחבתש'ריחרזןטאד סטר.
בזכרייום פקסה* הה ליום ההסך ורע וסר ,ומה איטה וטה
אען .ומה אשיב וטה אוטר *יצר רע וכלינה
אשרעבוערבורעלי
משטר .ועשה תאבות יוצרו* וער הנה לא נסר* וב
י
נ
א
אשתה כום חמהויין חמר.אלהי חוסעלי נוצרוקררו טעפר חטר.
י*
.ישפר :ומליחהאי
ך.תהיל
והטה אזנך אלי וקחשוע
והקצפפ
יוףותוחגנםונניפשי שמהםילט ריקם
חטאיגדלאליקם .וסחרנ
ל מעטחסדם ולאיוכרצדקם*
כמעשיהםאזישיבאלחיקם .ולאיועי
למעןכי מעט הואועליהם נעלה עשקם .ולא שעו ולא שבוליוצרם
ו לשלם היא טנת חלקם*
ער טלאת ספקם* ווזסבוכי אדטה ז
 .לזאת אתחל ואתחלחל
ולא חשבויום חסת גברלא יחמולבתםנקם
ואימה אהזה טחני .משר':יהי נא חסדךעלי כאטרתה והודך
י ורוב חל* .ושים
ורחם נא ואל תפקחיעון עבדעבדיך* ושורעני
בכיי בנאדך .ואם גברועונותי*גדולים הם חסדיך* ואיך תצרף
יחידתי בלהב אשיקורך .הלא תעשה לטענךובעבור שם כבודך
ואנכיונשמתי הלא סחרבידך.רצהשיחי ושתתי לך תבאועדיר
ושובבניבעוריהי בטרםיברחו שני.
שיריקרוב

"פשמ

סדר מלתשות

*1
סמתאנ*ב ~ mhאברהם חוק

קרובה'לנשברי לב:שאפילתחינהילפניר*אולי אמצאחןבעיניך.
.לאדםמערכי 5ב:arv .
ותהינה קשובהאזניך
י
ובאמתאב
עניתני * עלעברי חוקצאתני ,בסקל אף הכיתני .ושבט לגו
חסר
לב* -9וב! שהשלביורעיוני רוהש .אםירדתי ממדרגות גבוהים.
לגני על אלהים .טהטיעיצירילב-9 .וג :והן כמעט קטכליתי.
יק
.טיב:
.ככוס חרבותהייתי .כיונהפוזזהאיןלב
אחתילטדבררטיתי
ג
.
רתי.לאויבלצטיתותנמכרתי.
ם
י
י
ח
ץ
ר
א
ט
הנ שברי אמרתי
נגז
נשכחתי כטת סלא.קרוב:נהוקירי נרהסים .והחיהלב נרדטש.
כולם לרטנים נדמים ,ואין איש שם על לב* קחב :ונכור
י
ל
פ
ש
ב
וגאלתני
.על אשריחלתני :תוחלת ממושכת
.ב.קמתנ לעבדונחלתני
מחלת ל
קחבי :לקבלשועתנדכאים .להפילתחנתםלפניךבאים.
רהטטוויתךיוצאים* שטחיםוטובי לב.ליב:
ן

טליאה
אתה לא שלא חשך במני רשרך ואגדנך תסוד הדבי :אתה לעקם
ד :אחהה'
חשב כסאךלהריח
השב חצךלחד לתר  :השתה ה'
סע בערי כבמץ וסוים ראש! מנזה ה' אל חהוק אילצתי למרתי חיטה :
אהה אלהש שסעת
,למירי ותתירישת
י שטך! אתה בקעתמעין ונתן אחה
מגשיא
ועבשת 0שזת אי
ת  :אתה נוד
ל שה אטי :אתה דכית כהלל
וי
דה
טט
ההבביזעעוזךפזרתאויבע' :אתה האל מעכב
פלא הודעתגעיתם עהך :אהה הוא
ה'לבדך :אהה הצבתכלגטלחזארץקיץווצרף אהה עוררת :אהה רפא ועגותז
לאיחכר אההדוחמלכיסקרםשעל"ם,שתבקרבהארץ :אחההואפלכיאלהשצוה
נזהמת.עקב :אהה עאמז חרשתי וכשאזיוכ4סרל מדךכלצורוי:
אתהה-עתעבשדבתחי
:
ושנד גנחה לר"מכריסק :אחה כחגת aas~o o~aהוריקהביעקב אחה
אההכחשף בנבעת הש בשואגלע אתה השבהם :ואההסתםלש"סה':אתה נשא
אתה מד יעכור סאותפך :אהה מ"ר 4כערתצרנירניפלטהםוגכניסלה:
אישה ומצית אתרחצניםואתהארץ :אתה פורת בעזך ש שברתראשירגינים על
 :ecnהשתה צדיק ל  %הבא עלש מ אטת עשית ושהם הרס"מ :ואתה
ויש
זשב חדלותישראל אהה רצצת ראלףליח
ן תתמו מאכל לעם !;a~h
; שה תקם הים צק מ עה 4עטק
אתהשכאיה' לבדךע4ק ל %
י בא סבך :כמה יהשלש ה' נדדו כהראל יכנס :הערבם ,אל סלך,
כ
העבו ,שתצא:

י

יעלס

4י

י

תחנה afinאני אשררם ק"ן

די

ש"

ה' אליך אחק סרוב חלאות
 .ה' אלהי צבאות .עד שתי עשנת
בתפלת :
'
ה
ה
ס
י
ט
ר
כ
ל
לטה
*
י
ב
י
דרטי  .תשכחני
נצח% .טהעיפחךרה*נאחפתנךיבלעאסוך :אחיד מ
הביטה סמעזנך וכטהיודע
איפאכיטצאתיחןבעיניך.אני תסך :טאם לאבלכתך עמנו,והיית
משגב

סדר רב עמרםגאוןw~ns.daat.ac.il .

סדר מלהנות

טו

טשגבלנו* גאלת בזרוע עטך':בידו מה אוטר.כיאוובי.הכביד
עוליוצרי יתאמר.שפוךעליהם זעמה :ורחוםמחי תשמידם זכור
.
שב
ערתך קנית קדם .נהית כצאן עטך'5 :האירה פניך עלפע
ךו.
דנ
עי
כחסדך.יחדלבביליראה את שמך :ימחה כעב
הדמ
יינו ובצענו .וכפר על חמאתינו * לטען שמךי 'קרבקץ
נר
ןיעס
ועו
ד
ח
כ
נ
.
א
ל
ת
ו
א
ל
ו
,
ה
פ
ר
ח
ל
רבת
.
עצמי
פדותי,אלהי צבאות כי,אל העתי
אבושהלעולם .ואל ישוב דך נכלם ,
סטך :ונאורבך חסיתי
עני ואביוןיהללו שסך .שוב:
טי:שב חמס סשהקטן
*כשרום איה חסדיך .נשבעת לחסידך .שובה ה' ער טחי והנחם
י תרף,
טרף.והוגזתיתםובבפשייבד
על עבדך :עצובה לעדרוצאן
;
ביםונררסים
.ידיךמעבדיך *שיבוע
הצלפלימיוואל תרף
שרר סדורת עולמים ,חוס נא ונחם שופסים .ודבר עללבעבדיך
שובה :יקומם והצב גבולך .ובנה מכין בית זבולך.ישע הדרך
ופעלך .יראה על עבריך .שזבה' :טבוע במי חרונך .דל הוא וחרד
WD~tעבדיך:" .בה':נקונא חטא
לרינך,יזכה ותקר בעיניך .נפשי
*צחק.

