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 סליחות ב
 נהפר הזה יהמו התפלות והתמנות שחוברו ע״י חכמי ישראל הפייטנים שהיו לעת קץ המאה החמישית לאלף
י  החמישי לגה״ע — מאה כשמינית למה״נ — (לפי למת המ״השים את התחנה ,אדון בשקדך״ להחבר ר׳

 המרי בעל הכוזרי) מד המאה הראשונה לאלף.הששי — סיף מאה השלש עשרה למה׳׳נ —
ם שיתפללו לה׳ מל אודות הצרות האיומות שצררו אז העמים לישראל ה י מ י ב ל ש א ר ש י  יש מהם כנשקנו רק ל
 וירסצים וירוצצום בימים ההם(כידוע ליודעי קורות העתים וקורות ישראל ומיץ בכית לוי לקמן דף כ״ה ע״א) •
 וכמה אנכי זכרון לישראל למק יודו לה׳ חסלו אשר גאלם מיד צורריהם ויתנם לרחמים לפני העמים אשר המה
 חיים אתם כיום • ורובם נתקנו להתפלל לה׳ על םלימת מון וכפרת פשע • ואלה נתקט גס לדורות • ומל שם אלה

 נקראו כלס יחד גשם ,שליחות* יען כי המה הרבים והעיקר ותקנום לדורות :

 ייזהר האדם מאד בעת אמיית השליחות לקבל עליו תשיבה גמורה היוכו החרטה על העמי וקבלה על להבא שלא
 נוב לכשצה עוד: לענין מטיפת הש״ן בטלית בעוד לילה אם אפשר בטלית שאולה וודאי עדיף זא*ל מתעטף במלית

 שלו בלא נלכה ״ צוערים אשרי ״ חיק• ואח״נ מתמילין־ כאן:

 לף אדני דרצךקה ולנו בשת הפנים: מה נתאונן ומה
 נאמר מה 1נדבר ומה נצטדק: נחפשד־ז ךךכינו
̂יף כי ימינף פשוטה' לקבל שבים,  ונהקיךה ונשובה א
̂ישים באנו לפניך• כללים וכרשיב  י&בדמד ולאבמ
 דפקנו ךלתיך׳ ךלתיף דפקנו רחום וחנון י נא אד־1
1̂פניף1* מלפניןז מלכנו ריקם אל־1  ישיבנו ריקבמ!

נ י י ע ל נ ׳  תישיבנו* כיי אתה שומע תפלה • ע
h בשריבאו: יבא כל בשר ̂'ותפלה7עךיף 2  עומ
 להשתהות לפניך יחוד׳:1יבאו ולשתחוו לפניך
 לך ח׳ הצדקי• צו.ךיר נאט איז ךיא גייעבפדקייט ולנו אונ סיר האבן זיך צו שעסן 3ה נחאוק
 וואש זאלין מיד זקלאגין אונ וואס זאלין $יך ״זאנין וואס זאלין מיר רייךק אמ
 וואס זאלן מיד זיןז־ גירעכט מאק נחפשה פיר ךאךפין וובין אוגזערע וועגין ונחקורוז אונ
̂אלין תשובה טאן צוא דיר אויף אונזערע ;;וגור, ני •«ינך  פארשטק ונשובה אונ מיר ז
 ווארום ךיק רעכטע האנט איז אוים גי^רעכןט לקבל מקבל זיין ךי וואש טו״ען מעזיבה

 לא בחסד;יט מ ט אונזערע חסידות אונ גיט מיט אונזךע ׳?!!נשים• טובים קוסק סיר פר.
 דיר כדלים זכרשיס נאד אזו וויא ארימע לייט טוען ביר קלאפין אי; ךיינע טיךק פין בית
 הסנןךש של שולד, דלתיך אק ךיינע טירץ טויען מיר אן נןלאפין רחום ךער. באריכיגער
 גאט נא אל מיר בעטין ךיך זאלסט אונזער תפלה ניט אום יקערין לייךיג «ן פארדיר
̂קערין גי'ןואח8  מלפניך מלכנו פון דיר אונזער מ£ז זאל אונזערע תפלות ליידע ניט איס

 דוא הערסט צוא אלע תפלות:
 שוסע הפלד• צו נאט וראש דוא העךשט צוא תפלות טו?גן אלע לייט כ\סק. •3» §8'
 וועלין קוםען אלע לייט להשתחות צוא בוקין זץז פאר דיר נאט יבואו זייא וועלין

- * - כובע/



 4 םליהות ליום ראשון
 ירוה רכבה לשמך: באו נשתחוה ןנכךעה נכךכדח
 ל5/י יהוד. עמצינו: נבואה' למשכנותיו נישתחיה
 להדובש מליו::באו ש?יוךו. כתוךה חצרותיו' בההלה
 הודו לו ברכו' ישמו: רוממו'להוד. י%הינו והשתחוו
 להדום תליו קדוש הוא: ירוממו להחד אלל״ינו
 והשתחוו להרקךישו כי קדוש להוה אלהינו: השתחוו

 ליהוהיבדדרתיקדש חילו מפניו7. כל הארץ: ואנחנו -
 ברוב חסדך נבוא ביתך נ'שר>זוה אל היכל קךשף
 בירא^ןז:נ^תחוהאל היכלקךשךונ^האתשמך
ן ף ת) ן י ל ^א ? ^ ^ ד י ^ ז ן ^ ^ ד ן ך ^ % 
 לכו, נר;נה ליהוד. נתעה לצור רשענו: נקדמה פניו
 בתודה בזמרות נריע לו: א:שר יחדו נמתיק סוד בבית
̂ין ךיץ נאמען בואו  קוםק אונ וועלין זיך ב*קין פר ךיר נאט ויבביי אונ יועלין ?הךלי
̂ן לפגי פאר נאט אונזער באשעפער  קומט לאמיר ץיך ייוקין ונכרעהיאונ מירוועלין כןני
 נבואה אז סיר וועלין ווכה זיין צוא קומען אין 2ית המנןךש נשתחוי•וועלין 9יר זיך
ךין בתודה טיט א^רבן תורה חצרותיו אין  בוקין $v זיינע פיס באו קומט אין זיינע טו̂י
 ךין ד1יף טיט אלויב מיו לויבט צוא נאט ברכויבענט^ט זיין נאמען רוממ ךער הייבט
 יי אמזער נאט והשתחוו אונ בוקט זיך צוא זיינע פיס צי קדוש ווארום 5£ר איז היי^ג
 ממטו ךער הייבט אונזערגאט והשתחוו אונ בוקט ןיך צוא _זיין הייליגק בארג ךאס איז
 ךער בית המס!דש.כי וואחם נאט איז הייליג השתחוו במןט ןיך צ*א נאט בהדרת טיט
 בא^יינען זיין היילינךיט חילו דער שרעקט אייך פאר אים כל נאד ךיא וועלט ואנועו
 אונ פיר ברוב טיט ךיינע נרויסע חסדים נבוא קומען מיר אץ ךיץ חויז נשתחוה סיר
 ןזעלין,דך גונןץ אל צו ךיץ היליכין היכל ביראתך טיט ךיץ פארקט: נשתחוה טיר וועלן
 ןיך בוקץ אל פאר ךין הייליגץ היכל ונודה אונ טיר וועלץ לויבין ךיץ נאמען על א1יף
̂יגרייסט על אויף אלע ךינע  ךיץ חסד ועל אונ אויף דיין אמת כי ווארוס דוא האםט 
jut געטען אמדוך ךיץ הנןטחה אז דוא זאלסט מקבל זיץ ףא בעלי תשובה ילכו גייט 
 לאמיר ךנגק צוא נאט גריעה סיר וועלין שאלין צוא אונזער שטארקץ -י העלןער
 גקדכה טיר וןעלץ זיך פעדעךין צוא קוסען פאר זיק פ;יפ טיט לויב בזפרות מיט ניואנג
 #אלין קיך צואזןים אשרוואס בייא אנאנדער מיד האלטין איץ עצה פון ךער

 ־ . "י • ״ תורה



 ,סליחות,ליום ראשון נ
 אלל״יםגהלןז:3ר^שt.אל:נערץ,3סוד קדו^יסרבה
 ונורא על כלסביביהעזאויידבם קדש. וברט. את
 יה! ה. הנה ברט.את יחודו. כל• עבדי ןד$ה זקעונןךים
 בביתיוץהבלילות . א^רמי אל ב^^ובארץ אשר
̂יןז: אשר לו ד?ם ןתא עשד1  יעשה כמעשיןז וכגבורו
ך ארץ ?תועפות ל ו  ויב^תייריו י?רון אשר. $רו ^
שכל חי ותה כלבעזראישן  הרים לו,. איטר בידו נ̂פ
ז אף. אמונתף נגןהל כןמ^??ע! ז הן ן ם $ל^ד ד ט  ויוה $

מ ך ר ו & ה ת $ 5 ם ת ך © ל ו9ל^ה^ןןוז י ץ ^ ר ז א ן ל ף  א
ל ה^לסז אחה ל/צכת ״ מינים ^ ^ א ך ^ ח ן ̂נש ש  ^ ? 
 תורהבבית אין נאטם ד1יז פל^יץ מיריגיץ םיט>8טוךס דאעז הייםמ סיפ פיל לייטאל
טאךק אפילוצווישין יעפ.גרויסן.איין זאםלוננפון ךא מלאיים יטדא אוג  נאט אי̂ז
 ;ןר איו • פארכטינ א1יף אלע םלאליפ וואש זייא' ךיגק ארופ' איטי עאו הייבט אויף
ten דן וביכו ׳אונלויבט נאט כל איר נאטש גןנעכט העומדיס ̂־רע {־!קט טיט זקך̂ו  איי
 איר שטייפ אין £אפ« הויו בלילות 3ייא דער 3א?ט אמד־ ווארופ וואו איו. ךק דא
̂וטאךןע*• נאפ ב««י1 אויף.ךער,ןזימעל m א1־ין» ^נר. ן3ךד.**ר דואש  אווא איין 
 ^ען 3ןאן>9ע*דו. אזן ןזיא דיי^ע.מע?*י^/מגבייהד.אוג א1ו1ךא ךיינע גבומת אשי
ץ ? s | f א # ה 3 ק ויבשת אונךי ^ ^ א  וואש ציא ןאט איז ךער ים אוג,ער^אט ^יפ ן
 זיינע הע^ד^שאגןץ אשי mm אץ ןץן האגד איז דא& פארהיילץעם ןגייד וחממות אונ
ען־ צוא איט.א׳8ר iwm• 3ייא נאט אץ ךי הענד. איז ךאש  ךיא חוץו: פץ דיא ?עךנ ן̂ץ
jrote ייייו אז; efep?o פין.אלע, לעןעךיןע ירוה אונ ךער א»וס ״פון אימלילץי £fן . 
 מעט קי9ק יועלין ךיא םלאכים ©ן ךעפ היטל ל1י*ח ך*י$ע וואוגךער,ten דוא
ס דעה׳ צ״לט ומרין אץ יןעם הייליות איין  וועקט «אן •*אזץד ךיץ ־.ףארהייט מ
 זאטל̂ו פץ ךיא פר^ע:.^ך ציא ךיר נאט איז {יא א^» פיט עטארקייט תעוז. דוא
̂קע האנט תרמאמ הייבסט אוין* וייץ-ךעפטע׳ האנט if ךיא ךזץןל  ^שאן>89 דיץ לי
 איז. ךיץ אמג. ך ^ךדאיז א1ץי ךיץ חבל, ךי יועלט אונ ךא לייט ווא>זיינק־ אייף איר
 פיל האפטו זליאןינתנט פעסנוינט *תה דוא האסט צוא ן^ע^ילט ךעם cn סין?;א1יף
ץ ראשי ךאע:טיץט 5 א ^ 1  צוף^ף שט?ק 9̂" ^?^ר^ךיט שבית דוא ו^סט ^
 טען ך. סצךןס ןייא דעס!ם אתה. תא earn ני^טעלט אלע נבולים פון.ךער:.3ועלט



 6 ׳סליחות ליום ראשה
 .• בל גבולות ארץ קלץ וחורף אתה יצרתם: אתה דצצת
 ךאישי לדתןר*תנמ מאיל לעם לצלים: אתה בקעת
̂ן: לך יום 8ף'לף  :שןגין ונהל א^ה הובשת נהרות איר
 ׳לולה אתה הבינות מאור. וש^ש: זע#ה נדולות עד
 י אין הלך ונפילאות עד אין מספר: בי אל גדול יי ומלןז
 גדול על כלאלדץם: בי נחל י אתה ועושה נפלאורת
 אתה ^לודם״לבדף: כי גדול מעלשילם חסךף ועד
 אדוקים אמתןז: גדול ןהוה ומהלל מאד ולגךלתו אץ
 :חנך:נדול'יהוהומד»לל מ^ד ונורא הוא על מ־־1
ד בעיר אלהינוידר א מ ^ ^ ה ^ ל ת ^ : ם י ^ 
 גדךשו: לףלתה^הגךלה והגבוךה ןך^פאךת והנצח
 וההוד$י. כלבשמיםוב:אךץ*p/5יהוה הממ^בד־ז
 והמהנשא לכל לראשי: מי לא ןךאףימלןז דגוים כי
 >ןץ זוסער אינ ורנטער האסטי באשאפין «תה דוא האסט ציא ?רארין לי לעדן 3ין
ד  פךעוז חתמי אונ האסט נינע2ין זימע־ע יעשיחת צו ךיא mm זיינען ניגאננק אץ י
 סיבר «חה תא האקט גיש9אלטין ךעם שטיק אונ האסט א1ים ניזזיגין אהוןאל אינ
 אטיץי«חח ייא האסט ניםאבט ט־יגןין ךיא.שטאךגןע םי״ןץ זין חא האסט ןעא$ין
 מאג אונ נאכט *״י• ייא האפט אן ניגרייט דיא לבנה סיפ דיא זו! נ• ווארוס נאט אי•
 איץ נרויםער נאט יטלד אונ איז אנרויסערמלך אויף אלע מלאיים כי ווארום נאט איז<
 זייער ןר1ים ועושי• אונ טוט וואונדער אונ איז נאד אליין ב• גדול וואדום עס איז נר1י0
 מעל איבער רעם היפעלחםיך דיינע חסדים ועד אוב ביז אץ חיםעל וראש הייס©
 שחקים איז דיין וואךהייט גיול נאט אין נרדם ומהולל אונ איז זימנד גילדיןט ולגיוסו
 אונ צו זיין נרויסקייט אין איז ניט דא ביין פארשטיננ גדול נאט איז ניאכפערט ומהולל

ז י י  •־ J י ר • « יי • • * י• י• . י. י ״
̂יג על אויף אלע מרזבים נתל נאט איז ךי^ר  אונ איז ד;ער נימיבט זנויא אונ איז פארב
 :רדם וג»לל אוג איזזףןר נילוי2ט כעיר' אין ךער שטאט פון או?זער נאט דאס איז זיק
 היילינער באןג לך צו ךיד נאט איז די נתלה אונ ךיא נבודד, אונ דיא שייגקייט אונ ךר
 נצח1ן אוג ךיא לויב בי ווארום אלץ נואם אץ הימיל אונ אץ דעו־ ?;רד איז צוא דיר :
 לך צוא ךיר נאט איז ךיא מליבה אונ דוא ביפט ךער הויבין איבער אלע עלצטע אוג
 אי1ןעראלע מל^ים מי ווערזאל ןיך פאר דיר ניט פארכטץ פלך אז תא ביסט איץ

 מלך



 סליחות ליום ראשון ד
 לןז יאתה בי ככל הב2י הגולם וככל מלכותם מאץ
ך מ ש S r w במוף^מאץ כםוףייהוה גדול אתה 
 בגבורה: יהוה אלהי ?באיות מי כמוך חסין יה ואמונסף
ד צבאות יעןב' סכהבים אתה 6  סביבותיף: ןהוה א
 אלדרם'לבדך:' מי1ימלל'גמרות יהוה י9$יע כ?־*
 תהלתו: בי מי גשיחקל^י ליהוד, לדמה ליהוד, ב3;ני

 אלים:'•) מה נאמר לפניוז יש^ י ^־ייבמ״ ־
. ־ . *)בחצוצרות ו^ל עופר * ' L <J ״ י . ־ ־ " 

: ה ? m שו?יו ל׳ריעי ל^יה^לןז מ w  מרום ומה נספר ?
ה ^ י מ ד י י ס ^ ו י  שחקים: מהנאמר לפניך ןהוה ^
ן ג י ^כ ף י י י ^ י א  אליהינו מה נדבר ומה'^^ףק. ןי?ה ?
 אין לנו פה להישיב ללא מ^ח לזזרים ראש י כי עונומינו
 רבו 1מלמנות• וחטאתינו •ן$טו מסןר: למק שסך
̂דדיבי ובצךכןסך תוציא מצרה נפ#נו: דךבך  להוד׳ י
̂לךןגים ולטובים* והיא תלזלסך:  אלל.ינו להאריך אפך
 $מעגך אלפינוןנ&הךא לנו לאה ע?ןיך0נו דלים
 ורקים: הג^מה לןז והגוף פ^לף • חוסה על עמלך:
 הנש^הלך והגוף ^לןזייהוה עשה ל£ען'#מך:
 מלך איבער אלע פעלכןער כי וןארום צו ךיף איז שיין ךיא ?!לובה כי ווארום אלע חכמים
 פץ ךיא פעלקער וויי$ץ וואול אז ובכל אץ זי;ער מלוכה מאן איז ניט דא ךיץ גליי;ין
 מוין ווייל מיר ווייסין אז יעס איז ניט דא ךיין נליי?ץ דרוס עייסין ?יד גדול אז דמו
 ביסט ניאכפעךט וגדול אונ ךיץ נאמען איז ניאקןערט מיט נבירה יי נאט איבער אלע
 הע#1אפט מי וועד איז אזו וויא דוא חסין אשטאזזןער נאט ואמונתך אונ ךיץ ווארהייט
 מביביהץ• איז אדום ךיר יי נאט איבער אלע העךשאפט דער ויצער פץ ךיא כריכים דמו
 ביסט נאט נאר אליץ מי ףער זקאן אויס ךייךץ ךיא גבורות פון נאט ישפיע m זאל
 מא$ין הערץ נאד זיץ לויב כי וועד איז ךק יא אין היטל יערוך אז יער זאל נלייכץ זץז
 צו נאט ידמה אונ ויער איז צווישין ךיא מלאכים וואם ״קאן זיך נלייכץ צו נאט הנשפת
#!«m ךיא נשמה פון ךעם מענטשין איז צו דיר זיא איז ארויס נמומען פון בסאזזבםד 
 אונ דער נוף אי! ךיץ וועךק דוא האסט אים בא^אפץ חוסה דרום $עטץ 9יד לץד

 ךעף.



 8 ׳ ס^דומת ׳ליום דאש1ן••
 אתאנ1?נל ירןה:ע^הלמ?נן^^ז ז 3ןגמד 3בוד׳
 #קז• 5י* אל י חנון!ורמם $מןז: 'ל2$ץ >טמןז ימןז

: ־/•׳־־.  :• ך י:•:W^;^DV' :5י,:לבי־מא.

 סלח לנו אבינו כי ביוב אןלחנו לגינוי״ מחל לנו מ^בגו כיךבו עונינו 1
. ' . " . ;  אסתיחד•מייסדע^יאיג אלהינוואלהיאבותינו• ־

 איון. ^פתח פהלפגיןזךד מתוחים״ ^לופנים^ןפוןז שיחים: געלנו
 נתיבותץז היורים והנכוחים ; ךבקנו בהטבות ובמעשים ןנותיס: ^
ו עורף והקנו מצחים :• נ י #  הלכנו אחוץ_ ^
 זעט$ ^ו?גו.1יית ס^ב־נןת מבטחים • חלב ופס ריח ניחוחים: מוךדו.
 ופןלטלוכ^ים מאוחים •י יודעי2ךןז עורות וזבחים: כמה ןסךתנו.על
̂ןמנע למוכיחים: מאז וערערה.  יד־י צירים י. דלוחים •ל^, הושבנו' ל
 אנחנו נדחים״ נהךניס ונשחטים ונטןחימ: שודדנו פתי מעט ןיין קוצים:
 רעד בארעסךיך אויף ךיי^ע ט^8(ים'הנשצד, א• ךיא row אין צוא דיר והגיף שלד אוני׳
 ךער גוף אין ךיץ יי נאט טוא-פון ווענין דיין נא^ק אתאני פיר קוסען צו דיר בעטין*
 פון וועגץ דיין היי?!י;ין'נאםען עשה טוא טיט אונז חסד וועגין דיין' נאמען בעבור פון

̂ין נאמען כייווארום דיין נאםען איז (חגון ודחוס).למען פון וועניי'  וועץן ךעס כיבוד.•׳ פץ ך
̂אונז פאר-נעיץ אונזערע זינך כי חאטשע דיא זינד איו!  ךיץ נאטען נאט וסלחת זאלסטו 
י אדער י ווייל דיין נאמען י איז רב חסד: יי י י '\  • י" זייער נתים ;
 סלח לבו פאר יניב אונז דוא אונזער פאטעך כי ווארום מחמת נוזיס גארעש£ייט שגינו •
̂ען מיר ניקומען צוא ?ובירות מחל- זאיי אונו מוחל >וא אונזער סלך•כ* וואריט ׳  זייי

 ״ וייא זיינען זי;ער נרויס אונזעלע אוניות: י ;.'
 איך נפתחוויאזקא^ען סיר •^פע;ען אסויל;פאר•ךירנאט וואס.וואונטאץהימילבאלו*
 מיט ודאס פאר. איין ©ניה זקאנק סיר צו גי^ין •אוגזער הארץ אונ זאנין ךייד 6אר י
 *ריר געלבו מיד האבי! פאר טיאוסת ךיא נוטע ורענון אונ ךיא ךעכט פארטינע^דבקט;
f סיר האבץ ןיך באהעפט אץ אום ווערךיגע זאיץ• אץאןעל^ע מאטדוא האסט 

• .ywf} •̂ייא הלכגו טיר זיי$ען' נאך ^ינאנןק נאך. נ?יאי#ך  גיבאטין צוא: פאר. לאדן 
̂עק. שטויסין פץ דיר * והקשיבו. אונ מיר האןץ ניהארמ.  האבץ גודם ניווק אונז או
 אונזער אקין והעוני אונ מיר האבץ נישטאך5ןט אונזר שטערץ מיד 1אלץ 3יט פאר;ע$ק,
: ר י i w m 0 כןיץ מוסר• זעמת דוא האםט ניצארעט איבער,אונז אויף ךעס בית המקדש 
ט זי^ערחרב^ס איז חרב ניווארין אונ האט ךך אויס נילאזט דער: ̂יר̂ו  האבץ דךינק 
 ךיח. פון זקךבנות «רדו זייא זייןען פאר וואנילט ניווארץ ךיא ניזאלבטע פו^יס. יודעי •
 ךיא וואס האבץ גיוואוסט אויפךילטץ• עולות ׳אונ שלמים כמה וויא פיל האסטו אוןז;
 גישטראפט דורך שלוחים לאמיר האבי! 4יט ניוואלטצו הערץ ךיא שטראפערס שונן.

 נאם
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 כםוהים• עינינו כלותןלי ^צאךדך«ים:פזך3י.עמף אשר לבל שוהחים,*
 צפר "וערב למה מצליחים: כןמים למל(ך נאצות•'שוחהים ״ רצוצים
̂ צפה בעלבון אנוחים •י תמוכים  נמה'אתם בוטחים! שוכן _עד'ויקדו
 ?ןליך ובךמותאחים: בנוראותימינך•נושעלנצחים • כי:על ךהמיןל

ם אנו בטוחים:•• ־ ״ ״. • י מ ד ! ....... '.. 
 עלךחמיףהרביםאנו בטוחי^ועליצדקותיףאנו נש^נים״ולסליחותיך
̂י/ןתךאנו םצ2ים:אתה הוא מלך אהב צךקות מכןךם*  * • "אנו מלןים״ורי
̂ןים  מעביר.עונות עמו: ו?סיך חט^תןראיו׳ ״ כורת ברית לךא^וןים וכ
 ?וברעה'לאחרונים:אתה הוא. שירדת. בענן בבוךך.על הרםינייחזךאית
 דרבי טו?ך למ^ה7עבדך • ^ותהסדיךג^ית לו * והודעתו ביאתה
 אל רחום וחנ1ן?צרךאפ:ם ורב• חסד. ומרבה להיטיב״ומנהינ את העולם
 כלו ?מדת הריבים״ ןצ;ןת!־ב;ויאמראני*מנביר ?לייטובי"על פניך
 וכןראתי־ בשםל^לפניך ןחנותי $ח אשר׳אחוןןךחמתי את אשר אךחםו
̂£׳ ןךךך  או״ןל י א©י£3; אתה׳ 31ןןלי ךןךןן^ןן 23ןר
ן>יליטן תשכיש ר.^ן מי i *ךז״הי.^ ^' f גאט וואש רוזגסאי'י$יגאונ 
 עליך ונך מותאחים מירי זיי2ען.אן.נ\לעדגט אויף דיר אונ.באהעפט.אן דיר בנוראות טיט..
 ךער ©אר?טי_קייט פון דיין' רע?9ע. האגט זאילין סיר גיד,אלפץ ווערין אדיף אייביג כי על

 ווארום אויף ךיינע גרויסע רחמים האבץ מיד 'אבטחון :
̂יך ךיינע נרויסעךח;!יס פרךבערן סירןיך יעלאוג אויף דיין גיךע?טי_קייט  בי על דק *
 לעהןךנן.סיד זיךאן ולסל״חותיו או: צו ליין פאריגעבץ טוען מיד: האפין ילי״יעיד אונ
̂ן אחי. דוא האסט ^יב ניךעצט;קייט אז1 וויא מיר גיפיבען' בייא  צו ךיץ הילף טמנן טיר לו
̂ינו-מע־כיר גאמ איז מוחל דיא ׳׳ךנוה פון ךין פא^ק' יפסיד אונ טוטיאפ ךיא  אברהם א
 זינד פון דיא פאדכטיגע כירה ?נר האט !זרת ברית ניווען צו דיא ?:רשטע אבות יטקיפ
 אוג איז מףסדיא ^בועה צד& ךיא נךנדער •נאך זייא אתת דוא ביפט דעדגאט יואס
 תא הא^ט גיבידעדט טיט וואלקין דאש איז עגני, כבוד יהדאיח אוגדוא' האהט גיוויזין*
 ךיינע גוטע •׳ווענין צוא ךיץ כןנעכט משה רבינו ואורחות אונ ךיא וועגין פון דייןע
 ומדים האסטז אגט?לעקט צוא אים וחודעתי אונ האסטאים פוךי? גיווק כי אז דוא
 ביהט איץ אל ךתום זדעץ *רך אונ ךער ליינגעדסט ךעם צארין ורב אוב פיל ר%"ומרכה
 אונ טערסט גוטם־צואטאן ומנהיג אונ דוא פירםטךי תעלט טיט'מךת ועיחמיס ית אונ
 אזו^צטייט אץ פסק ויאפר•אוג גאט חאט גיזאנט איך ורעל מא;ץ איבער פארין,:גאר
 םיין גוטס אייף •דיץ 9גים •וקראתי איך וועל״רופין סיט ךעס נאקען יי פאר דיר וחנותי
 אונאיךוועללייט־ןעליגיןוועסק איךו1על געבין אמועת דזנס ידחפת* אונ איך ויעל
־ • ־ : י י  מרחם זיץ וועמען איך וועל וועלץ דער־בארימען י -

ל י - ־ א • ' ־ . . ' • ' - י T - י ־ ־ " .  י



 10 במהות ליום ראשון

 תשובה הורית • גךלרת ודומיך נססךיף ״ תזכור
 היום'ובכל יום לזרע ידלךף: הפן אלינו ברסמים י
 כי אתה הוא בעל הו־חמים: כתד/נון ובתפלה פניך
 נקדם: כהודעת ל^נו מר)דם: מחרוןא^ןזשובי כמו
 בתורתך כתוב:'ובצל בנפיןד נחסה ונהלונן״ ביום
 וירדזיהוד\ב;גנן: תעבור' על פשעי ותמחה אשם •
 . ביום דתיצב עמו שים: תאזין ׳שועסנו ותקשיבי מנו

 מאמר• כיום ויקרא בשם ןהוהו^םנא^ר: י
 רעבור יהוד. על פניו ויקרא: י

 יהוה יהוה אלי רתם'וחנון ארד אפיםורב חסד ואמת
 י נצר חסד לאלנןיס נשא גנון ופישע.וחטאיה ונקה •

 וסלחת לעוננו ולחטאתנו' ונחלתנו:
 סרח לנו אבינו כי חטאנו• מהל לנו מלכנו כיפיסענו ״ כי אתה איני

 טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיה:
רך שטארר!ער גאט ויואש דוא ביםט מאריך אף ךיא רשעים ובעל אע רוא וועךסט  אל א
 אן גירופן בעל הרדומים ודרך תעובי׳ אונ רעם וועג פון תשובה האסטו גיוויןץ גדילת
 ךייבע גרויסע רחמים אונ דיינע חסדים תזכור זאלםטו גידיינקען היינט ובכל אוג אין
 אלע מאג צוא ךיינ-ע גיליבטע קינךער חפן דוא זאלםט ךך ״קעל־ץ צו אונז pט רחמים
 כי ווארוס דוא ביסט דער בייל הרחמים בתחנון מיט גיבעט אוג סיט תפלה וועלץ
י ־ י ״ ר* י ״ יי• • t • ז * ״ י  י •
 סיר דיין פגים פעדערין כהודעת אזוא וויא דוא האסט מודיע גיווען צוא משה רביגו
 דעם V:f פון לאנג מחרון אשך שוב פון דיין נו־יס צאךין ל!ער דיך אום כפו בתורתך כחוג
 אזוא.ץיא אין דיין תורה שטייט נישריבן ובצל כנפיך נחסה ונתלוגן אין שאמין פון ךיינע
 פלעיל זאלין מיד זיך באשיצין כיוס ירד ה׳ בענן אזוא וןיא דר טאג אז גאט איז אראש
 גיגידערט מיט דעס וואלקץ תעבור על פעע'ותמחה אעם דוא זאלסט איבער פאיין ליא
 שולד כיוש אזוא וךא דער טאג וואש שמיים ויתיצב אוג ^ר האט זיך גישטעלט מיט
 אים דארטיל תאזין דוא זאלסט פאר נעמען אונזערע גישרייא ותגףזיב אוב זאלסט פאר
 בעמעל פון אונז איין זאג כיום אזוא וויא דער טאג וואש שטייט יקיא אוב האט
 נידופין מימין נאמן (יי) ושם אונ ךאךטין איז גיזאגט גיוואךין ךער פסוק רעבור אוב גא׳ש
 בדוך הוא האט איבער ניפיךט איץ דוה נבואה אויף זיין2;יס פון משה יקרא או: ער