י

טטאל ואםתרח.,וקרב בקראו ואל תרחק .וזכור לאברהם
ולישראל עבדיך .שבה ,אם שנעו ת:4

תפליןממעטר)ליל אהדעושר

נגהק כשייק
י מר זרתתי .תבאנאעריך .והטיתישמעתי * שיסה נא
'יוצר בנאדר..ושורכי אין לא 5חץ ואל תרמידר, .רר,שמ
באשמורותלנגדך* שסעהקוליבשיחי' .הפלא נא
ר*
הס:די
בקראיובדסעי * סחהפשעי,ואם הטהבי_תובים * סיסגדיכה
ח:כחה  oteאברהם

.יהגוףפעלך.צור אשראין דומהלך*הוסהעלעסלך:
הנשמהלר
בחסדאלירםינהים* זמשחטאיוהניחם
.ועתיזכרםיתטזם*
ומודה ועוזבירוחם:ואלישיאךיצרך.כבודי.ורע לאיסרך:תטיתמ
כפיכחך.כי בקשלהדיחך9:בינינפשךבעודך.קשורהבגיו יסודך*ולבב
קרעיויאמעיל.אוליתוכלילהתול5 :fe,.רדפת אחרתאוותיחירהולך
אנאוה,ואם מתקה ראשיתה* מהתעשהבאחריתה':השנירעיוני.
בטרם יתמושני .פןתהיו כצל עבר .הבו לכם דבר :סהיחושב
.לרעה סה המצה,
.לבואעםנעלסים* ואיךנפשו תתנשא
קצריפים
מע5 :טהיתאונןגבר,ועל עצרו סהידבר.הלכלנתןאליו .בתטלת

וו

סדר סליחות
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ה'עליו .הלמתיםתתענגו .לאכול ולשתות שגגו .ויקשו לבותם.
ילאמלואיתם ,אשרימשכיל חשב .נפשוכמוגר תושב ,בארגן
כ
 .ה' הואנחלתו:fte ,
עד מותו
גשי"מ

משה

פוטון
טהרהבתחנונים,ובנעיםזטירי טלות .התעשת לבן אמונים.
דופק שערי תפלות * והעתאישיםישנים .קורא באישון
אפלות .על משמרתיאנכינצבכלהלילות" :טשוכים
י אדם*
שכחתם בכלואאידם .באשמנים כבמחתבי
לם .איה
ומאהבהבעבותים.
גואלםופורם .אשרחסריו נצמתים' והאותות והמופתים והמסות
הגדולות.ע" !5שמואוכרם שטת.ונטעתהושורק.איךגדרו פרצת
תברעליושורק.וידצריו הגכרת*ויהינעורורק ,ויפארו פארותיו.
ויעוללוהו במסלות* על!"האזינה שועתם .והתעשתנא לקולם.ואל
י אתה הוא
תעלם בצרתם.עיניך מאבלם * והחישה גאולתם.כ
 .ש:
סאלם .ותשלקךכל חמאתם * כמו אבןבמצולות
האש

פשטןל'

אברהם

ושמובנםעיסדיםנגדך בפחד ומורא וחילה* רחם נאצור עליהם
ואל תעשם כלה .הואל נא וברה עיט
ה מעטה תהלה *
האנשים אשר באואליך הלילה" :בשמך בטחו .וחסוכי לא
בגבורתם .ובמקום מנחהשפכו .לפניך דמעתם .וסליחתך דרשו
למחילה לחטאתם .חדש נא פלאיך והחישיום ישועתם .ובאים
ביתךבבכייצאו מנהו בנזלה .האנסוס" ,רצה נא אתדבריהם.ואל

נא תשיכםריקם .וכפעלם אל תמורלהם .כרשעתם אלחיקם .בהאר
אפליהם.ויצאחישכנוגהצדקם.ואויביהםמעניהם .הטהיקחו חלקם.
ועםהיו לחרפות יהיו לשם .ולתהלה .האנשים' :מודים על חסדך
ולרהסיך תצברו*נדיביעםחצותלילה תהלותיךיספרו .ובתחנונים
נגשוודברי רננותידברו.תהי אונך קשבת לשסוע התפלה.האנהום:
'

סליחה

א* אחה אשחרר צבאה לר אוו ככהלר בשרי בארץצהלוטףבלי
אלהי סים:אלאים א5רטילךאל תחרטואל תשהצמ אל :אלחש ש יק

~tgoאלוףלעזרתי הושה :אלהים אהה ידעת לאולת'ואשפותי כמךלא נוחרו:
אלהש בקנאירכך סי אלגרי
ל כאלהש :אלהים באו גנם בנבלתך טנאו את
העל קדשך שפו את שישלים לעיש! אלהים באזניה  wuffאטתימ פשה לס
פהק פעלתביעיהםגיטי קרם :אלהים בשנן-רישיעגי ובגטרחךהדינני:אלמים
בצאתך לפס עמךבצעדך בנסיסתטלה :אלהים בארכמרוה צדעלנישגב :אלהש
בק-בה בל הכה! יעורה אלהים לפנות בקר :אלהים דבר בקרשו אעליס אח5קה
ס וחצבה והארפניך וכשעה :אקריסטיס קמו
שכם  poplמכזה אצרר:אייד
עלי וערת ערסכם בקשו נפשי ולא הצצך לנגדם :אלהיםזט,תמ פרצתה אגפת
תשובב
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תשבב לס ! אלהים יוקנט ויברכו יארפניו אתנו סלה :אלהים לס טחסה לעז
עתה בצרות נפצא מאר :אלהיםלהצילני ה' לעזרתי הושהן אלהים למדהני
פנער' תר תה אמר נפישתך :אלהים מושיב יוצרים ביווה כשש אסיים
בכושיות אךצוררים שכס צווחה; אלהים מותסס רהטנןףעל בני אדםלראות רוש
טשכילרורש את אלהים :אלהים נצב גערתאל גק-ב אלהים ישפטו אלהים
צבאנההשיבנו :האר פסך  :nyrutאלהים צבאות שוב נא הבט טשטש וראה
רריהט אתגרה
ופער נפן זאת:אלהים שמעההפלהיהאזינהלאמרי ש :אלהטית
לךבגבלעשור אזמרה לך :אלהים ה'חילי רשם רגלי כאילות ועל בטותיה-ריכני
להנצחבנגינות' :שמ'גה.העיבט .אלסלך":,גמר,דחכנאעמ':
תחנה פתוסאני דויד בקו"ר הי'
,
ה
ט
ק
נ
"
ה'ואליךכסיתי*בךה'
:
אבושה
ם
ל
ו
ע
ל
.
ל
א
י
ת
י
מ
ת
נפשיבחיי

יי

בהמשךקץטאווי*זכרת משפטיךמעולם":יהירים נחרובי *וידו
אבןבי .המההגבורים
אשרימעולם":דכאמדכאיעדתך.ואנחנועטך
וצאן מרעיתך .נהרה לךלעולם" :ועשה למען שמך .והקם דברך
י לעולם":יודעלשוטניומוני.כיאלהי משפט
ונאטך .וארשתיךל
כאשר מאז
ה' .וישב ה' סלך לעולם :נדלים ישובב לגבולם*
י ארךשביי  ,זאת
גאלם .וינטלם וינשאםכל
ימלעולם :ובראותיכ
י,
י לאיזנח ה'
יעולם :נקרבה אל נפשי גאלה .והפק
נהמתיבעני
כ אמתלעילם" :והדוך צרהדיחני.
תעלה* השומר
דמהליב.נפשוכי
י6.ליה' עזרתה
לקחני .לעבדעולם alf :אורב הוא
ני
לחשכים ההטיבני.
:
בם
יל
צו
ותע
לפניך לעולם! "הלמני הרימני .במ
י
ת
מ
כ
"יראהעלעבדיךפעלך ,סברםומבטחסעליך.אלהיםחייםוסלך עולם:
טפנ

להודות לשמך

שחר קמנו * זאת זכרנו והתנחמנו .חסדי ה'כי

לא תסס :שעה נמשלת*כדל על דלת .והרם שחה וגם
נחשלת .ואם ארך קץ התוחלת  ,הלא שברט בך אל שמנו
 .שבור מוקשנו .ופח רשתנו .כ5
הסף:צור חרבנו ,וגם קשתנו
בזכרנו* קלון בשתנו .מאד נכנענו .וגם נכלטמ .המה :ברוב
טריינו* מאדיגענו .ובפשענו .בבורטבענו * לראש אשמורותכדל
שוענו.בבושתפניםלךהשכמנו* חמר :אםשנינו תו' ,כרו שאר המלות:

תקון שעמד)ליל שנים עשר

נגמר] מנסצד.ק

לך ה' הצדקה ,קצוריחטבברוםזבולה.נדליםעומדיםלנגרר המציאם
חןוחמלה .הקדמם אל הסדך והפק לשברם תעלה* מקריאתם
לךתערב אל אשר לו הגדולה :גאל רופא שלח מרפא לנדכאים
ולעצביט .כיימינךפש:מה לקבלשביס:

אם
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שכחהע'פ א"ב גא שם

סררמלהנות

אם הסדך שכחס ,ותורתךונחנו .זכור
י עפראנחנו *5איכהתפקוד
כ
בחטה
 .על תולעה ורטה .עפר
:
האדטה
ה
כ
ו
ת
ב
ו
ן
מ
הוכן
רבם.ואיך קצרט
צציב,ורוכבעעפפרר יסות.גפויעזו4 ::גאונו סווג ישסף .לג
יועיל בהאסף .אםי
כסף
אטילביעלעיני.הזלתי.
.
:
ר
פ
ע
ב
ה
ו
א
ת
ן
ה
ו
 .ובחיותה
קרני
לרוב עוני .ועוללתי
תסיתני
תטיתני .ולעפר מות תשפתני
,אי שםלי טרכב .ולא בנתי
פט
כ:ב".ח
אם ארכב.כי עתה לעפר אש
":ומה שם תרכני .ואל עפר
תשיבני .אל חטאה תריבני :ואני גבר לרוב כחשי .ועון עבר
ראשי * דבקה לטפרנפוגי":כולךיוכ
ל נגדל .טשז
ן וטגדל *
מקים מעפר דל* פיז5 :היש
שופטיגיברלחך .וא:ם החלסאבליומלאכתך.
ןל"אמהש סשה היודך עפר ה
אמתך
פשה
.
ת
ו
צ
ע
ל
ע
.
ת
ו
ד
ו
ת
ה
ל
י
ש
פ
נ
ב
י*
י
ח
ט
ש
י
ב
כ
ש
מ
.ולעמודעל  .ה עלי,חוב
אשמורות קרסתי
קטלתפי
מצבי לפני
י
נ
ו
ניו
טהידבר ביזוטה אשיב על תוכחתי; נסי וה תסוד
ראולא
ל*
יירא חרון א
ופו .ואיכה יררהםרצוניו .ורמים מלא כפו .וטטחשכי
 .דורכ
עוניו
י נשפו* והקיפוהו אדוניו .כארי טפה ומשה *
ב
כ
ו
כ
מפחדו צרחתי .ואל חסדו ברחתי.ירשת! ישכחי טוב אדוניהם.
ום"צימ חסד פעלו* כי אחרי עימהם
 .תרו נעולם והבלו
 .ושוא
לקדיבידיהם *ובאו אלהיכלו* תפתוהו בפיהם .ובלשונםיכזבול
ו*
אההכי תפל טחתי.
וםובבוהבל בטחתי. .מאח :שאוטר והמז עושה.
אלחפןלטעשינו*י
אשמים תנטה ברין אלתנסנו *.וסערוטינו
תכסה.וסיבלתךטנוסנגסעחלדל וטחסה .בשרנא טחסנו טאסריך
 .וכדברך סלחתי .לררות:
פיקלע הנוסירירהפתחתי
שארקעייס
ףויחלוןקץ פלאות* ומחר הזמןההגיוני נבואות ,אוזו
עננן רז אלהי צבאות :שאריתיוסף "העבידום אדונים.
עבודת ,דוגבדש בפרךוודויים .אסורים במאמרים .אבותגםבנים
ובקרסי אסורים .באות הלולאות .אלי :שארית יוסף ומאויביהם
פלילים* מחשש את שרשם ואתפריםאוכלים .עדנשארו שדטות
כמלקט שבלים .צוטדות הרקונן ונבלעת שלמות .ש :4שארית
יוסף  nvfאל מבקשים ,ובעת צרתם לבית קדשו השים .לחסות
בצלו עת רחמיו דורשים * ואו צורר וסשטיןיפול למשואות* ש;4
שאריתיוסף'העתרתםלוטן
 .אשר נבאונביאיםפדות עם לא אלטן*
אולי יוסיףידו זבנים אב הרחמן .למען
שם ה' אשר נאמן .בכן
חמדו מקוים בחזות מראות ,ש:4

בללי

.
סדרסליחות
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יי

תחנה שה דגר בר אלעור

ישאפ אנהם כ
ל:היום :מחמושלנלאהי
,ק' מדאבהרוחי .ותםלריקכחי*כ
נגיועכלהיום
.
נשאוראש.וצריעלגבייחרוש.ואחינ
י
ת
ע
פ
י
0
ונחלתי אבלה .שאגו צוררי כל היום :נאבקה לעפר נפשי.
ני.
יהשיחווםת:י"רכלהיום" :בהטשךימי .כלועי
ולא אשא.ראשי.נע
תל
יויכ
.חום רפאיגוני * חנני.כיאליה
ובלו עצמ בשאגת
ליהיום" :אויביםהלמוני אכלוניהממוני.סבוני כטים כל
אקרא כ
היום" :לעס ט צוררי .בתרפה הכו לחיי .באסרם אלי כל היום:
יעליך הורגנו כל היום:
יעד אן תקוהפדיום .אל נורא ואיום.כ
זועמך נשאתי .ובכליאת י.חלתי* חסד אל כל:היום":ראה בשתי
וכלמתי .וריבהריב חרפתי מנינבל כלהיום (הייתי שחוק לכל
ג!
עמי.נגינתםכלהיום).שי

די

טיושב

אש משה הק'

.
ומבנירתמלוני .קטתיכחקי .ולבית אדחי.באתיבצוקי.ואליועיני
,
" :שרירות
.