 האט נירופין ךיא שלש עשירה מדות יי יי וגר:
ה י  כ



 סליהות ליום ראשון ו
ך חסיד מן הארץ ו;שר באדם אין: אין קורא בשטף בצדק נתעורר ר  א
̂ןיעה יי כי נמר חסיד בי פסו אמונים מבני אדם:  י ~ *להחזיק בךנהו
 כי עמך מקור דרים באורך נךאה אור : כי עם 5י; החסד/והרבה עמו

 פדות: והוא יפדה את.ישראל מכל ןןונותיו :
 כרףןין אבעלבניםכ;תךךם;י/עלינו: לך הףצועהעלעמך בךבתך
 \ ״ ״ סלה: ,;י צבאות עמנו משגב לנו אל5י_י?קגנ סלה: י; צבאות
 א?טךי אדם בוטח בך : \\'הושיבה המלך י_ןננו ביום כןךאנו:
̂צרלם  . rfpo נא לעון העם הזה כגודל חסךךץכאשר נ^אתה ל;ןם הזה ם
 י • ועדתה/שם/אמר: וי^מר ;י״סל^תי כדב^ך: הטה אלתי
 אזנך ד&מע פקח עיניך וראה שוממותינו/והעיר אשר ןנןרא שמפעליה•
 כ י'6* יעל צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך ?י.על לחמיך
 הרבים: אדני שמעה אדני סלחה אדני הקשיבה ועשה אל תאחר

•• • : r9|7.,למננך.אל1יכי £מןז נגןרא.על ,עירך הגל 
 אלהיט ואלהי אבותינו י ״ ; י י

 ב סליחה מיוסר t'v א״ב נפול ועם המחבר יחתום לבסון* שלטה
 אין מיןכןראבצדק״ איש טוב נמשל כחדק ״ ב_קש רחמים בעד שחוקי
 ״ הדקי״ב^ום פנים אין בדק: נבר תמים ונבר אפס •י גמר חסד
ד£0: הוספנו  ׳וצדיק נךפס יי דורסני בעונו נתןס•'דרכיו להגיד מי ן
 בחטאינו חמה להבעיר'• המרעךבים כבני >־.ית לדפ^ר• ומה^עצור
 בה ךב וצעיר • וךויופלל לקדיש ועיר: זחלתי ואע־א בעד מחן ״ זעק
 סלח vh אבינו פאר ניב אונז אונזר פאטער ווארום םיר האבן ניזינדינס ווארוס דוא נאט
 ביסט אנ\מער אינ אפאר נעבער אונ טוט פיל הסד צוא אלע. וואט רופין דיך :

 אלהיט אונזער נאט ואלהי אבותינו אונ ךעד נאט פון אונזערע^לטעךין:
 אין m ^ס איזןיט ךא וועד ןגש זאל ךיך אן דופק סיט ניךעבטיגןייט ׳איש ךער נוטער
 מענט^זוךו נלייך ודא ךער דאךין בקש בעטין רחמים פאר לי פרו^ע ווא& זייגען
 פאר *ץטוי9ין פון ךעם_יצר הרע בשום הןאן מק בשום אויפין 4יט ניפינען גםיאגאנ^ער
 מענטש אונ אריינער האט ךה־ אויש נילאזט גמר עס האט זיך אויס נילאזט דער חסיד
 אונ דער עדיק איז ניוןאךץ צוא טךעטין דור ךאש׳ אריסע תר פון צדיקים ווערט אין זיי״
 ךנד אליץ בצוואוננען דרכיו זיינע נוטע מעשים צו זא;ין וועמען זוכט סען הוס«י מיד
 האבין נימעדט טיט אונזעךע זינד גאטס צארין אןצוא ץינךן חפחנדגים ךיא י צלילים
 דואס האבק זיי^ר דזאךץ באוויליגט אונ האבי! נישרי$ פאר •נאט א.ז1א וליא בני ןית
 זיינען ניחאפט ניייאךץ פאר אונזערע זינד ומי• אונ וואש^קאן זיך שטאמןין אנרויסער
 אדער אגןלייןער ודד ^ד זאל מסדר זיין ווידוי אוב תפלה מתפלל [יין צוא נאט׳ ברוך

 הוא



 כלידוזת_ליופ י
 להוות לחוןןך בבוהן• q©־ חסדרתור צחי ״ דון איך אמצא בתחן: טוב
ךהב ״_5ךחס. 1נשוא ולכלכל !ך״ב־״ יכך*דםךף,עלי י t^ j  לקוךאץז |
 יוךהב• נעןל^ליילסאזץ באהב: כד*גון:מדוח ובתפלה ^לם״,םפןן
 ורגיל ולא כגולם • 'להח^בןגךך ךכאי £ל?בלם ז לךוחתי. זכרה ך.חמיך
̂ים •?ח2ינ?ן?}^לכ«מר..>סקוצררךןה־ומרוב ממר•  מחתעילם.:.מד
v שוךךנו: כתורן הר  נגדך הכל יוצר חונ4; נוד^ות^ה צל ן^ומר:
̂נו ותנע hyp בשזעבוךנו • עוד  ?דודנו • םחיופדאוסחוששגןבידמ ״; >

 למעןך ^^מדט:׳^כןלת^^זיתץז•עבמןי0!^זווץספרוךיס ..
נ^/ צפנםבסכך מךיביו^״ע• ׳צפיתירופ^רתך"לפו  ובגרם עבו
̂קצב כ^בוחלופו קו?ב• רעיך דופקים  מבטים• קול כחך להב חוצב• 
 ^,^וקדיםבצוםלבם להכניע•
̂!אונםמזעם בחדריך חצניע •תומדס בלח*ש שפה להנלע • ת^ותס  

. . . . . . . . ' . , » * . . . . .  י י • י - • ן .

 הוא וואש' רו^ט^וףשץ ליא מלאיים וואש וועךין אן גירושין.עירין כןף^זץ זחלתי אין־
 פארבט מיך אונ האב מורא צוא שריי?>ץ פאר דיא מחנה זעק דאש ני/צרייא פון מיץ
 הפלה צוא ךייךין פאר גאט ביה וואש ?3ר ווייסט אונ קלערט אלע הערצער זמרי מיד
 זיינק. גיסיגערט פון הסלים • **י? מעוזים טובומאונ גימערט מיט אום ךייניכןייט פון
ה..טוב ^0 איז גוטליןי; אן צוא  אבירות חן.וףא אזואלןאן איך גיפינקחן טיט מיק ת̂פ
 רופין טיט אגרויט האךץ ראש ׳הייסט מיט ?וונה מימין גאני>ין האךצץ מדחס זיי^רע
רער. הכ5ד ןאל אויף סיד ר פרנסה יקה דיין טי̂י  אבירות פאר ניב אונ.גיבזייא זי̂י
 גיגרייסט'וועךין. יען פון וועינץ דיא זיאלסט פאר נעמען 9יץ'תפלה מיט ליבשאדט' כהגון
 וויא איך'וואלט ׳ניהאט גו?זע מדות אוג בין מתפלל •בךטגאנצער ?יונת מקן זאלסט אן
ט טת?לל צוא דין אונ ניט וויא אק  נעמען כיץ.תפלה אווא וויא אזפןן אונ איז ניווא̂ו
̂נ© זאל העזוב זיין פאר ךיך מיץ גי1ן?א3ץ הארץ איך זאל ניט פר^עמט  גולפ, למתשצ
 ווערין לרוחת״ אן ךיץ ךער באךימקיימ .ניךיינק אונ זאלסט.זיך ניט פאר.מילין פון
 מיין!תפלה היזגיס אונןער 3אךעךן£ינעש איז פילמירגןאנען ?יט אויס זאגין«קו«ד מהמר;
̂יינעם שןל אונ נךויס ^ימער ךזארץ נגדך פאר ליר אונזער- #3ע$־וואס ד*  אונזער כן
 הא5ט או;ז באשא£ין.פץ לייס איז אלץ אנט«לענ;ט*והג דוא 1יסט־ אונזעל ?יךע-י* אונ
 אונזער חיטעך קול דאש קול. פץ ךיץ נס בשעת מתן תורה־.»»אציס^ד»ו^ט: פלאם
 פיי^ר קוצב אויס גיזעצטע [א?ץ •צואגוטץ: אונ פאר כןעךט דמןטו אויך־ אלץ אויש
̂יינען מתפלל מיט איץ מרוי?ןרינ קול. רצית איא• מק3ל  רעיך ליאפרומע זקלא5ץ אן• אונ
̂ן. צווישין ןייא.שוקדים דיא איללין טיט תןןנירןים •די  ברצון די^ר תי־לה אונ זאלסט רו
 זאלץ זיי^רד^ץ מ^מג זיץ שאינם זיי^ר. ברומוןג׳זאלקטו פאר. באךנץ; אץךיינע
crmn •ר ותפלה ש:ןיל נאר מיט ךיא^עפצין: שא^לק ך  חדרים י תובעים זייא בעטין זי̂י
 זייער גילוסטיגןייט וואש זיי באלאי^ין זאלסטו;יט פר מיילין שנך ךיץ נאמן לעןלעעי

 ״ י . נאט



 סליחות ליום ראשון ז
 אל ןא המגיע: #מןד אאדם חיט ?7.$*-. ז לחיים נז^ים מכןל נ#אר •

 ״ מקור דדים ןגמןד מתבאר• ךזביטה.תגננווע;רטך«ר: •י *"

 אל מלןז יו#ב על כסא רחמים >מ^הג בחסידות י
 מוךזלעונותעמוי מעביר ךאשיץ ראשון: ק־בה
 מךצלהלחטאים וסליחה"לפושעים.׳ ע^ו־זצדקות עפ
 .כל^שרורומ״י^אבך^תם ת?מול: אל הוריתילנו לומר
 שלש ^שרה ••iוזכר לנו; היום בלית••'wip עשרה •
 ?מ^n^^. *•^to^.lff #כתוב• דרדיןהוה

 מינן דתי^ב עמו שם ויקרא' בשם יד$ה ן
 "*/'. ומגבורןמהיעליפנץדקרא ן ז

 ןרץה יהוד, אל רחוםןחנון ארך אפים לרב ח^תא?!ת
 'נצר חסד לאלפים נשא עוז •ופשע וחטאה•ונקה•

 _ וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו : •
̂זענו •• בי אתה אדני  מלח"לנו אבינו כי חטאנו• מחל לנו מלןינו כי פ

 ־'• "•'׳ג2וב וסלח ורב.חמד לכל טדאיןד:״ '־:::',
« ו ־ V | I T : V V י - 1 . . 

 גאט ווערט מיטיפרומע גאשייגט לחיים m חיים טעים זאלין &יר..#(.דיר. **יבער.
 בלייבין מקור איין קוואל פון לעבין ווערט טיט ךירבשייךעט הלימה וענגי דתם בעטין
 פיר ךיךיזעה אונ #נטפער אונזער תפלה אונךר ליץנט אונזעךע' אוינין אי{ דיץתוךה:
 אל מא־ ךער נאט וואש זיצט אויף ךיא שטול פון ךער בארעטוגנ י אונ פירט זיף* מיט
̂ק מעביר ?נרי פאךט איגער\י ?נרשטע  גיגאד 0וחליעדפאר ניט ךיךנד פק זיין פא
ם י ן ^ י  ךנד «רבד• >גר םעךט מוחל צוא זיק צוא ךיא זיןךינע אונ גןאר נעבונג צוא ך
 עת5ח 7גר טוט ניךעץטיכץיט מיט אלע מענטשין;יט ^אןזזיי^ד.^לע3^ייט ©ע^ד
̂ין ךיא ןךייןיעדןק  זייא גאצאלק אל הורית דוא נאט האסט אונז נילעךינט צוא זא
 מדות י?פר לנו ךרום ניךיינק אונז. היינט, דעם זיכערהייט פון ךיא ךךץצעהען מדות
 כהודעח ^וואוןיא דוא האסט גימא^ט (וי9ין פון פריןןר צו מ^ה ךןינו $יא& 5£ר ווערמ
 ;ירופין עניו מי אווא ורא דער פסוק •זאגמדו׳י נאט האט ני.ניךער|»^?ן וואלקין אוג
 האט זיך נישטעלט ץ3ייא איס דארטק •אונ;סשה רופט פיט גאמק נאט ויעמי
ה # ;jp ̂יפירט איין רו0 גנואה אויף זיק 3נים  יד אונ נאט ברוך היא האט איבער 

̂ירופין' ךיא שדש ?נשרה מדות.r יי, מר  ־ ומך* אונ 37ר האט 
 הבא



 14 סליחות ליום ראשץ
 אל ton במ׳28ט עמנו^ילז* £לק לפניף כל וזי: תבוא ל$;יף ולדיני
עף תור־  ואל תתעלס מתחנתנו: חטא ןפגיףאנכןת אנץר כגודל ז̂ר
 ?ןי תמותת': או^י^ה!;קולנו תהיינה אזניף_ק'$ב1ת לקול תסגוגינו:

ל ;' נחזם^נ 1כו׳ # ך ^ י . ף 9 £ ל ע : * f e H f i p ^ TTO '1??1?$ ̂א ̂"'י   
 נ סליחת ממכו t"i ת׳זייק נ«זל 1לנ10ןו חתוס ז»ם רםיעי שלמה הק8! והמ-י