תלויה בזעקי .בקראיענני א
פי
רר
יצ
להיצד.קי  .ולאי
ני.
וחטאת
ישפילנ.והלכובקרי.יבהילני.
י
נ
ל
י
ח
נ
י
י
ר
ט
יי רקי.בקיאי" :הבאישריחי.כיבי רדה .המר רוחי.
עד בלע
י
ל
ח
עדה .הכשיל כחי* ואותי צדה .שם לחרדה
 .את נשף חשקי *
בקרא'" :הקץ משנת.יגוניו הווה .והקריבה שנת.פריון לעם זה.
י אתה מנת.כוסי וחלקי .בק-אי:
ורצה רננת .כואב ונבזה.כ
אסעומם ט':

תיקון ממעמד)ליל שלשה עשר

(גמר)סיס שמואל
י דררלאטוב".שובונאוהשיבו".טעלכלפשעיכם".ומעללכם
היל
" .אשר משחית הצבתם ,ריבו .ביצרכם ריבו .רגזו
כ הטיבו
י שובו .בנים שובבים*
דואל
ואל תחטאו0 .למצותי הקשיבכוי .שתינמךי,
פוסק ל"ג 1' othnסף ,אש נ)'
0העיו 1קםכעידלילו ,לביתאל שמחתמלו .וכלגוי בשוב לאל
' מחוללו הלא יכפר בעד טעלו .ואף כי נחלת חבלו.
בהטיבו מעלליו .כימיגו גדול אשר לו אלהים קרובים אליו
ייו" :ואמנם לאדם תשובהי רפואה אל
כוו אלהינו בכל קראנו אל
חלי חטאו.בעזבודרך משובה  ,ושובו בכל לבלבוראו .אבליצרו
ברובאינה.כמו נחש משיאו.ערי ישכחביוםטובה.יוםבו מותיניאו.
.וירא מלאך ה'אליו .כ'":שיםלבביצור  ,וחוסה
יום שטחה ערבה
.ואלעיר מבצור .חכמה החזק מלחמתך.ומסכלות
צור.ישע אמתך

.

(סי"ש יב

ה
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רחק (מה תמות בלא עתך.ויצר הרע אשר בערמהיפיתךויפתך.
,

בעולם הבל לא תאבהולא תשמעאליו.כימי:

טסתאניכ התם אס סשה קטן

ך.
זכורעדתךקנית קדם" :אנאוכרה חסדיך .ושאנס לקבץידידי
ושובבםלטעןכבודך .מעונהאלהי קדם .זמר5:נדמיתיבאורך

שני מוקשי .טדי דברי בשחיתות הר קדשי  ,וכור תזכור
'
וה כמה
: .כור:
יאזכרה
ותשוח
יינחפלשויע.לכ
מקדםאוטר בחש0בישיעיךרחי שוא ההנוחחללתתיי.
כן זחלתי .ו
עלמ
י
נ
כלועי
נני כירחי קדם" : ,מעונה סרובחליו-ומוכה .נרלגודל
סיית
י
נ
י
שברוויבכה* ואם אפסצרי למכאוביו יחכה .לרוכב בשמי
י
מ
ש
קדם ,זהר5 :שם מבטחו באותות ובמופתים .הנם כתובים על ספר
הישר וחרותים .וצופהיום עמדך על הר הזיתים .אשר על
י
נ.
פה
ירושלים מקדם.זמר0 :העוריזכורלנושהחדוה .לתתלואחריתותקו
 .טגיד מראשית אחרית מקדם .גו:
כאשרהגידמראשית וחוה
"קרורו קרא בשםתסוים גמלנו.ופעלך בקרב שניםלכלנו .אלהים
באינימשמענויאבותינו ספרולנו,פועל פעלת בימיהםבימ קים.
יתן אמת
שו :שוברגלהלעםנדהם .וררךעודמיעקב כוכבנגהם.ת
ליעקב חסד לאברהם .אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם .זנו:
ונאקת הנאנקים הקשיבה .והחיש פדותםוהקריבה.השיבנוה'אליך
ונשובה .חדשימינו כקדם.זמר :סליחה.ויעבור
 .רחמנא*
תחנה
יאנילוי אמץ
ושני .ונפלו פני .ולפני מעני * הלכתי שחוחן 5נטסכדונג
חכ
"ר
היייא
לבבי .כי קטו צריםסביבי* שדדו אהלי .וכזווחיל .וישטחו
ינה דוטה.
להם שטוח":ירד לעפרכבודי .ונשפהלארץ כבד.הרכ
ינגעה.ולריקבלל
כרחל נאלמה .וככבשיובל לטבוח :ולשאול מטה
םיגענו * ומרוב תלאה .עדתך נלאה .ולא כצאה היונה מנהק:
יו
"וטיובדזדת,ם .גמרוופסו אמונים * והלב סחרחר.
י הקץאחר.
כ
ומבחר הצאן לקוח" :יחד כצאןתעינו * ורוה קדיםרעינו* ומשובה
שובבנו* ותשובה עובנו.ואלאלהינוכי ירבהלסלוח" :אטץלבבם.
בחזיוני כתבם.לריב ריבם .ולהלוך פדים  ,ולקרוא לשבויםי דרור
ולאסורים פקחקות.שוב:
טיושב הח,ס טשה קמן
16מו5יד פניצורן שחך* ומשפנך שיחה לא אחר .למנצה בשיך
נבחר.על אילת השחר" :שחרות וילדות חלפו.
י
כח
וצ
כנ
ופ
י החלפו .מחלפות' כצמר צחר' ל
וקונים נשקפו.
ב:
והסכלתיעיטהימיוננחפמשתיי.כוהרעותי אךלנפשי.ומיוםנלכדיבטוקשי.
שהותיולבי סחרחר .למצה; 5קצי חרך והסבר .קצר .אבל עף

ברי
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יח

י
יטפות דמעייגרו* על אש,עצטות יחרו .,ויצורי לא נכרו .ועורי
.
מעלי שחר .להנצח" :נא אם הרב הסכלתי .והיום סליחה שאלתיי
ה(
ןלו שחר*למנצח
בלי(אבה;כי-באיהחלוםבלא שבר*.ודבר אשראי

או' א 6לדבר הובראצלותניךי' בעשתלונ אל יחר; לסולח :השיבע
'ישמעה-סלחא -הקשונה;.,ה'ועשה
ה.,.וציו.ן ... .היטיבה .
ונשו
ב,
ואלתאחר.לםננח:כו'!

[

-

.,

.--

-.

(תקון חעסד)ליל ארבעהעשר

גמר""טכחייהקטן
לה ה'א.צדקה":בוחן.לבות'יצורים".חוקרמצפזניהםולונגלוסתרים.
[0וער5נגדר שיח עם שרכי-טוב אטרים- .צא מבית_הדרים
ייהושת בבית האסורים" ~.קצה נפשו בגלות.לחס-צר.וסי מרים,ן
יטהור שוב ושובבהו אל ציון מרום-הרים" .נא חון ורע קהלתה
ל טמצרים* ובשרנא-כיבספרחייםהנם(כתובים.גיימינך:
לרישקי
(, ,
 (. . .נ
פוטון ל"רה"מ שם טוב
ןבחיק תררטות .עורה פקחעינים.ייפרעדרכיארטותיואשר
",דדכ
תיםי טעטשנות
 -.צתיב'שטים; הרחק מן הבהמות.לרוכברבו
,
טעטאנוסות מעט חבוק.ידים "טחיתכיןצדה .ותקחבידךמחיה.
ךהעתידה; בארץ ערבה וציה .בה-צפעון הדה* להכות
לאייר
י נמסלבב אנוש נרפוכל.ידים .בעט :קטרם
י
ד
צ
ב
ש
ה*
י
מ
י
י
א
הרעה .התיצבוקכןלך .וטרם רוהסועה .העטד בטישור רגלך.
עוובנא תועה:.ווכור,אלוה פועלך.נוטעאזניםויוצרהעיני
ם*
טעט":והדובארניוזרוהואמקיים.והוא אוסרוהוא ששה.הכל החלוסיים.
והכל ,לבדג נושא. .וכבורו המאיים ,,הכל טלא למהסהן.לכיתו
יסה,ארץ'וגם.נטה שמים,ערת4וע.ט :.ה' הטעתי * ולאנכין
י*
תי.,יעןבךעחסרילתתי..
"5
הף
יו סלחישמ
ירדה מים * מעם:
יי
נ
"(.,,יב"וה5".ך(':טחו"(עוותריא*w~hה5_-חטכ'טי,אתיכנחל ק.ינא
פשק'
,צך:נה שובב ממשובתך *והשפילה
יגבהותך.פן תדאגותנהם.
נ
י
ע
ם אחדלפת מיתקך:
..באחרזתך .ואלההם עתות תשובתה,יו
' .וא%'.
קמה.זהתחוטא ו5ה תתגלה* הלאבואה צפה בלכתר קבר
ה איוב %אכל תבר ,באלההדברים.תליהקיברן .שסגתך.
לא.פד
על.מיוזותביתךי טם,:כבראותךכוכבים'5דהמו,ושמיםנאלל'הוקמו..
איך מהשבות לבה הן נמו * מתליתעוררוכינההטו .סתיתקלן
סשנתף : .בטה תתרצה.כיענית  ,ובטה תתכסה,וחטאכטית.
'
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טה זה ראיתיכי גאית .אם בעדןגןאלהיםהיית .וכלאבןיקרה
טסוכתך* יט:

תחנה ומט אברהם

ה .,את מפעלי
ךאוכורבחניוני .וסליחותיךבתחנוני .חנני דוכי
;
ה אתיריבי.ולהחריבכלמחריבי *אז
ב
י
ר
אליך אקרא סברחטים
הטובואויבי .אחור אקרא' :רחום רפאיגוני ,כי הם כחול הים
שוטני .שמעה' קולי אקרא' :האל ברחמים ישמע קו .
י
ר.
עך
צמ
במ
תליילרו
י הטה אונו
י ובימי אקרא :נמנומי בא
מרובחיל.כ
סמך .תח'ימ ובשמך נקרא .עזב:
יעל שטך .ולאלנסוג
כינשענתי
כעשב הכס סשה שה
.
ת
י
א
ר
נ
מלאת,
א
ל
ו
ואדמה
ואם
שחקים
*
עמה נפלאת .ואיך
 .ממנו
נמצאת* במחקרי הטזמה* למאד רמת*כי עצמת
בחכמה .בתבונה ובדעת .נפלאים מעשיךונפשי יצועת:
שבוידלוי
"ב
י מכ
.
פעליו .יורו עליו * ועצמה נפ
פהל.אהמ.גיודנפשויצופתהע.ירו.עיכ
ן רואה ואזן
היאכ נטצאה* דובר באין
י
כ
י*מיאים" :היפקוד אדון .על איש טדון .יצדק או ישקור .
שומעת
 .עקור עץ חבלו.ונטע
ומפי חמר* הידרושאמר * ופשעיו יחקור
ש עת לעקור .וגם עת לטעת ,
ה נוף בחבל*
אהלו.כ י
ובמלאתטלאסיפםק:ו".יפהשלים חקו.
יבל .בעברת אל נעתם.
נחלת ת
תותנכתם .טתיעל'ון* תבארחזיון .הקץ אשר נסתם .ונחתם
 .מלאים :אםעונים:
בטבעת

וניקון(טעמר)ליל המשה עשר

(גטי) אששלשהשמה

ל

ה' הצדקה .תרוכן עדלא יתם *ילך השם הגדול אשר בו כל
יצור נחתם'.מחולקלשני שמותמיוסדים במשמרתם * "הרימות
שנים עוד ואת יחיד בארבעתם" .שחקים נבראו בהם וכל היצור
אשרתחתם' .טקהצרים באורועך במאסרךנצבים .סהלאהעה אשר
תחפוץיהיוכאין נחשבים * כי'טינך:
ל'1
ירי עם תאסוף לבל ידחו * בחסדךיה זכרם ואל ישכחו.קול
מי
פ
אומ
מבשר ישסעו ואז  .הבקר אור והאנשים שלחו:
ירש
ילאבליםבמקהלינו .המקוים להקים
כ
לקרוא שנתרצוןלאלהינו.לנחם
כבוד דגלם * וכלנסיכי עמים החתיו שתחו,ע :4בריתאבותתזכור
להמונך .צביוסירות יתנו את פניך .בחסדך צור תפדםובגאונך.
כי עליהם צרים חרב פתחו ; .לסועד היסים לביתה שחרו.