 אלהינו ואלהי אבותיט

 ןלצ ב לפ3יף שועת הנון• תהי נא אזנףקשפת ת^נון •
 'שימ^ה ןהוה צדק הקשיבה רנון • שר מיידים
 ומעלים מיתון: ראש י להרים נכלמנו בו^נו •* ךידן
 נרדנו כיהבאשנו י קלקלנו.ישףם ותורות ישבחנו •
 קרקע פנינו ככן כמאנו: צר ומצוק מכל צד• צאן
 נדחה מאין מצד * פ;ה לימין ויגזור מעצר י פחד
 מקזמאל לצץד־ הצד: עיניף רואות תודעה פקוחות •
 עוני ועניי מצרות המתוחות * סנןד'^ךנה ולו־צוי
 תוכחות• סבות וזזפוןז בךךכיןז'ד.נכוחות:נתננו
 בעונינו לשבי ולבזה, נחנו מלכינו כועיני למזה •
 מרום נכבדות ואסבה עזהי״מגךת ליאךץיל^מה
 ולעזה: 'לא חלינו'פניןז 1להפיל'תחנה• להשיכיל
m בא ל«יו שתת עם זאל מבען פאר דיר דא׳ט גישרייא פה אונזער ותפלה תהי 
̂יךעבטיגןייש  ךיינע א1י;>רין ואלין פאר נעמק דאס ניבעט שפעה •י הער צו נאט 
 פאר {עם ניזאנג שר מישרים דוא זעהסט נאד אין גוןןע כן5עדם אונ {ימ אין מ;ןשיס
 ך?3ים וואש לייט ךייךין פון זייא ראש להרים ךעם ?קאפ א1יף הייבין שעמון מיד זקן
̂יםאכט קלקל״ פיר  ריח גררנו דעם ריה פון אונזערע נוטע מעשים האבק מיר קיילע 
̂לקל גיורען ךע?ט פארטיגע זא?ין אונ ךיא צווייא תורות האבץ מירנימאכט  האבק מ
rrcfta וויא נריץק קרקע ךרום האבק מיד אונזער פנים באהאלטק אין ךער ;נרד פאר 
̂קלאג יקער אום צוא ניזאננ אונ ךיא ^םךאף צוא באווילונג אזוא וויא  ספד לרנה ךיא 
 דייגע רעבט פארטינע ווענין זןינק מרום דיא ד1י5ע ניערליכטע ראם איז ירושלים אונ
 ךיא שטאךגןע ליבשאפט מגרת לארץ האםטו אראפ ניוואךפק צו ךער $r־ צוא וויסט
 אוג{ישפעט לא חלינו פיר האבק ;יט{יבעטק דיין פנים מתפלל ןיק פאר דיר להשכיל

 צוא



 סליחות ליום ראשון ח
 באמתף מעלות צחנה• כלינו כסדוםנש§ל•קול
 הטחנה• כמעט ךנעלולאיסחנה: יתר'הפלטה
 להשאיר חסת• דיתד:וגךר תתהיוכנסת• טלטלתנו
 כנגד vfref מאסת • טירת בוסף בנללנו/רמ^: סבל
 חבלנו מעל $מעול• חבלנו מעול אל עול • זכור צוית
 ״ בלי לגעול • זתים לקיץיובם לכעול: ןאתה אסרי כל
 ה^א • ודאי ועריקןלט הרבה• היום במאזבלי סבה•
מה רבה: דלת .עם ללןלס ןחריף #  הננו לפניף 3א̂'
 ךחופים סחופים נתונים לטרוף /גלות ושעבוד מסיון
 וצרוף • גלגל בחסד לסליחה ותהף:*ברחמיף עוד
 ברבות עתים • בןז נושע קים והושעתים• אלה מרחוק
 צוא קליגין אין דיין אקת ראש איז ךיא תורה האכין פיר ניט ניקליגט מחמת;;ס איז
 אויףיגינאנגק דאש םיאוסקייט פץ ך;^ יצהיר אונ האט ניט נילאזט אונז כןליבין אין
 ךיץ חורה *כלינו* פיר וואלטיןפאר לענד ניוואךין אזו וויא סדום אין איין רגע איבער
 ךעס וואש פיר האבץ זץז טשפיל ניווען פון צוא לערנען אין ךער תורה כמעמ יוק פיר
 וואלטץ ניט גיבעטין ךיך יהד דאס איבער בלייבונג איבער צוא לאזין האסטו רחמנות
 גיהאט יחד וגדר אפלאקין אונ איין צאס דאז& איז ךער יןןר הרע האםטו אונו בא^א^ץ
 טלטלתנו כנגד דוא האסט אונז פאר וואגילט אנטכןעגין ךיא דרייא אבירות וואש דוא
3ךיות שפיכות דמים מירח ךעם גילוסטיגן  האקט םפאס גיוועךן ןןבוךת גלולים גלו̂י
̂נעס  היכל האםטו וועגין אונז צוא טרעטין חבול פיר האבץ גינופעץ םשבנות פץ ז
 אונ אלמנות אונ האבץ ניט אום ג;קעךט דאש האבץ פיר גיטאן צוא פעלשין ךיץ
 תורה זכור נידיינק וואש דוא האסט ני#ריבין אין דער תורה אז דוא וועסט אונז ניט
 מבאס זיין זרוים אונ ווידער האסטו אונז צוא ניזאגט ךיא,ישראל וואש זיינען פאי
 ש^רייט זאלםטו איץ זאםלק אונ אן ךיא חערשין ואחה אחיי אונ נאך ךעם אלעכ
 וואש איז אויף אעז ניקומק בימנו דער צדיק בוודאי אונ צוא אונז אין ךיא שאגד
 המס היינט אזוא וויא פךיןר אן איין פאר בייטונג הננו פיר זיינ;ץ פאר דיר אין נרויש׳
 זינד ברחמיו אזוא וויא דוא האסם אונז גיהאלפץ אין פיל צייטין זאלסטו אונז נאד
א ??ניס י י V , 1  העלפץ נךט ךיץ רחמים בך נושע פיט דיר זאלין פיר גיהאלפץ ייערין 0
 ךיץ בטחון רעם פסוק והושעתיפ <ןיך וועל זייא העלפין אלה דיא ןשראל פון וףימין
 וועלץ קוםען פץ ?תים ואלה אונ ךיא פץ צפץ זייט וועלץ אויך קוטען פץ ךיטרינות

 ציים



 16 סליחות ליום׳ ראשון
 ;באו בתים ואלה כ$פון צדם ..ץמ»פ:־.^ךי-ה0
 עבדיך •ועמף יי לבב כימי • 5ןךם.-'צ^עימיןד; #$3כנו
 אחרייך שימנו ברישומך •־. הבל חפצים׳•ללךאה׳•את
 'שטף: הכןטןלאלף גדלךתמנו • .ןהצעיר לגוי ?העצים
 בתחומנו י נחו־ בבל צךקור*יך לרוזמנו יי ישב נא א5ך

• •י: והנחמנו:יא>0לךו^טי י י  י •

• • ׳ • ׳ •  ה פזמון נמסד ע־יט א״ב \\ י. * .' ,׳'•׳־• ״ י, י ״ •

ד ממרום $ א מנוחה ^  במוצאי:
! ה ל ? ^ ל  ־•-/:׳- ־ :לשב ^
 את ימין עוז עוררה לעשות חיל י 5צךק נעקד ונשחט
 תמות א:ל • גנןנא גזעו בזעקם בעוד־ ליל:לשברע: ךךש
 נא חךשיף יךלשם פניך הךךש למו מ#מי בןעונןז •
 ולשועת חנונם אל* ת^ם ^ף^^יע: זוחלים ןרועךיס
 צי.ים אונ >יתים אונוועליךגעבין איין שבח והודיה פאר דיר שלו חמ זייא [יינק יייגע
 נןנעכט אוב ךיץ פאלק לבב זייא מחבב אזו וויא פרי^רךיגע צייטין ךיינע ישראל ווא^
 יבנען פאר ךיר שירות ותשבהות משכני ציא אונו אירדם נ'אןדךיר: מאך אינז ״ ךיינע
̂טן  פאר צייבינטע הכל ד&צים מיר אלע באגעךין צוא פארבטין זיך. פאר דיין נאםען ה
 לאלף דאש איבער בלייבומ פץ איונז זאלםטו גרייםין אז דער זקליינער'מענטש זאל
 זיין יצוא טויזינטין יייי אונךאש אלץ זאלסטוימאין פץ רךעגין ךיץ נירעכטיכןייט צוא
 'ךר באךיםן אונז ישב %ס זאל זיךיאוועק נןעךין ךיץ צארין י אונ.'זאלםט אונו מרחם זיין •
 במוצאי הנוחה אום מוצאי ^בת האבץ פיר־אן ניוץיבין מהפללזיין פארךיר,יהט אזנך
 ניינ ךיינע או;עךיןפץךעס הימעליושב נאט ברוך הוא וואסזיצט אוג יואר0
 אויף ךיא לרב פץ ךיא ר&ראל: י• לשמע דוא זאלםט:צוא העדין צוא ךעם גיזאננ אוג
 צו דער תפלה: אח' ימין ךער וועקךיץ ךעבטע האנט צוא מאן שטאדקייט לןעגין ^טן
 בצדק איןיךעם זבות פון י^ק^אשיעריאיץגיוואריןגיבוגדיןאונ צום םף איו ניקוילעט
 גיווארין אויף זיין ארט איין וןיךער גק •יניא •באשיץיאמ ךער בארעס זיינע קינךער מיט
 זייער נישרייא אז עם איז נאך פאר מאג >•׳ •לשמת: דרש נא פארשט'דיינע ישראל וואט
 זייא פאךשטין'ךיץ פנים ימיט,תפלות הידרש ווערניפארשט צוא זייא פץחימל פון ךיץ•
 וואוגונג ולשועח־אונ צום גישרייאיפון זיייער ניבעט-זאלסטו ניט פאיהוילין ךיינעאוי^ךין
 לשמוע! זוחלים זייא ^יעכןין זיךיאוני-ציטעךין פון דעס טאג פץ ךיץ קומק צוסיוט

 , הרץ
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טנופם # ז ם בואןז• חלים כמבכירה מעגלת מע1אן ו י  ה

ר נוצר • ד ן ן ל ̂יע: יוןיר ארע״• ^ חפלאך לש ו י  מחה נא ו
 כוננת מאז תרף לחלצם ממצר • ?*העם דנם ©אוצר
 הנעצר* ל״מין מרום אם עצמו פ^זעי קך^יף •• נ4*
 ddjd מאוצר המובן׳ בזמלף • עךיןז ?יחון חנם באים
 אליף• *״*ע: פנה נא אל ד^לאות ואל לסטאוו־ת •
 צדק צוערןף מפליא פליאות'״ קשב נא חנונם אלהים
 לתה ^באות«לשמיע:ךצה עתירתם מגמךם בלילות •
ן כקרבן כלי^ ועולות•תךאם נסיןז ו צ ך ן א נ ה ע ^ 
 עושה נדולותן לשמוע אל הרנה ואל התפלה • במוצאי ״ אל.מלך וטי
 אל תמיר לנו עונות ראשונים מהר ןנןךמוט רחמיף ?י דלוני כ&ד:הטאת
:  נעורינו ופינינו אל תזכור כחסדף זכר לנו אחר• למען טובף *
 זכור רחמיף י} וחסדיןז ?י מעולם המה7 זכרני ^ ברצון.עמןז^נ^גי
̂נךשטע  הדין חלים ןנס נעםט זייא אן אציטערגעש אזו וויא איין אשה וואש האט ךאש 
 קינד מעברת פון דיין פיי^ךךינץ צאךין מטפס וייגרע ן$ונות פאר ניב זייא ויו״ יועלין
 זייא לוי1יין ךיינע וואונדער לעזמזע ו יוצר ביםט ךער באשעפער צוא אלע באשעפענעש
 טנגת דוא האסט אן ניבךייט תשובה צוא איין ךפואה זייא טציל צוא זיק לחננם זאלסטן
 זייא נעבין איץ מתנת הנם פון דעם אוצר וראשי איז ניהיט צוא ךיא צדיקים ״ לשמוע:
ער נאט ורק• זייא האבץ זיף־ נישטארקט ביז צום היטעל ךיא זיגד פון ךיץ  מהם הו̂י
 לקהל ישראל נא םגנס מיר בעטין דיך״ שטארק זייא פץ ךעםאוצר וואסאיז אןנינךייט
 אץ דיין ןדמל עדיך דיין עדה קומט צוא ךיר דוא זאלסט זייאנעבין איין מתנת תנס •
ךע מיךגךיט אונ ניט צו ךנד צדק מאך ניךעכט ךי  לשמוע ״ ©נה נא יקער ןיך צו אונ̂ז
 וראש שרייתן צו נאט וואש' טוט וזאונךעך קשוב נא $אר נעם ךי?ר ניבעט נאט איבער
 אלע זזעךשאפט • לשמוע! רצח באוויליינךי^ר תפלה אונ די^ראויף שטיק בייאנאכפ
 W־׳ .קערזיך צוא זייןנר תפלה ברצון אזוא וןיא אקרבן עודהיוואעז יעס וועךט wc־
 ברקס אויף ךעס מזבח חראס זאלסט זייא וויי״זין דיינע ?סיס וואם דוא טוסט גרויסע

 וואונדער: לשמוע אל הינח ואל'ומולה זאלסט צי ליעדן צום ניואננ אונ צו ךר תפלה:,
 *ל חגר ל» דוא ז4.לפט אונז;ימ ןיךיעקק דיא $־שטע ןינד טהיבא^ד זאלסטו
 פעךערץ דיי$ע דעו־ בארינןןייט מארוס סיר זייגען זייןןר פאר ארעטט חמאה דיא
סטו או$ז $יט {יךיעגןען א^ ןףצ דיק גיגאד איז«ר ניןייונן  זיגד פוץ אונןער יונינד ז̂א

m (!מרפ) בית 
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 3י$רעחף: זכור •ןדחןז״קגיח כןדם גאדת שבט נחלתך הר ציון זה $0
: זכור:;חבת ךושלים אהבת ציו; אל תש^ח לנצחי: אתה תקים  בו
 תרדים ציון' כי #ת לחננה כי בא מעד : זכור ;י לבני אדום את יום
 ירושלים האוסרים עריו ערו עד היסוד בה : זכור לאברדט ליצחק
 ולישראל עבדיף אשר .נשב^ת להם בןד ותדבר אליהם אחיה את
 זרעכם ככוכבי ה$מ:ם וכל האךןיהזאת א$ר א^רתיי^ןיסרעכש
 וןחל* • לעולם: ןכור*3$בךיף^מ7ם ליצחק וליעקב אל ספן אל כ!שי

 העם הזה אל רשעו ואל חטאתו:
̂ןר חטאנו:  אל ןא וז^תי^לינו חטאת אשר גואלנו וא

 חטאנו צורנו סלח לנו יוצרנו":*
 נעדיס אומרים כא; אלץ־ צורי

ף לנו ברית אבות כאשר אמרת ״ וזכרתי את בריתי יעקוב ואף ן ד  ז
 י את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר:

 בכאן א• כריס זכור ברית

 יזכיר לנו ברית ראשונים כאשר אמרת ״ וזכרתי להם ברית ראשנים
 אעז ווענץ דיין טטהייט גאט זכור ניךיינק ךיץ דער באריסנןייט גאט ב״ה וחסיד אונ
 ךיינע הסדים ווארום פון אייביג זיינק *יא זכרנו גידייגק אונו אין נוטין רוילין דיץ
 פאלק שקדנו אוג נידיינק אונז אין דיין הילף זכור ניךיינק דיין גימיין וואס דוא האםט
 בשאפין זייא אץ ךער מחשבה אייךעי ךיא ויעלש איז באשאפץ גיוואק גאלת דו האשט
 אויס ;ילייזט ךיינע שבטים פץ סצרלם הר *יח גיךיינק היינט אויך ךעם בארג ציון
 וואס דוא האסט גירועט אין איס לייז אעז אוים כדי דוא זאלסט ווידער ריען אויף אים
 וכוי יי ניךיינק גאט ברוך הוא ראם ליבשאפט פץ ןרושלןם אועת ךאם ליבשאכ-ט פץ
 דד שטאט ציה זאלסטו ניט פאר נעסין אויף אייביג אחה דו זאלסט אויה שטיין כרחם