יל

הטלכם
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יט

ולשלוש פעטים בסך יתחברו* רק לבקש רחמים שטךיזכרו ,מקום

זבחי שלמים תודה יזבחו .הבקר :גולים ושבוים מהיכלם.
אתה .פשו5רם ואתה מאלם.
בחסדך צור תנהלנםם.כללאחרוץסיךגבובלךם.אלכי
ו
ח
מ
ש
י
ן
י
,1
פ1סון

חתהלויח"י

 n~syירבה*אדוניהאדונים.לעומדיםעל
וימשם ממצולותמים הזדונים * נותןליעף כחולאין אונים:
עצמהירבה
".לאוםמוכהותועה* אשר החשית טמובומקלון שבעה *
גין גורהי'אריות רזה וצולעה * מתי לה תקריב נבואת השמועה.
ומחה אלהים דמעה* מעלכל פסם *גותי
 .עצמה ירבה זוכת
לשבוים * אשריום ולילה חייהם תלואים .ובאפסי ארצות במזרה
ורוים* שואפים כפראים* עומדים על ורפאים
.ומוכים בהלאים *
רעים האמנים .בתן :עצטה ירבה* "ישבור עול מענים .בגלות
יוקשים בתוך פחים וצנים .אחר אשר היו דשנים ורעננןם .רבת
שבעה לה נפשם רוב זטנים .הלעג השאננים .והבוז לגאיוני
ם*
נותן :עצטה ירבה" .חי זוכר הברית * וכתמי עונינו יכבס
כבורית .ולגלות מרודים תהי תקוה ואחרית .וחבל'יצרנו ומיתרון
יכרית .ששהשערורית .משלחמדנים :גתן:
סמוןע"ח ממס אברהם
כטובך9אלתצפוןלגוי מכלבריתו.וצופים דברוכילטובהשארית.
.
טוב אחרית דבר מראשיתו :טובר 'בבקר שגע
אתשבבחנוינרר.
יברכורקרביו מם לאישכחונר .טוב תסדרמחייםשפתי י
~בר ! טובר ערב תגלה לפני חשוקיך י ולחסדך לקרב ימהרו
רחקיך* טוב אתהוסטיב למדני חקיך .שבך; טובך'השיבה לתוך
היכל לפני .ומלך שטוינון או יעבורלפני .טוב יפיקרצע מה'.
טובך :טובך "מיחל בן אשר הושם בבור * עד ישקיף וירא וסוט
עולו ישבור .טוב ארך אפים מגבור*מינך:
טשטר תפלהותחנונים*

י

פוטון ל'ט סע א"ב ג01י o)G

ה שמע ממעונך * בלילזה קולבניך .רחום זכור מעמדותעמדנו
י
לפניך .נא הטצארצונך .לעומדיםבתהטניך,תכיןלבםתקשיב
אוניך :ואביטמלכנו .הצלית דרכנו*9בליל תחנונינו .שעה נאחין
וי ,הוצא לאורדיננו.ווכנו
ערכנו" .גשתנו בצעקת .ראה והאר חשכנ
.אדיר כל יצור יוצר9 .הסון
בדינך .תכ.ן
" ,דרשנוך בליל אחרון
רחטיך העיר וחסדך לאובצר" .ושכרהמעמדות נצור חסד נוצר
ממשפט וטעוצר .חוב זכה אמוניך * תכין' :עוונו האירה ימינן'
הנפלאה .יפתה דלתי רחמיך למתחננים מחלאה* 'צועקים במעמד
.תכין:
אחרון ישועה * טאד נוראה*יראו לשנה באה .דו באורפניך

.
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" מם
פזק ""%

המהקליםלישעצורכם.חסדויבא מהרהויושריכם .חזקוואמצו
כלויאמץ לבבכם .כל המיחלים" :משכתםעונכםבחבלישקרים.
ושמתם מצחכם כחזקצורים והיה פשעכם בעתות מצרים.מבדיל
ביניכםלביןאלהיכם .בוז :ייצובו בנים ולב העירו .וחטאועונים
גם תבעירו .ויצרי זדונים אל תשירו* רק הסירו .ערלות לבבכם.
הז" :9הבל קניתם .סאו לכם * והתאויתם ' חפץ לבבכםי והאל
נשיתם * והוא יזכרכם .ומדוע באתם .כאשר צר לכם .חתן":יחל
מבוכה לצורו מיחל.ועינו תפכה .מים למוחל .מעונה טדוכה.
:9
לחטאו וזוחליכיעוד יחכה .דו לחננכםיי"

.

תחנה""םדויךחיק

ף ,,ידרוש רחומיך מירקמיך .כ' נגש העם הזה' :ולבוש
י
דך
גע
בש
נקם .על הבוגדים ריקם .לרעת טה זה ועל טה זה" :י
גלהלעינינו .ונאמר בלשוננו .הנהאלהינו :פירור תקראלעמך.
ממרומך.וראהכ עמךהמיהוה" :חישלעורראילות.ומבור דלות.
י" :קוממיותיוליכנו קדושי .כמאז אל הר קדשי.
העל את העם הוה
ה .שוב:
וגםכלהעםהי

יה

מיושב "תש סשה קטן

קמכם אנחה .העירחוזה .ואזנו פקחה .שמוע מחזה,ומימיסליחה
 .בעוצם
עליוהזה .למחר יהיה האות הזה :קמעה שובבים
כאבם .ודטעה שואבים.ושופכים סביבם .למחות חובים .בלוחות
לבבם .המה כתובים .מזה ומזה ,למושר' :הדוף יצריהם .אשר
השפילו .וקח שיריהם .א'שר הובילו  ,ט קניניהם* לאיועגלו * ולא
יצילו ,העם הזה .למחר" :קמנו לפניו  ,בלילותינו .לכפר פניו
 .לחיותנו .כהיום הזה ,
ענותנו
בשירותינו .אול בעיניו.
ירית .באשיצףמצרף .כל שערורית .ויצר טורף.
למושו" :טהר כבו
 .לסחר:
זכור הברית .ומאף הרף  ,וחון את שארית .העם הזה
י עד ממהר .וקול
"נפשות אמוניו.כיום יטהר .ובעתת טוניו.
חעדהזה.למוזר:
יו
ממעוניו .קורא כגוהר .בקדשובניו למ
:
רחטנא איכרלן וניכוה ראנרהם רחימא.
רחטנא אירכר 5ן קיימיה מצחק עקירה.
רחמנא אדבר לן קחמיה ריעקב שלימא.
רחמנא ארכר לן וכוחיהריפף חסירא.
רחמנא ארור לן קייטיה רמשה נבטה.
רחמנא ארור 5ןקיימיה דאהרן כהנא.
ם רפינחט קנאה,
רחמנא ארכר 5ןקיימי
רחמנא ארכר לןקיימים דרור משיחא

.

בבדריילל וניעעכבוורר.

בף 5ויעבור,
ל ויעבור:
ביי

בדיל ויעבור.
בדל ונגנדר:

בדיל ויעברו:
בדיל ויעטר:
רחטנא

.
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רחמנא ארכר לן צלמיה רשלסה פלכא.
רהגצא ארים שינך ואצרח טרקנך.
רחמנא בכסופיאפין אתינא למקרי קטך.

ההטנא גמרתך עלן.
רהטנאגטלניארפיינזורעלן.