- • « י I - I ן « ' י « • v - • 1 1 1 • • ,  • ז

 ךין ךיא שםאט ציץ כי עת איז שוין צייט צוא דער באךימען ווארום די צייט פון
 ךער גאולה איז שוין זכור לאכרהש גיךיינק צו ךיינע כןנעכט אברהם ;צחק וישראל אשד
 וראם דוא האסם נישלואךין צוא זייא בייא דיר ותדבר אונ האסט צוא זייא ניךעט איך
 ןועל סעךץ אירנךע קעדר אזו ווייא לי שטעךין אין היסיל וכ>* הארץ אונ גאר ךאש
 לאגד וואס איך האב צוא נץאנט רךעל איך נעבץ אויף אייבינ צוא אייןגי־ע לןינלער
 זמר למוד גידייןק צוא אברהם יצחק מיט יעקכ אל חפן דוא זאלסט ניט כןערין צו
 הארטין אקץ פץ ךעס פאלק אל ישעי צוא זיץיך^עות פץ במזיד אונ זיינע המ:;ים
 3שוגג; חטאנו מיד האבץ גיזיגדיגט אונלער שטאךכןער פאר ניב אונז אעזר בשדפער:
 ובור לנו גידיינק אוגז דיא זיקערהייט פון אונזערעאבות אזו וויאדוא האסטגיזאגש•
 חברתי את אוג <$יך וןעל גיךיינקען מיץ ך;ערזזיים °ץ ,ןנק* אוג אויך פץ יצהק
ן פץ אברהם אוגדאס לאנך ורעל איך נידיינ^ן זכור לנו ברית;ידיינק אונז ךיץ י * m 

 ייגעדהייט י
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 •איטר הוצאתי אורם מארץ מןרים לעיני הגזים להיות להם לאלודם

 א{י יי • ככאן אומרים שסע ישראל . »׳׳. -

 עשה עמנו כמר. שהבנתנו• ואף נם זאת ?היורש בארץ אויביהם לא
 מאסתים ולא געלתים לכלותם רדפי־ בריתי' אתם י בי אני יי

.  אלהדט: המצא רנו בבנןשתנו כמה שכתוב ״ *ובקשתם משם את י
 אלודןז ומצאת ?י תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך: *י סול. את לבבנו
עף , £>יתוב• ^ואתלבב1י ^ כ ף מ ^ ה ב ה א  ל
: זתק^דינו ך  לאהבה את י; אלזדך בכל לבבך ובכל נפשך למען תי
 מים טהוךים וטהרנו כמה שכתוב • וזךכןתי'עליכם מיםטהוךים וטהרתם
 . מכל טמאיתיכם ומכ^גלוליכם אטך\אתכם:'מחה פשעינו מ!ב ובןןןן
 כמהשכתוב״מחיתייכעב פשעיך וכענן חט^יףשובהאליכיגאלתקז:
̂יני  מחה פ^ינולב^ננךכאשר אמךה״אניכי אנכי הוא מיחהפ^עיך רימ
צמר כמה שכתוב רם גא  וחט^תיןד לאיאזכור: הלבן חטאינו כשלג ̂ו
 ןיןעךהייט פון דיא יערשטע אז1א וויא דוא האסט צוא גיזאכק וזכרתי אונ איך ו\על
עךהייט פון ךיא יעךשטע אשר וואם איך האב א1יס 3יצ1יגין  גיךיעקען צו זייא ךיא ן̂י
 וייא פון רעם לאגד מצרים לעיני הגרם פאר ךיא אויגין פץ דיא פעלנןער להיות צו זיין
 פאי־ אגאט צו זייא אני יי איך בין נאט עשה עמנו טוא מיט אונז אז1א וויא דוא האסט
 מבטיח ניווען אונז אין פסוק דורך משה רבעו לא מאסתים איך האב זיי ניט פאר מיאוסך.
 אינ;יט אויס נישפוינין זייא לכלותם להמר צוא פאר לקנךין זייא צו פאר ^טעךין מיין
ערהייט טיט זייא כי אני ווארום איך בין זייער נאט המצא לני וועד ןיפונק צו אונז  ז̂י
 אין אונזער ניבעט אז1א וויא 27ס שטייט נישךיבין ׳ובקשתם משם אונ איר וועט זו$ץ
 פון ךארטין אייער נאט ומצאת או: 'דוא וועסט ניפינק אז דוא וועכט פארשטין מימין
 גאנצין האיצין אונ מימון נאנצץ נפש מול פאר ^נייד אונזערע הערצר מק זאל ליב
 האבץ דיין הייליגין נאמן כמו שכתוב אז1 וויא ;נם שטייט גישדיבין ומל יי נאט ב״ה ווענג
 פאר שנייךין ךיינע הערצר ואת לבב אונ ךי הערצר פון ךייגע קינדער לאהבה 5ךי איר
 זאלט ליב האבץ דיין נאט בכל מימין נאנצין הארצין אונ מיטין נאני>ץ נפש וועגין
 ךיץ לעבין זרוק שפיייננ אויף אונז ךיץ וואםער אונ ךיינינ אונז אז1 וויא 7יס *במיימ
 נישליבץ וזרקתי אונ איך וועל ^פריינגק א1יף אייך ךייךנ וואסער ומהרתפ וועט איר
 ליין וןעךין פץ אלע איי;גךע אום ריינילףט ובזבל אונ פץ אלע אייןןךע אום וףךדינןייט
 אטהר אתכ° ויעל,איך ךיינינין־אייך בחד״מעק א1יס אוגזערע דנד אזווויא אוואלקץ אז1
 וויא;נס שטייט נישריבין מחיתי איך האב אפ גימינקט י.ייא אייאלקץ לייןע עביר1ת
 אונ וזיא אנעביל ךיינע המאיס שונה אלי .קער ךיך אום צוא מיר ווארום איך האב
 ךיך א1יפנילייזט מחד. מעק אויב אונזךע. זינד פץיםזיד אזואוויא דוא״ץזאמט: ?יזאגט
 אנג• אננ׳ איך כעק א1יכ דיינע דנד פון במזיד פץ כבוד יוענין י-־עאתד אונ ךיינע
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 ונוכחה י *&מר י; אם.יהיו חטאיכם כ^נים כשלג לבינו אם :אריסו
 כתולע 3צמר״יהיה רחם;גלינו ואל תשחיתנו כמה שכתוב • כי אל רחום
̂יך לא *:רפך,ו6*נ^חיתךוךא:שכח את ברית אבותיך אשר נשבע  יי אל
 £הם: גןבץ ןדחנו כמה שכתוב״ as :היה נדחך בנןצה השמים משם
 עןבצך £ אלדדך ומשם יבןחף: השב שבותנו ורהמנויכמה שכתוב/ושב

 ייאל1.יף את שבותך ורחמך רשבוקבצך מכל העמים א^ר.דמיצף
 א^חיך שמהתביא1^% דד פןךישךוש^ונ^בבית הפלתך\במה
 שכתוב *והביאותיס אל הר נןךשי ושמחתים בבית תפלר\עולוס7&

 וןבהיהם^ךצו^על מזבחי בי ביתי בית תפלה ינןךא לכל העמים •

 קולנו יהוה אלהינו חום ורחם ?גליני וק3ל
 ,!רחמים וברצון את מפלתנו: השיבני יחוד,
 אליף ונקובה חדיש ימיני 5לןךם: £ תקליכנו מלפניןד
 אבירות פון בשוגג ודעל איך *טוין ניט דר מאנען הלבן מאך ווייס אונזערע חטאים אזוא
 וןיא ווייסע וואל אזוא ודא;נש שטייט נישריבין לכו נא גייט לאמיר זיך מתו?ח [יץ
 אייגער מימין אגיעךין אזו זאגט גאם א0 יהיו אויב־אי/עךע זיגד [ייגק אזו וויא תיטע
א 1י.נד ייעלין ויין  פאריס וועלץ זייא ווייס וועךק וויא אשנייא אם יאדימו אונ אויב לי
 רויט וויא אכןרמעזין וועלין זייא ווערין ווייס אזוא וויא ווייסע וואל רחם עלינו דר בארעס
 זיך איבער אונז אונ פאר דארב אונז נ.יט אווא וויא 7ןם שפייט נישריבין כי אל גאט
 בחך הוא איז דר בארמיג לא ירפך %\־ ;ועט ניט לאדן דיר _קיין שלאפ.קייט אונ ניס
ערהייט פין ליא אבות  פאר דארבין ךיך ולא ישכח אונ וועט ניט פאר געםין דעס ז̂י
ט ?ישויאךן צו די קבץ נדחינו זאמיל איין אונזךע פאר שטויםענע א י לי ע יי*•0 ? ב ש י נ ש  א

 אזוא(ויא 0% שטייט גישריבן אס יחיה ווען זייא וועלין זיין דיינע פאר שטויסענע אין
 ;נגדין פון היםעל משט פון דאךטק עעט ^ר ךיך איין זאמלק נאט דיין י נאט אונ פון
 דאךטן וועט יער $עטן ךיך השב לןער אום אונזער ווידער כןערוננ אונ דר בארים ךיך
 אויף אונז אזוא וויא עם שטייט נישליבן ושב יי אלהיךכר • תביאני דוא זאלסט ברייננען
 אוגז צוא דיין הייליגין בארג ושמחנו בבית אונ דוא וועסט דר ^ימגן אונז אין רעם הויז
̂ן ארויף אזוא וויא ?ס שטייט ני^ךיבין והביאותיס אוג איך ורעל  ודאו דיא הפלות ניי
 בריינגען זי יא צום הייליגק באךנ אונ ורעל ךער פרימנן זייא אין ךעס בית המקדש
 עולותיהם זימנךע כןרבנות וועלין זיין צוא רצון אויפין מזבח כי בית* ווארים מיץ הויז

̂ירופין וןעךין ביה תפלה צוא אלע פעלקער נ  וועט אן 
 #בע ^לני הער צו אונזער קול מןט אונןער נאט חום דער בארים זיך איבער אוןז וקבל
 אמ זייא מקבל טיט רחמים אונ רצון אונזעךע הפלות השיבנו •י קער אונז
ר חדש 2נייא אומעךע  DM גאט בית צוא ריר רןעלין סיר דך ארך אום קעךן צוא ך

 עעג
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 לרוח קךשך אל ר;קח ממנו: אל תשליכנו לעתי זקנה
 'ככלות כחנו אל תעזבנו: אל־תעזבנויהוהאלהינו
 אל תרחק.ממנו: ;ןשה י עמנו אות לטובה י ח־או
 שנאינו גיבשו כי אתה יהוה ?זךתנו ונחמתנו: אמרינו
 האזינה ןהוה בינה ךגיננו: להיולךצוךא^ייפינו.
 ןהניון לבנו ילפניך יהוהציהו וגואלנו: כי $ל,יוךז

 תחלנו אתדז תענה אדני'אלהינו: י
: ־ T ־ :־ v :־ ד :7 ~  f ד

 אלדזינו ואלוד אבותינו תבאלפניןל תפלתגו ואל תתעלם מתחנתנו
 .שאין אנחנו׳ עזי פנים וקשיע^רףלוכדלפניףגי אלוזינו ואלהי

חנו [אבותינו חטאנו:  : אבותינו צדיקים אנחנו ולא חטאנו • אבל ̂א
ו * בגדנו ״ גזלנו •ךבךנו דופי: העויט״וךךשענו ״ זךט • חמסנו ״ מנ י  אי
 טפלנו שקר: יעצנו רע• בזבנו• לצינו ״ מרדנו • זנאצנו:

: ־ • T ־ : ; - : ־ • * — » Ivv: T 1 ־ W 

 םענ אזוא וויא פון לאבג איז גיווען אל תשליכנו רבש״ע דוא זאלסט ניט אוועק וואךפין
 אעז פון ךיר ורוח אונ ךי היילינע נשמה זאלםטו ניט אוועק נעמען פץ אונז אל ׳'תשליכט
 דוא זאלסט ניט אוועק וואךפץ אונז אויף דער ןלטער ככלות אז אומער 13ז נייט אויס
 זאלסטו ניט פאר לאדן אעז אל תעזבנו זאלסט אונז ניט פאר לאזץ נאט אונזר נאט אל
 תרתקדוא זאלםטניט ךער ווייטעךץ זיך פץ אוונזעשהטוא אונזאצייכין צואגוטץ
 וייאו וועלץ זייא זעהן אז דוא האסט אונז מוהל גיווק ךי אבירות כי אתח ווארוס דוא
 נאט האסט שויו כמה פעמים אונז גיהאלפיז אוג מנחש ניווען פון צדות יאמריגי אונזער
 זאגין פאר נעם נאט" פאר שטייא אונזערע רייד יהיו לר*ין זגס זאל זיין צוא רצון ךיא
 ךייד פון אונזער מויל והגיון אונ ךיא מהשבת פון ךעם האלץ זאל זיין פאר דיר •י גורנו
 גאט ב״ה אונך באשעפער אונ אונזער ארס לימער כי לך ווארום צוא ךיר נאט האבין

V :סיר גיהאפם אתה תענה אוג דוא עגמפערסט גאט אוגזער גאט 
 אלהיט ואלה׳ אונזר גאט אוג ךער גאט פץ אונזערע עלטעךין תבא 0% זאל קומען פאר
ר אונזעךע תפלות ואל תתעלם אוג דוא זאלסט גיט פר ומילין ןיך פץ״אוגזער  ך
 ניןעט pw אט ווארום מיד זיינען ניט קיץ ;ןזות פענימער וקשי עור!״ אוג ?יט האךטע
 אקץ >*ו0י ל0ניך סיר זאלין זאנין פאר דיר אונזער נאט אונ נאט פץ אונןערע ^למעלין
 *ריקים אנחט אז מיד זיינען צךיקים אונ האבץ ניט ניךנךינט אבל אנחט חמאט אבער

 באמת האבץ סיר יוא גיךגדיגט :
 אשמנו מיד הא3ץ,גישולד בשוגג בגדט מיר האבץ גיפעלשט במזיד מלט סיר האבץ'
 נינזלת דט־ני ייפי מיר האבץ גירעט שלעכטץ חעויט מיד האבין פאר כןךיממ
 vוהרשענו םיר האבץ בייזנימאן ומי סיר האבץ {יפומוףליגט חםסטמיר האבץ מיע

 ״ י ״ י .•',".׳ 2וואלד
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 סררגו* ןןךגז• פשן3נו •צךךנו•׳קשינועורף: ך^נו• שחתנו•תעבנו•
̂ שיה לגו •  תעינו •תעתענו: סךנו$מצותיך וממשפטיך המודים ור

 ואתה צךיק.עלכלהבא ;גלינו • בי אמת ״ע?5ית ואנחנו ךך^ןןנז:
̂זנו $כלדור• ני$ה ממנו ״ דזדזל^נו גידןטאיני ״  א#מגו טב^עם • בו

 החבל אוועו;למ*רע פארנו י ץבול בית מכןד־שט ״ חרב «מיני • י
 סןךםנו היתה ל#מה • יו$י 8!5סנ\ לזרים * ב1זנו $כךים:

 וןןדין 6*#בנו?ןטעותנו• היךנעיזפנינוונכןשה^עךפנו״לומרל^יף
 יי אלהיטואלהי אבותינו צך:קים^ו ולא ןןטאנו•:א^ל;א;חט

 $ב1תינו חטאנו:אשם״
 גוואלד גינומען פרעבדע האב טפלנו עקר סיר האבין ןיך באהעפט פאלש צוא טאן
 יעמו חג סיר האבין מענטשין ש^עכטע;נצות נינעבץ כדי אונז זאל גוט זיין נזבנו ביר
 האבין לעץ ניזאגט לגנו סיר האבץ נישפעט פון ?נךליקע לייט !דרנו ביר האבץ מוח־
 גיווען אן ךיר נאצנו טירהאבין ךער צאךינט ךיך םררנו סיר האבץ אפ נינןעךט פץ דיר
 עייני סיר האבץ פאר דאךבין אונזעךע כמגשים פשענו ביר האבץ פאר אוס ווירךיגט
 גררנו סיר האבץ אן גיטאן צרות אךימע לייט קשיני עורף סיר האבץ זיך האך^ע אקץ
 נימאבט .קיינעם גימ צו פאלגין רשענו סיר האבץ גאך ךעס וואם האט אעז נישטראפט
 גיזידילט מיד האבי: צוא איס גיזאגט דוא ביסט נאך סער רשע פאר אוגז שחחני פיר

י * t ״ ן • ו ? ( • 1 ? י • • י  *••• * ד

̂יאוף תעיט ̂ען ניווען נואפים תעבנו מיד האבץ נאך אנדעךע אויך ניבראץט צוא   זיי
 מיר הא1יין אראפ ניבלאנזעט תעחעט מיד האבין גימאנטזיך #לעכט אין ךער מחשבה
 סרני סיר האבין אפ ניכןעךט פון היינע נוטע מצות אונ משפטים ולא ןןס האט אעז
 נאר ניט ניטוינט ואתה אונ דו ביפט נירעכט אויף ראש וואס אויף אעז איז ניקומען כ•

 אמת ווארום דוא האסט בווךאי אמת ניטאן אונ פיר האבץ נישולדינט :
 אשמנו מכל עם מיד האבץ דך מער פון אלע פעלנןער פאר שולךינט בושנו 9יר שעםען
 ןיך מער פון אלע גיבירד נלוז $ס איז פאר טךיבין פון אעז ךיא פרייר רות ךאש
 הארץ טוט.אעז ווייאפון אונזערע זינד הוחנל עם איז פאר דארבין גיווארין אעזער
 גילוסט:קייט ונפרע אונ איז פאר שטעךט ניווארץ אונזער ^יעקייט זבול אונזער בית
 המקדש איז חרוב ניוואךן איבער אעזערע זינד טירתנו אונזעךע פלאצין זיינק פר וןיסס
 ניוואךץ יופי ראם שענסטע פץ אונזער לאנך איז אדיין ניקומען אין ךיא הענט פץ ךיא
 בבלעם אוג סיר האבץ ?נמת נפש צוא זעהען דאס בחט אונ וואס סיר האבץ זן6עס

 . פאר ארבעט איז איועק נינעבין צוא ךיא הייךין:
 ועדיין לא שבנו אע םיר האבץ זיך ניט אום ניקעךט פץ אעזער טעות היך נעיז יויא
̂ים ונקשה אונ נאך הארט מאנין אונזער אקין איץ  כןאן מען מעיז זןץ אונזער פ
 גיעפאךט ךין לומר צו זאגין פאר דיר אונזער נאט א,•: דער נאט פון אונזעךע 2לטעךץ
 גדיקיפ אבחנו ולא חטאפי מיר זיינען צדיקים אונ האבץ ניט ניזינךיגט אבל אנחנו חמאט

י י לעינינו אבער ד'גר אמת אז ?יי האנין טוראי;יזינדיגט: , ; י י ״ י י י ״ י ״ י  . • - • י י ־



 פליהות ליום ראשון יב
 לעינינו,עשקו ןגמלנו • מסשןל וממורט ממנו ״{תנו ־עלס,עלינו * סבלנו
 .על שכ^ו•.עבדים משלו בנו• פורק אץ כעדם'״ צרות רבות
 ק^בונו ״ כןראמף ןהןה אלהינו'•'ךהקת ממנו 8מ!יני ״"שבנוי טאחייף •

 תעינו ואבדנו: יעייץ •א«מ:ו
ו ופ^גולכן לא נושענו ״ ותן׳ בלבנו.לעזוב ךךןזךשע• וחישלט נ ^ ד  ד
 ;#ע ״ 3כתוב_על_יד נביאף.י^זוב ך^ע דךבו ואיש און מחשבותיו

 וישוב אל יהוה ןירחמהו ואל אלזדנו בי:רבה לסלוח: י
ן צךסף אש־ לפגיף שגיאות מי עגץ מנסתרות נקני: 1קנו.ע אלודנו ך י ^ 
 "סבל לעינוי ן^ךךנו מכל טומאותינו'וךוק,עליט עסי להורים
 ן$ד,ךגו • כניתוב.על ידי^ביאף וזרקת/עליכם מיס אהודים וטז־ךתס סבל

 ס?ןאותינ;ם ומכל נלוליכם אוטרד את^ם:
 מיבךן.ע^ךף »$סרל$גיף״ מיזאלבמ1ף'ג^איע1ןןע1בר.על #שע לשארית
 לעינינו עשקו פאר אונזערע אוי;ין האט מק אוועק;ינזלת אונזער בית הכדןדש וואש
 מיר חאבן אזו ^אנ; ניארבט האט מען מיט אמאל אוועק נינומן סבלני ז$יז ניוףנן
 ךער יאך אויף אונזערע אל!סלען קראתיך םיר האבץ נירופץ ךיך אונזער נאט רהקת דוא
 האןןט ןיך דר ווייטעךט פון אונז איבער אונזעךע זינד שבני טיר האבן אראפ ניבלאנזעפ

 פון ךיר תעינו ךריבער זיינק מיר פאר לארץ :
ען מיר ניט ניהאלפץ גיווארין  הרשענו ופשענופיר האנין ניזינליגט במזיד דךיבער זי̂י
 ותן בלבנו אונ דוא זאלסט נעבץ אין אונזערע הערץער טיר זאלץ פאר לאףן
 ךעם שלעכטין וועג וחיש אונ־אייל צו אונז קילף ככתוב אזווויאדוא האסם אןנישךיבץ
* איז אונ ךר י א  דורך דיינע נביאים יעזוצ דעו־ רשע זאל פאר לאזין זיין ^עקטין ילעג ו
 אום ךעלטער מאן זיינע• &לעכטע י יושבות וישוב אונ זאל זיך אום כןערין ציא נאט
 דועט זיך נאטאויף אים רעד באריכען ואל אלהיני אונ צו אונזער נאט ווארום זער וועט

 מעךין צוא פאר נעבץ :
 השיח מ־קו'ךזד ךער ג;זאלבטער מלך האט גיזאגט פאר ךיר שגיאות דיא עבירות פון
 ב^וננ.וועדי קא׳ן זיךנ}לעלין אוג פאר שטיין מנסתרות פון פארבאךגע^ע ;גבירות
 וזאס איך ווייס גאר גיט אויב איך האב גיזיגךיגט מאך סיך ךיץ נקנו מאך אוגז ךיץ
 אונזער נאט פץ אלע אונזעךע זינד ומעני אונ זייא אוני מטהר פון אונזערע טומאות
 יייק אונ שפרייננ אויף אונז ריין וואסר ופהמי אונ זאיי אונז מטהר אזו וויאדוא האסט
 גישףבן דורך ךיינע נביאים וזרקתי עליכפ וכי' איך ורעל שפרייננן אויף אייך ךיץ וואםר
 אונ ויעל אייך'ךייניגען פץ איי:נךע טומאות אונ פץ איץגךע עבודת בוכרים ויעל

 איך ךייגיגק אייך:•
 סיכה עברך מיכה הנביא לייןכןנעכט האט גיזאגט פר ךיר מי אל ווער אי1 אזו אשפאך^-
e דיא ןיגד m נאט וויא דוא וואס פאר טראגט עבירות' ועובר אונ לאזט איבעד 
• "י•!! *111 ' , י ; * f י 

 צוא



 ^ סליחות ליום ראשון
 נ:חלתו • לא •החזיק לעד אפו• בי חפץ חסד הוא: .ןשוב ינחמנו
 .יכבוש.ע1נותיט • לתשלץז במצולותזיםבל חטאתם: תמ;אמת^;עכ[בחםד

 ^^(אבותיט סימ/ל1ם"״י\•'׳
 ךן״יאל איש חמורות שוע לפ;יף• המהאלהיאזגףו^מע 5_קחעי3יףוךאה

1נל:>ךקותיגי ^גךוגי. ̂יר נכןרא שמך ^ליה י $י ̂ל  שוממותיגו והעיר״ א
̂מ;עת אד]ני0לחה  סבילים הוזנונינולפנץז בי.על ךחמיף הרבים: אדני 
̂.ף נקיא על עירך ̂ף אלז!»י'?י ש  אדני הקציבה ועשר, אל האחר לםע

י ועל.עטף :". •. י  י י י י י י
 עזרא הסו$ר א?ר לפניך ״ אלהי בשתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך
 כי.עונותינו רבו למעלה ראש ןאשיפתנו' גךלת עד ?^מים : ואתה
 אלהיט אלוה מליחות חנון1:וךחים אךך אפים ורבח^ד ואמתולאעז?תנו:
 אלהעןבנו אבינו״ ןאל מזשנו בוךאנו* ואלתזניחנו יומניו״ ואליתעש
ה ל  עמנו כל־זינייחטאתינו: ו.קשלנו יייאלהינואת הדבר שהבטחתנו ^
 עלןךי ירמיהו חוזך באמור ״ בימים הדם ובעת ההיא נאם;:ילקע'את;עון
 צו ךעם וואס מאבט זיך לןליין פאר גאט לא החזיק y\־ שטאךקט ניט אויף אייבינ זיין
ב יער וועט וויךער ךער באךעמען אונ ער ויעט  צאיין וואךום. ער האט ליב הסד ישו
 אראפ כן;יעמשין דיא .שאל פץ ךיא אבירות והשליו אוג דוא וועסט אדיין ווארפין אץ
̂קפ אוג חסד פץ זכית - טיפעגעס• פון.ים אלע זיגד תתן דוא טו?ט אמת געבין פון זבות 2

 י א^רדיס.וואכ דוא האסט גישוואךין צוא אונזעךע אבות פון לאננ:
 דגיאל כי׳ ןץיאל דער נילוםקינער מענטש האט נישליען פאר דיר השי• מיין גאט לאזין
 ךיינע או;ערץ פאר נעסען אונ הער «קח יעפין דיינע אוינין אונ זעה אונזער
 וךסט;קייט והעיר אונ זעה ךיא שטאט וואס דיין נאםעןאיז אויף איר אן נירופיןניווארין
 בי לא וואךום;יט אויף אוטךע צךקות וואןפין מיר אונזער ניבעט אויף דיר כי על נאד
 אויף ךיץ ךהמים ךיא נרויסע: נאט הער• נאט פארניב״ נאט פאר נעם ועשה 'אוג
 מוא אל תאחר ניט פאר ?אם פץ ךיינט ווע;ין מיץ נאט כי שמך ווארום דיץ נאסען איז

 . אן נירופין אויף דיין שטאט או: אויף ךיץ פאלק:
 עזרא המו8ר עזרא הסופר האט גיזאגט פאר דיר אלהי מיץ נאט איך שעם סיך אויף צו
- הייבץ סיץ פנים צוא דיר כ• עונותינו רבי ווארוס אונזעךע ןונות זיינק נינרייסט
̂ער פון זקאפ ואשמתנו אונ אעזעךע זץד זיינען נרויס ביז צום היםיל ואתה  ניוואלין דןע
 אוי דוא רעד נאט וואס פאר ניןט הנין ךער ^אךעםיגער וואס ךער לייננערט זיץ צאק
 אונ טוט פיל חסד סיט אמת אוג האסט אונז ניט פאר לאזין אל תעזבני־ אונןער פאטער
 אונזער באשעפער זאלסט אונז {יט פר לאזץ ואל תעש אונ זאלשט אונז ניט פאר לענק
 אז4ו*יא אונזךע^ירות וקים לנו זאלסט אונז מןנים זיץ וואס דוא האסט אונז צו נץאנט
̂ זאגט גאט יבוקש וועט n נשימ אין ךיא טעג אוג אין ךער צייט y v ̂יא  דורך ךיץ נ

 םע/



 סליחות ליזם ראשון , ע
 יע£ראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא!תמצאינה כי אסלח לאי&ר אשאיר:.
 ^טף^נףלתךרעמטוןףצמאי חסץלתאבילשןנף*.יכירורדעו5ללי\

[ : ת ו ח י ל 9 ה ן ם י ^ ך . ו נ י ^ א /  י; :
 אל רחום #מןז • אל חנון שטף.״ יבנו נךןרא,^?ף /ל,ד&ה ל^ען עמך:
״ ז ן ^ ^ ז ^ ^ ה ^  .עשה למען:א^תף״;&הלפד>ן בךיתף •
̂־זלמען זכךף״  .עשה למען ךתף״:עשהל3עןד>ךף ;עשה למען ועודף /.עע
 "עשה למען חםךף' ;עלה למען פו3ף • .עשה למען:חולף ״.עשה למען
ף • .עשה למען' ^חך • .עשה ת ו כ ל ;עשה למען 2

 ?ב1ךף;עשה ל5!ען'לטךןז;
̂ןדןעשה  למען סודך ;עשה למען.עזי*:עשה למען פאךך^ה למען צךד
 ל?!ען כןךשהף • ._עע&ה למען רחמיך' הרבים ״ עשה למען #כינתף •יעשה
ני יעפר • ;לשה',למען אירהם  למען תהלסך ״:עשה למען אוסכיף'• ש̂ו
למהדיעשה  לצחק גיעקב: :עשה למען מלהיואךךן ״ יעשה למען דוד ̂ו
 קען זוכץ ךיא אבירות פון בית:שראל אוג זיי וועלץ{יט ךין ואת אוג ךיא חטאים פון
 יהודה אונ מען וועט ניט ניפעען ני ווארום איך ורעל פאר נע3ץ צו ךיא וואס וועט
 איבלר בלייבין עמך ךיין פאלק אונ דיין נהלה רעבי זיינען הונגערינ צו דיין נוטש צמאי
 זיינען ךארשטינ צואךיינע חסדים תאבי זייא נילוג^ין דיין חילף יכירו זייא זאלין יער

 גןאגען אונ זאלין וויסין אז צו נאט אעזער נאט איז דער רחמנות מיט פאר נעבוננ: .
 אל רחומ שמןינאט ךער בארעמינער איז דיין נאסען אל ועזן נאט לייט זעלינער איז דיין
ו גקיא אן אעז ווערט נירופין ךיץ נאמען ה׳ עשה נאט ביה טוא פון ווענין נ  גאמען ב
̂וק* טוא פון וועגין ךיין וואךהייט עשה למען בריתך טוא  דיין היילינץ גאמען עשה למען א
עךהייט למען גילו טוא פון ןןעגין ךיץ אכפעךנןייט אע דיץ.ש5יגהייט  פון ווענין ךיץ ז̂י
 ?5מען דתך טוא פון ווענין ךיץ הורה למען חורך טוא פון וועגץ דיין לויב למען גיעודך טוא
 ©ן(ועגין ךיין בית הב^ךש וואם דוא פלענשט זיך בציינץ צוא ךיא ישראל ךךינען
 למען זכרך טוא פון ווענץ ךיין ניךעכענש למען חטדךטוא פון וועגין ךיץ הסד למען טובך
 טוא פץ (ןעגץ דיין גוטשקייט למען יחודך טוא פון ווענץ מיר זייגעןךיך מיחד צווייא
 מאל אין טאג אונ זאנין שסע ישראל למען כבודך טוא פון ווענין ליא וואס זייא זיי>ין אונ
 לימןנעז ליץ הורה למען מלכותך טוא פץ וועגין דיין מלכות אז סען זאל ךער כןענק
̂ין נאםען וואש ער ̂נחה אויף ךער וועלט למען ג«נחך טוא פץ ווענין דיין היילי  דיין ד
 איז לנןח נצחים עשי. למען מרך טוא פץ ווענץ ךיינע פארכטינע צדיקים גואש שטייט
 אדף ?ניא (0וד ח׳ליראיז) י למען טוא פץ ווענין ליץ הורה למען.*ארך טוא פוי
ע י.??דאל וואש ששייט אויף זייא(ישראל אשר בך אתפאר) י למען גיקתך טוא  ווענין לי̂י
 י •פץ {וענןךיץ ןיךקותלמעןקתשחך טוא פון ווענן ךיץ הייליקייט למינן רחמיך טואפון ויענן
 דיין רחמנות למען ענינץ טוא פון ווענץ ךיץ שכינה למ,ן ההלתך מוא פץ וןעגין ךיץ
 לדבי עשה למען איהניך טוא פץ עענץ ךיינע ליבע צדיקים וואש 1ייא vp\ שזין: אץ דר
 י ערד עשה למען אברהם מוא פץ וזעגץ אונזערע אבות אברהם.יצחק ויעקב עשה למען.משה

 טייי



 . סליחות ליום ראשון 20
 למען ירושללם עיר כךשך /.עשה למען *יון מ^כן כבודך • ,עשת לסמן
 שממות היכלך • .עשה למען סריסות קזבחך־ ,עשה למען סרוגים.על
עשה למען באי בא# ונמלט  שם כך^ף • ךעשה' למען טםוזיס.על.וחוךף̂י
̂על קדוש שמך ״ דעשה למען יו$י שדים שלא חטאו •.עשה למען גמולי  
 "0לב^ /.ע^הילמען תינוקות שלי בץתךבן ״'יעשה למענך אס

: ו נ ע ^  . . י. . לא למעגגו ״,עשה למעגף ד
 2ננו * עננו • ^ננו אלהיגו.עגגו ״ ענגו אביגועגגו ״.:עגגו בוראנו ןגגנו

 .עגנו נואלנו:ע.ננו • עגנו דוךשינו.עגנו ״ ,עגנו האל הנאמן:ענני 5 .ע;נו
 ותיק וחסיהעגנו •'.עננו זןזר^־עגמץ^עגגוחי וק;ם.עגגו: .עננו טוב ו^ייכ
ש  *עננו'•/ענגו יובע .£רדעגנו״'דעננו בוב# בעסים. .עגלו י ענני ל̂ו
 *דקות.עננו • .ענגו מלך מלכ;י המלכים:עגגו:/עננו'נורא ול£גב.עגנו ״
 טוא פון וועגץ׳ משה מיט אוץ־־ן עשת למען דוד טוא פון וועגץ דוד המלך מיס [יין זין
p»S שלטת המלך עשת למען ירושלים טוא פון וועגיןךיין הייליגע שטאט ידושללס עשמ 
א שי1 ייעגן ריק ו ת ט י מ מ  *יון טוא פון וועגץ ציון ךאש רואוגג פון דיין ינוד עשה לטעז ע
 היכל וואס ןף& איז פאר וויכט עשה למען הריסות טוא פון וןענין דעם צוא קיתנג ךיץ
 ביתי המכןדש עשה למען הרוגים טוא פון וועגין ךיא וואט זייא ויישען גיהךגת גיוואךין

 בשעת חורבן בית המנןדש איבער דיין הייליגין נאמען עשה למען טבותיס טוא
 דעגין ךי וואס זיינען ;ישעקט גירואךין איבער ריין איינציגין גאמק בשעת חורבן בית
 המגןרש עשה למען ב<«י כאש טוא פץ וועגץ דיא וואט זיינק גיקוסען אין פןיזןר אוג
ע  יואסער זייא זאלין הייליגין דיין נאמן עשת למען יונקי שדים טוא פון וועגין דיא זייגעד̂י
 קינדער וואס זייא האבץ ניט ניזינךינט עשה למען עולי חלכ טוא פון ווענין ךיא קינדר
 יואס מיהאט זייא אנטוויינט וואם זייא זעדיגין ניט במזיד עשה למען תיטקות טוא פון
 זוענין נךעסערע קינדער וואס זייא נייק צום מלמד אונ ךאס קול פון זייןןד לעך^ק
 שפאלט אלע היםלען עשה למענך טוא פון ךיינט ווענין אז;יט פץ אונזעךט וועגין ״

 י עשה למענך והושיענו טוא פון ךיינט ווענין אונ העלף אונז שוין:
 ־ ענגו יי עננו ענטפער אונו גאט עננו אלהינו ענגו אומר גאט.ץנטפער אונז אכינו ענני אונור
 פאטער ענטפער אונז בוראנו עננו אונזך בשעפער;ננט^־ אונו גיאלנו עננזאונזך ךר
 לייזער ענטפר אונן תרשנו עננו אונזר פארשטער ענטפר אונז האל מאמן עננו באנלייבטר
 נאט ;גנטפר אונן ותיק והסיר עננו $טפער אינזגאט וואס דוא וןעךסט אןנירו^ין ותיק
 וחסיד זךידשר דנטפר אונז ריינער אונ ךעכט פאךטיגך חי וקיש לעבדינרנאט בשטעטינך
 נאט ענטפר אונז יודע יצר עננו זענטפר אונז דוא נאט וואס דוא ווייסט די ניךאנקן ןגנטפר
 י אעז כובש כעסים עננו ענטפר אונז נאט וואס דוא האלשט איין ידעם צאךן לוגש גדקותיענטפר
 אונז דער וואש איז אן ניקילייד ימיט גיךענטיקייט עננו ©לך מלכי ועלכיס ^נטפער אונז
* ארע קיניייי טרא יישגב ענני יענטפר אונו פאלכטיגר אונ נרויסר נאט «לח ומוהל - י *  א

 ענבבר



 ץ םלידזות nvh ראשון ״ יך

 .ענו ס^ס ומוחל,עגנו ״ ,עגנו עונה 3עת רצון.מגני * דע;נו פוחז ומדל
 |עגגי ״ דעגגי צךק ן*ןר.מלגו: .עננו נךוב לקוראיו:עגגו •$עגגו רחום וחנון
 ,ןמ4י:uflt שומע אלא?י^ים:עגט״.עגנותומןזתמימים;׳נגנו״.עגנואלהי
 אבותינו דעגגו! דעגגי ן^ד אנו־הם/עגגו ״ ^גגו פסד חלחק ענגו /עגני
̂זבמים עגנו •!מני  אבץעעקגענני •;מנו משגב אמהותינו ״.עגני עזרת ב
ננו י*.ענגו עוגה ןעת צךה.עגגו •  קשה ל?עוס..עגנו״דעננו קי לךצות̂י

X T :עגגי א$י;תומים דעגגו • .עננו.דין אל9גות.עגגו. 
̂ךחם אביגו $הר המוך;ה הוא.יעגגו: מי שעגהלי\>סק 2גו  מי ש$ה לא
 ?^?־?קד על גב המןבח'תא.לעגגו: מי שענה ללעקב גיבית אל הוא
̂ה ליוסף^בית ד»$נ*ךיס הוא.יעגגו: מי שעגה לאבותיגו  1עגגו':'מי שע
 על.ים סיף תיא 1עגגי: ^י ש^הילמשה ןחורב תא.ידעגגי: מי ש;עגה
 $טפער אוגז דו וואם פר גיןטט׳ דיא אבירות עונה בעת רצון יעגטפער אעז וואס דוא
̂נט^עךסט תסיר אין ךר צייט פון רצון;נגטפער אעז עננו םודת ימציל ןגגטפר אעז אויס  
 לייזער אונ באשיךסער «דיק וישר ^גטפער אעז גאט וואש תא וועךסט אן נירופין צייק
 ןישר >ךוב לקוראיו ?נטפער או?ז גאט וואש דוא ביסט נאהענט צו די וואשזיי רופן ךיך
 רחום וחמן^נטפער אונז דר בארמינער גאט אונ לייט זעלינער שומע אל אביונים ענטפער
 אונז דר דא הערט צו די איביעים תומך תמימים ענטפער אונז וואש לעהענט אעטער די
̂ען דיך  מ־־וטע לייט קשה לכעוס ^נטקער אונז וואש דוא בישט שווער צוא דער צארע
 דך לרצות ?גנטפער אונז וואש דוא ביסט ווייך צום איבער בעטין אלהי אבותינו ן!נטפער
 אוגז רעד גאט פון אונזערע עלטעךין אלתי אברהם עגטפער אוג*אט פון אברהם אביגו
 •חריצחק£גנטפער אונו גאט וואש אוגזער פאטער .יץחק האטךךגיפאךבטין פאר אים
 אביר יעקב יענטפער אעז ךער וואש האט גישטאךקט אונזער פאטער £$קג משגב אמהות
ער פון אונזרע םוטעךס(שרה ורבקה רחל ילאה) ע*ת השבטיש  ענטפער אעז גאט ךער בש̂י
 ענטנןער' אונז גאט וואס דוא ביסט ניווען ךיא הילף פון שבטים אין זי;עךע סלחסות
m ןןנטפער אעז דוא ביסס אפא^ער פון ךיא להוטים ;גנטפער אונו דין אלמנות w אבי 

 ?ננטפער אונז דוא ביםט אךץן פון אלמנות;ננטפער אונן:
נטפעךט צו אברהם אונזער פאטר אויףךעם  מי #ענח לאבחתם אבינו וועריעש האט נ̂י
 בארנ טוןץר, דעו־ זאל אונז ענטפעךץ «י שענה ווער fry האט ניזגנטפערט צוא זיין
 ^ן ןצחק אזזגר איז וואךין ניבונדין אויף ךעם מזבח ךער זאלאונז ^נ^טערין מי שענה
עקב אךנו אין בית אל ךער זאל אעז ענטפעךץ שי  ליעקב ווער ?גס האט ג;ענטפש־ט̂.
נטפעךט צו יוסף אין ךער תפיסה ךד זאל או if ,ענטןערין  שענה ליוסף ווער %ס' האט נ̂י
 «י שעגה לאבותמי ייעד,עם האט ני?ננטפעךט צו אמגזערע ^לטעךן בייא רעם נם סוף ךר
 ואל אעז ענטפעךין פי שענה לפשה וועד זעש האט גמננטפעי־ט צו סשת ךבינו אין ח8ךב
̂י ךער ואל אונז ^טןעךץ, מי: שעגה ־ ptwh נמחתה ויערןש «|§פ  דאש ןויז הר 9י

 * גיענטפערט,
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ר ה ^ ב א ל ה נ ע # י : מ ו ג נ מ ל . א ו ש ה . ל ש ו ד י ו ב ג ה ב מ ל ע ד ו ו ד ה ל ג ^ י ש  מ
ה ^ י ל ה : ע # י : מ ו ג _ענ ו ד*א_י ן ^ ד י ע ב ש י ל א . ל ד ^ ע ^ י : מ ו נ נ ע : . א ו ל ה מ ך כ  ה
: י נ נ ו א ו ת י ל ח ה ן ך ת ז ן ן ל ו ס ה ל ק ק ך ל ה ג ע י ע ס : ו ג נ ^ א ו ה ה ^ ך י ה ע מ  ב
ה # ש ' י : ס ו ג ג מ י - א ו ט ה ׳ א ן ה ש ב ך כ ו ת י r r n 1 & ל \ א ט י ב ' ה י נ נ ח ה ל ג < י ש  ס
ה ר י ב ן ה ש י # ר 3 ת ס א י ו נ ך ך מ ה ל נ ע י ש : מ ו נ נ ע י . א ו ה ' ת ו י ר ב א ו ג ל ב א י נ ד  ל

ם ׳ י ק י ד צ ל ה ^ י >ס?#ה ל : מ ו ג נ ע ל . א ו ה ה ל ו ג א כ ר ן ע ה ל נ נ ן י ע : מ ו נ : י ; א י ו  ה

ו 5 יי' ג נ ע י . א ם ת י ד ש ה ם ו י מ י מ ת ה ו / ע ך י ם ח ה . ו  י

י נ ע א ד ג מ ח ן ״ ר נ י ג ע : א ב י ל ך י ב ת ל י י ג ע א ך נ מ ז ד ן ״ ר ג י ג ע : י י נ י 4 ג ? א ך נ מ ח  ר
ק י ו ר א $ נ מ ח א ״ ק נ מ ן ך ן ״ ר ^ י 5 ע : א נ מ ח ן ״ ך נ י נ ע . א ח י ת כ י כ מ  ״ ־י" י T ל

 נמננטפעךט צוא אהרן הנהן מים דעם פייער פאן בשער. המגפה פון קרה דער ואל
 אונז ענטפערין 3י שענה לפינחס נקיטו כתוך העדה וועד:נש האט גיענטפעךט צו פינחמ
 אז ^ר האט ךער שלאנין ךעם ונשיא זםרי בן סלוא טיט יךער מדינית ךער זאל אונז
 זןנטפערין בי שענד. ליהושע וועד ;נעז האט ניענט^ערט צו יהושוע אין גלגל ךר זאל אונז
 ?ננט?ערין ם״ש לשמואל וועד ;נש האט גיענטפעךט צו שמואל אק מצפה דער זאל אינז
נטפעךמ צוא דוד מיט זיץ זון שלמה הפלןל  ענטפעריןנמי שענה לדוד וועד ^ש האט ג̂י
 אין ןדושללם דער זאל אונז^נטפעךין מי שענה לאליהו ׳וועד האט נמןנטפעדט צוא
 אלןהו הנייא א1יף ךעם הר זעךסל ךר זאל אונ: ענטפעךין מי שענה ליונה וועד האט
 נחגנטפעךס צו יונה איןךי ניךעךיםפון גיזיסץ׳ פיש דער זאלאעז זע?ססעךן מי כיי וועד

 עם האט גי;;נטפעךט צוא אלישע הנביא אין יריחו ךער זאל אינז?:נטפעךין מי שענה י
 וועד עש האט גמננטפעךט צו חזקיהו המלך פון שבט יהודה ךער זאל אוגז ישטפעךק
 מי שענד. לחמיה מישאל ועזריה וועד עש האט גיענטפערט צוא חנניה מישאל אונ עזריה