רחמנא הררך שףעלן.
רחמנא ולא שכפרע כעוברנאבישקמנן.
ן,
רחפנאזיוך אשרי על
ן בסגיאות מיבותך.
רחמנא הום ורחםעי
רחמנא טבע מניאק חשובעלן.
רחמנא יחנלנלון רהטך ע5ן.
רהטנא כבוש חסתא ורוגזאמנן.
רחטנא לאתעבירנפיראלגא.
רחמנאכויל הכבוק לרעבן.
רחמנא נהו שבך אנהרעלן.
רחמא  "yDומסיךהוי לן.
י עסנא אחא לסב.
רחמנאעב
רהטנא פתח שמיא

*

רחמנא צ~תנא קבלצלבורתעניוא.
רחמנא קב 5צלותקבעיק עקא.

כ
בדיל וטבור:
ברין ויעכור:
בדיל ויעבור;
ברין ויעבור;
בריל ושבו:
בדיל ויעכור:
בריק ויעבור;
בברריילל ויעבשו.
,רר
בו
עב
יע
וי
בדיל ו
בריל ושבו:
בריקיעבור:
בריל ונעבור:
ויעבור:
י רענור:
יל
דר
בב
בריל יעבור:
בדי
1
ל רעבו
בויל ויעב
ור:-
ברל ויעבור:
בהל רעמר:
בהל מעבור !

:

רהטנא רחם על נשמתין.
רהטנא שתא
סבתא אתתיעלן.
רהטנא חוגמרוגזך,
רחמגא רלא נהרר ריקם מקמך.
דיע11די
 4ה' עלפניוויקרא .ה' ה' אל רדעם וחנון ארך אפש ורב חסד ואמת:
נצר חסר לאלפים נשא עזן ופשע וחטאה ונקה:
י אבותיט תבא לפניך תפלהנו ואל אתעלם סתחנתט .שאק אנו
אלהינו"יה
בדיל ויעבט

!

בדי
ל ויעבדו!
בה 5ויעבור:

עזי פנים וקשי עורף לזמרלעניך ה' אלהינו ואלהי אבותימ צריקים
אטקנו ולא חמאת .אבל חטאם אפקנו וגו' !
חטאנו צורם סלח לס יטרח:
 YDWישראל ה' אלהינו ה' אחר:
ברוך שם כבר מלבותו לעולם וער !
ה' הוא האלהש ה' הוא האלהים :
ה'  .ה' מלך ,ה' שלוך לשלם וער:
אחד אלהעו גדול אדוניס קדוש ונורא שסו .לקרושת שסך עשה אם לא למ
לא למ ה' לא לט.כי לשמך תן כבור על חסרך ע 5אמתך ,למה
יאמיו הטים איה נא אלהיהם ואלהינו בשמים :אהד אלריט בשנצם הי וקיים
הגע

שיד

.

.

.
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הוא .מלא רחצים הוא .מלא זכיות הוא .כ 5אשר חפץ עשה בשמים ובארץ
 .אק מי יאסרלו מה תעשה .אק פו יאסר לו פה
בימים וכל תהומות
כי הכל טעמנה היו:
שבשם'ם שמע  ta~vוקבלתפיהט .אלהיט שבשמש אבר כ5הקסים
עלינו לרעה .א"ש כטל מעליס כל גורות קשות ורעות :א"ש גזזי
עלינו גביות טובות :א"ש ררשנוך המצא לנו :א"ש העתר לגו הרם בתפלתה:
א"ש ואל הבישט משכרס א"ש זכרת בזברק שב מלפניך :א"ש חסולעל טפט
ועל עולליה :א"ש טהרנו מעונינו :א"ש יהנצ נא רחמיךעלינו :א"ש כלה א5
 .א"ש למענך עשה אם לאלסענט :א"ש טלא פשאלות לבט לטובהן
תעש עמנו
א"ש נחמנו טאבלנו :לש נקום את נקפהבו :א"ש סמוך את נפילחמ :א"ש
ה אתנו ברכתך :א'יט צדקט
שה עתירתט  :איש פרטמירי אהבינו :אישצי
במשפם'ך :איש קרב לנו קץ הגאולה :א"ש ריבה ריבנו וגאלם :א"ש שכך
חמת פלךמעלינו :א"ש תן בלבו להטיב לנו :א"ש תן שלום בינית :א"שהן
עלום בארץ :איש תן שובע בעולסך :א4ש תן להםלפי תקף :א"ש תן זרע
לזוע ולהם לאוכל :א"ש תן טל ומטר בעטו בארץ :א"ש כתבם בספר חים
טובים :א.ש כתכט בספרישרים ותטימים :א"ש כתבנו לגאולה :א"ש כתבנו
לרוח והצלה :א"ש עשה עסט אות לטובה; א"ש עשה עפט אות לרחמים :א4ש
ך1
תכון תפלתנו קטרתלפני
הנרוגז רחם תנטר .ברוגז רחשם הזטרי ברוגז שברגה תזטר .כרוגז עקירה
תזכור .הבט לברית .ואל תפר ברית עננו בעת ובצרה הזאת ע"מ
בעת ובשעה האת:
אביט עפו עננו בוראנו עננו .ענט טאלט ענט * עש דורשט עננו.
ענט חורט עננו * עננו ואלהי אבוהש עננו .ענט זך וישר עמו ענטחי
וזים עננו .עננו טהור שמם עש .עננו יושם שטם ענט .ענט ככיר כת עכו.
עננו לא ה2ץ ברשע עננו ענמ פלך הטלכים ענט.עננו מרא וארירעפו עננו
שמך מפלים עפו* עננו עוור דלים עננו ענט פורה ומציל ענט .ענט צדיק
שצדיקענגו .עננו קרוב לקוראיו עננו .ענמ רחוםוחנו;  .UJYעפו שוכן שחק.ם
עגנו .עננו הוסך תמימים ענט .שט אלהי אברהם שנו .עננו 8תר יצחק
שם.
יעקב עננו.עננואלהי המרכבה ענמ ,ענט אלהי חיותוכרובים עש
עננואב
עננו 1UV .העונה בעת צרה עש עמו השנה
יי עירין
עפו אלה
בעת רצק ענט;
קדישיי
אל רחום שמך.אל חנה שפך .אל מדו אפים .שסך .בס נקיא שמך ה' עשה
למען שסר *ה' עשהלמען שמך הכסהע%ישראלעטך :עשה למעןיסמך:
עשה לטען אמצך .עשה למען בריתך .עשה לם,ק נדלך עשה למען רתך
 .עשהלמע; זכרך .עשה לסען הסדך
עשה לסען הררך .עשהלמען rlv'1
עשהלטען שנך .עשה למען ישרך .עשה לפק כניך ,עשה למען לכצדך
עשה לסען מלכוהך .עשהלסען נצחךן עשה לסען מה-ך  ,עשה לסען שזר.
 .עשהpogרהמטתך
עשה למעןפארך עשהלםעןצדקתך,עשהלסען קרושתך
עשה
תפעל*

אלהיני

י

.

.

עננו

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.

.
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כא

 .עשה
תורהך .עשהלמען אברהם יצחקויעקב
עשהלטעןשכינהך .עשה
'דורהסלמה .עשה למען נביאים רואשמם ,עשה
y
~ן
gע
למק סשה ואהרן ,עשה למ
למען אהבת הקרפומס .עשהלמען ציון משכן ככורך .עשה לסעןריב
ןביתך*
עשה למען שסטות היכלך .עשה לטען ק-שלום עה-ה-,רש .עשה למק ישראל
ש .עשה לטען ישראל השרוק) בצרות* עשה
השיש .עשה לכהן יש-4אלהדי
למען יתוסיס ואלסטת .עשה למעןגבוליולב.עי"
ישרים *עשה למק
ז למען
ק
נ
י
השובז של בית רבן שלא הסאו .עשה למענך אם לא למעשו .עשה למשך
וראה בצרותיט* עשה למענך והושיענו 1DP1 1)vwln .היום בחפלתט כי
תדיתו אחה:
לעגיעניק.דעני לעשקניענינן .דענילתנירי לבאעניק * דמעי לסמיכי
.רוני לאברהם אבוט בהר דגנוחה
רוחא ענינן  ,דעני לשפלי דעתא עמק
עמנן .דעמ ליצחק על נכי טדבהאענינן .דענ' ליעקב בבית אל ענינן ,דעני
לייקז בבות האיכרים ענינן * דעמ למשה ואבותינו ש ים טף שיק .דעני
לארון גמהההענינן.רעני לפנחסבשיטיםענינן .רשי לתר ולשלמהבנוביחשלים
ילאליהו בהררירמלענינן .דעגילאלישעביריותשניגן .רעני לחוקיהו
.
בח,הורשעיינן.רעניליונהבמעידיגהשינן.רשילצצנהמישאליעירי
ה בט אהל נורא
יקיהאשינן.ישילרגיאלבניבאר'אריותאענינן*דעמלשראבגלהעניק.דעניליהושע
בגלגל ענינן ,דענילעלי ברפהעניק .דעג' לגרדני ואסתר בשושןהביהענין.
רענילצדיקיוחצירי ותמימידי בכלדר וררענינן .רחמנא .llf1Yרחמנא הטאנא.
רחמנא אסכלגא .רחמנא שזיב .רושנא פרוק .רחמנאיפלירחמי רחם עלן
בריל שמך רבאויקירא e'SDU1 .עג סמסס ומחמוש גנמפ:
] עמינו עט בט ה' עשה לסען שסך.כי רבו כהטובוהינו לך
(111מר המ*401ב
חטאנו .סלח לט:
אתנו שלית פניך .כי חטרואטת קרטפניך * נא אל תשומט ריקם ט5פניך.
ושלח לנו רחמים ממשנך !
מרן רבשמיא לד מחוצנן .כעבדא רמתחנן לפריה .הב ל
ן לבא לת'ובתא *
51א נהדר ריקן סקסך:
נמרו רבשמ'אלךמתהיכן .כברשביאהמברצן למריה
.בוליהןבני שביא בכהנא
מהפרקק .זעמך בית ישראל ברחמי ותחטני .הב לן שאפתק ובשוען.
ולא נהרר ריקן מקמך:
ברחשש ופתפיס בחהטנים .החרצה ח-נזפים  avSעני וסרולרל:
האוסרים בכל
שומר שראל.
שמעשישמריאלש:אית יחיאל .סול שברהיראי
יום
שומר טי אהד .שמר שארית גר אחר .א5יאברטי אחד  ,האומרםבכל
ה'
ה' אוףנ
יום שסע ישראל אלהיי

רעני

שעי

מיזערה

.

שנטך

סדרמליחות
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שוםר מי שיא .שמי

שאית גףביהם .ש 5ירובדנף קרהפ,ההנסרים

בכ' 5ום קדוש קחש קרוש:

ן

שומר 3ר מא .ששר שמהת נף רבא.ואליגובר גה רבא.הניסרים בכל
עם אסן 'הא שנרה רבא:
ן
לקיה,
.בראכד דשם
א
ס
5
ע
ל
ו
א
מ ממיתונסיה.טיק טש
י
ח
ל
מחיייז
אבו
ייב ותבר
תרא
י החוסאסי לביביה .עבדא דמרהרוופיק בקולר.לסויה
 .הא עברך אק
גילריהא,ב
יךבוכר אק דרבונןלקטך ,הארס נפהקבגירקטהרי!
יר
וב
האך בבותא ושביא דא במלקיותא .בסמו נונך דרחסךופיימן.
לקטך*
אסילכיבין דאתתקשע.4ערדלא ורדנמיראבשביא:
וסידני
יאל טשרת'ף בקוירחייםעלי .אולי
א 5אלהים הס אק א* 6
ל
י
ג
י
מו
ל נהק כרחםעלי .קו 6אל אלהים:
.והסר
ר הים עטך ,צדקה עשהעסט 5כהק שמך
י
ס
.
ט
ל
א
ש
ך
מ
ס
כי
ר הרע טור מעמך!
דבר וחרב ורעב ושבי ובזהויצ

חיים

שט
בקשהיךעעאה"'בגעשיאהועיני .שסע הבטני .כנדל חסרך; "בשטך בטחתי.
'אל
 .ףכ4ומנותי.
י
 .ובאתיעהך,לנברו שנות'
קי
ישמחתי.דבריםלקחת
וכי .שהה למדך! "רלפה טתוגה* נסעף העטגה,.חיץ טדאגה.
ט גל שמת
ישועתי .תם את דמעתי .ערסה בנארך:
נפש עברך":הענר חטאת'.אליי

"וברוגז רחם .זכרה ה-גוש .ושסח ומש .נפש עברך:
ע"ס א'בבה'ומ,ס
אבינד אב ררחפן הושיעט 5מק שטך! "א5הימ ואלהי אטת'ט ההסע%
לטען שטר" :בצר לס קיאמך .הושיענו לטען שסך :יגלגל ע6מ
הסקרחמך.ההסיענולסעד שסך.:ררשנה -המצאל,%הוש"גמלמזק שסך":השורלט
בתפלחט .הדמעםלטען שמך!"גק.אואתהתעעו .חשעמלמקעטך; "וסעובנטען
 .ההזיע %לסען שסך" :המל על משוועלעוללי .%הדפיוש למזק
מב פמפמך
שטך:רטו 5על עטך רושעל נחלתך .רצסה נאכרוברחטיך .רצםפ5כטהשט1:
אבינומלכםאני %אהה .אמםסלכם אק למ אלא אתה.אביט טלכ %החםעלינו:
אםהפכנו שעל .אבינו אחה .ואם רועם סע .5אק למ אלא אהה .אטם
טלכמ רחםעלים:
ו ם5מ 1עם תש מ אק בסטקסיים .שעה עם %צדקה לטיק שמך
אבינ
ו
והוש
עדיע טה נעשהכי עליך עינשונר ,נאוסר קהש תתקבל):
ד384דזנד לאנ

תשד

.

מעהה ק השמש .תשפע תפלתכם ,תשבל צעקנכם פאק הצעתכם
 .שטה אמן;
ומצעת כל ואוראל

ק *"קא  e)nmש ש שאי.

ק ש שא חח