 T . ־ י • • י•• • 11-1 • 1- *י'"'

 אז םען האט זייא אליין גיוואךפין אק קאלןד אדבק ךער זאל אונז ;,!נטפעךין מי שעגד,
 לדניאל וועד ז1ש האט גיענטפערט צוא ךני_אל אז מען האט אים אריק גיווארפין אין \
 לייבק גרוב ךער זאל אונז עגטפערין מי שענה לעורא וועד :גש האט גיןננטפערט ציא {'
 עזרא אץ דער גולה פין בבל ךער זאל אינז עגבפערין די שענה למרדכי ואגמר ווער י־׳'

 ןנם האט גיענטפעךט צו ללד;י פיט.אמר את שושן הבירה ךער לאל או;ז ?נטפעי־ן
 מי שיננה ונוי וגער עש האט גיענטפעךט צו אלע צךיקימ אן: הטילים אונ גאנץ פרובע

 אונצואךעבט פארטיגע־ךער זאל אונז י^טפערין:
 רחמנא יעני דער בארמיגער נאט וואש דוא ^גבפערשט צו אךימע לייט ענטפער אונז
 רחעא דעני ידר באךעםינער ויאש דוא ענטפערשט צו די צו בראבענע הערצעד
 ^נטפער אונז רחמנא דעני ךער באךעסיגער האש דוא זעגטפעךםט צוא ךי צו שטויסענע
 וזעדץך ^נפ^ןר אונז Naarn ענינא דר באי־עםיגער זענטפער רחמנא חים ךר באךעםינער

 באשיץ



 סליחות ליום ראשון מו
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א • ת ף כ ל ם א ^ א #3ביה* ה א • ה ת ז ב א ב ן _קסןז • ה נ ך ו ר ם ן ו נ ז א ן ך ץ•עבנ ] 

ר ה א נ ל ך י ד ^ ן ל ^ י ף ו ק ת ץ ד ב א כ ל י י ס ^ א ; ץ ^ נ ך ז p n ן • ך נ ו מ ! 1 

" ' * , ־ . " : ה י ב ע א ב ך י מ  ־־ י ן

 1רנים ממלומו פל השיה זז יופל התמלס מלא;י רחמים • כי לפי םעיקר שמגה מימיים בעיקרים איןלכתשלל
 מ״י אמצעי • זק אמרו זיל על כפסוק מי כס, אלהינו ננל קראט אליו • אליו וצא לגדותיו(ע׳ קרס גתגאל
 גוף פ״א)\ >רגו שש המתראים ותוכן זכריהם שאסור היא רק להחםלל לאמצעיים לכדס שיספללו כעמו אי להתפלל
 A הקכ״ס ישועתו על ידיהם • אולס נת&ןש מ״ל אנמט מתפללים להקנ״ה • אן בקשסגז לשרי מעלם שלא יקטרגו

 I ולא ינעלו כעמו ילס ושמזנרו מפלתנו להסלושיבם :

ה • ל פ ־ ד!ס9ים:ס?מ1י מ ל מ ו ל?3י ג נ י ט ך ך י ו ם י נ ^  נ:יםי:ר0מיס• ך
ו ע י ם ש • ד ה ק ע : מ#£יעי צ ה ל פ ע ת מ ו י # נ $ ו ל נ ת ל $  יטמיעו ת

־ ך ל י מ נ פ ו ל נ י ת ו ע מ ו ד ס י נ כ * ה ה ע מ י ד ס י נ כ מ ׳ : ה ק נ ע ^ מ ו י ש נ פ ו ל תנ  ן

: א ^ נ ם ו ך ל א ^ ד מ י נ ן צ י ל ז ^ ן כ כ ו ה נ ח ת ו ב ך ד ו : ו ל ך ת ^ : ת ו ע מ ך ה ב צ  י

n r r p ןיץ רחמנא ערב ךער באךעפינער ןןעלף רחמנא ךער בארעפיגער זייא זיף־ 
 איבער אונז השתא איצונד באלד אין אקורצע צייט :

ר בריינגט  יימסי ?נרשלאנט אונהיילט ממיח ןהטייט אונ מאבט לעבעךע מסיק ן
 ארויף פון גרוב צו אייבינ לעבין נרא אקינד א^ער זינךינט שלאגט אים ךרפאמר
 הי אזךער פאטער ךער באךיסטזץז היילט^רךעם ווייטאנ עט־א אכןןעבט אז
ך אין_קייטין טייח אבער אז דער הער ךעד באךיפט  איז כוךד אן הערין גייט ן
 צוא ברעכט ער ךי שייכון כדך פיר זיינן אן נירופן(בני בכירי ישראל) זןלצפר יזון פיר;
 גן ניזינךיגט פאר דיר הא יוי פיר הא?ין,אן גיזעט י אונזעךע לייבער פיט ביטערע:
 יטיבעד עבדך פיר ךינק וויךער ךיינע ^נעכט אונ האבץ מורד ניווען פדךירגמפו
 בעטין דיןד פיט ךיץ גרויש ךהםיס אםי הייל צוא אונזער ווייטאנ וראש ןןש האט
 :ז»־״קט אויף אונז אונ בויא ךעמבית המןךש עד דלא מיד ואלן ניט וועךין פר לארץ:
 •סי רהמים ךיא פלא?ים וואש זייא בךיינגק ךיא דער בארעביכןייט הכניסי בריינגט
 אונזער דער בארעכדקיים פאר נאט ברוןך הוא וראש יער ווערט אן גירופץ בעל
 סיס משמיעי די מלאכים וראש זייא מא^ץ הערץ ךיא תפלות מאכט הערץ אמדעדע,
 1ת פאר נאט ברוןז הוא וואש ער העךט צו הפלות משמיעי ךיא מלאיים וואש זייא
̂זעךין גישרייא מאכט הערץ אונזער נישךייא פאר נאט ברוך הוא ח־אשהעדט  ץ 
 ־ צואנישךייא ממיסי ידי א מלאיים וראש דיא ברייעען ךי טךעךץ ברייננט אריץ
 ךערין ל«י פאר נאפ בתך הוא ךער.קי^יג וראש ^ר ודעךט אעעד גיבעפזין מים
 ךין אז מק לאזט טךעריןפיטץגאנצץהאר^ץ ווארום ךימויעריןפון פרעךןזיינן
 ואר שלאסין השחילו ךיט ןיך פשקךל אע סערט ניבעט אונ באגערינג פארץ פל״

 >ץאס



 סליחות ליום ראשון
̂יו תוןה וקעליס טוגים של שוכניעפר • .יזכור  הזכירו לפניו ״ הטמיעו לפ
 אהבתם' ויח:היזרעם שלא תאבדשארית_י.עקב• גיייצאן רועה גאןןןיהיה
 'לחךןה ״ ץקראל נוי אחד למשל ןלש^ה״'5דך.עגנו ^לד«י?^״ ופתו

ל גזרות כןש1ת והובעה גכס&יר דמיםיסשיח ^קו,ממל • ן  י י 9
 מרן ךב£מ:א לףמוזסגנך ניס־שמדר ך$תוזנן לשבו?ה״ ?לה1ז ?;י
 שמה ״ גככעא מתפרכןין • ןעמןז .ישראל גרחמי ומתחנו;, ״ סב לן

 שאאזין ובעותין ״ דלא נהדר כיבןם ק15ןךמןז:
 מה ד^מיאילף מתחננן ״ געבךא ךמתחנןילמריה ״דעעלקי אגן וגדזשונא
 שךנך מךיריןנבן^ץמעקתין דגפישץ^חילאילית^ןלךצרך מרן •

 .עביד 1ידיל ל,יםא'עםאנ:הת;א:
 שומר ןשראל״ שצור #אךית ?שראל• ןןיןל יא^ד יןןךאל• •האומךימ

 שמעןשראל:
 ש1מר נוי אחד* שמור ?!ארית.עם אחד* ן8ל #כד נוי אחד• האחדים

 #מןז י; אלהינו אחד:
 #ומר נוייכךוש' • ^מורי^אדיתעםכךוש• ואל יאגד נוי כךוש •

̂ים ב^לש ־קךש1ת לקדוש :  ״ הקושל
מ מא־ט העדן פר  וראש וןעיט ניתפין(אל רם ונשא) הזכית ךער מאנט פר אים ח
 אים תוך־ אי: מעשים טובים פון ךיא אבות ווא& זייא רו?3ן אין דר %ףר יוכור ?:ר זאל
̂עסזאל ניט פאר  נידיינגןע; זיי״ר ליבשאפט אונ זאל ךער נעךין זימירע קינדער שלא
 לאp וועךין דאש איבער בלייבונ: פון י.עקב כי«אן תעה ווארום ךיא ישראל זיינען אן
 ךרופין צ#ן פון משה רבעו וראש $ר איז ניווק(רועה נאמן) אבגלייבט־נר רוןןה דיא
 ןיינעז טייאלין צוא חךפות ובושזת אין חורבן יצוא אלעמק ישראל דיא.ישראל זיץען
 י ניווארין אין חורבן צוא איין משל אונ צוא ארייד מהר עננו ניןז אינ באלד ׳ענטפער
 אונז. נאט אונזער העלפר יהועיעה אונ העלף מיט ךיץ נרויש ךףמים משיח ריק נירעכטן

 משיח אונ ךיק פאלק:
 םר; raw הער גאט פון הימל צו דיר בעטין מיד כבר שביה וויא איץ ?יפאננענער בעט
 .• זץל בייא דעם וואש;גש האט אים ניפאננק מלהון בני«ג*י• £לע ניפאנגענע ווערי׳ן
 אויש גילייזש טיט נעלט ועי- •ער׳יל אונ דיין פאלק ישראל דיינען#ע;ט מימ ךהמיס אוג
 ןיןעט חג א {יב אונז אונזער באגער אונ אונזךע גיבעט דלא נהדר קיר ןאלין זיך ניט

 אום לןערץ לייךינ פץ פאר ךיר :
 &דן'דבשגדא ךער נאט וואש עד איז אין הימילצוא ךיר בעטץ טיר מביא אזוא וויא
 א$עכ3 בעט ךעם הער חילא לית ק.מיר האבץ שוין.J rb pp׳B צו בע^ין ךיןד
 >1יד בדיל קיימא הער נאט טוא ווענין: ךיץ זיןעךהיימ וראש דוא האסט פאר ןיטערט

 * m!7!v'.י • עלםעדץ ו .
 אם



 סליחות'ליום ראשו} טז
ס• דתרצה ןדת^ס לדוד,עי״5י אין  מתרצה ברחמים וסון$:ס?הסג̂ו
̂ים • ..עשה  עוזר: א$ינו מלכנו״ חננו״וע^ו״ ?י. אץ בנו קע

י  .עמנו צדקה;חסד והושי״עני * ״ י
ף $י י ך ס ו ^ ף י מ  ואנךען ^
ו כאשר.יחלנילך: אז חזבר ״ י . מעולם המה: ;הי דםדף^מנ  ״ ד
 לנו עונות ראשונים מת־ מץמונו רחמיף (יי דלונו hp ד: חננו חננו כי •
 רב שבענו בוז: ברונז רחם קזכר״כיהןא;ךע.יצרנו זבורכ/עפריאנחנוג
 ;נזרנו אלהי:שענו 2ל דבר כבוד שמןל והצילנו וכפר על חטזאו7נו

 למען שמןל : הש׳ץ אומו ק״ש

 . ׳ סליחות ליום שגי .
7 א ר  מעז זאגמ לך ה׳ הצדקה ביז מ־ב חסד לכל קי

 אם עונינו זענו בנו ״עשה למען שמף: י:אלהים סאח נא לעון!עקב כי־
 'זקטן. הוא: כי^חהל^נפ^נו דבקה ן$בץ בטננו: עוךהלט־ג תישן
 אד;י זהקיצה אל תזנח לנצח: ועתה ינךל \א ביס אחניי 5אשד ך1ירת לאם־:־

 כרחס אב ״ לה׳ הישיעח י ח׳ *נאות ונו׳:
 ה סליחה ty א*נ *0 המחבר שלמה הקטן

 אלהינו ואלהי אבותינו

 אם?ונינו רםלהגדיל״ בנו ענו ןנבות כגךל# גרמי
 לנו בנתלם להבדיל •י דךבי רותמיף לא תחךל :

 הרעהנ 3מרתהסר הועית• ןאתה הוא שמנןךסהלית -
 זכור;נדתף א$ר$נית•חון עירי3כור בנית: טעותנו
 ג©י כןרת נתונים • .יינתנו #ן סלע איתנים •כאת
 ׳ אם עונעו אויב אונזךע עבירות האבץ ןיך נימערט צוא נתישץ בנו אין אונן האבץ זייא
̂יפלאכטענעם שטריק גרפו זןיא האבק סרס געוק איק צוףשיך  בציינט ךיק וויא א
 *ךיד מא?ץ צולישין אונו אונ צוןישין נאט דרגי דוא ןאלשט ניט פאר מיילין פון אעז
-pj דיין רחמים וואךום אזו איז דיין ^טיינער טיט ךחמיס צוא פירין ןיך התמזג פירין 
 טיט מדת חמד האשטז אויס נינומען אתנאי ואחח אונ דוא ביסט ךער וואש פץ לאננ
 ביסטז;ווען זכור נידיינק דיץ נימיין וואש דואהאשט בשאפן חון לייט זעלינ ך איןךיןע•
 ישראל וואש דוא האשט זייא אז גידופו בני 3בודי ישראל מ#תנו דו האשט אונזגינעבן
1 1 • 9 ׳1 ״ 1 ו י ו י י ו  . ; , . , ?1• •1 ו

JDfpjui א״י מאש $יז ךאש העןס^ע פון נאד דעך ןוע^מ יעגיעו מ האמ8 אונז 
 אויף



 32 סליחות ליום שני -
 דבירגו במקום הנים ״. לךויה צאת במה. .מתונים:•
 מרוב פקודות ובהלה מסלילת י נקטר. ני^ןילעיפר
 בוחלת• •סמבהןגץ לארץ נשחלת• עורה'למה
 תישן תוחלת: פקח קוס קרואאסיךיןז הפוץ• יצוק

 העדרם ד$*בונם יקפוץ• קיץ פזודיף עדר הנפוץ ״.
 ראות עולתה פיה תקפוץ r שמור שבועת ד$ד ותנאי•
 תם וצבור בנאי* איתני • שלומו'יצוד• לבלי מאי •
 הפוך ושנות לטובה הפנאי: קטן בי.יעקב ודל •
 ידוע חולי נבזה והדל •י. דדם וחסד מעוז ומגדל•

 באישרעתה ניתז יגדל• אל פלו
T ־ ?י ־  :"T : • I־ :

 •אף ארח מ#פ?ךף יי קדיניף אט?!ף ולז^רף ת**ות נפש: _קו1ז קרני ףזיה
 ״ י רטאליני פ^םע uojjtf : ר$תה מה/קוינו י; תוחלתנו לףהיא: אך.
ל רחמנות וואךטין טיר שוץ $טד, שנים י  אוי ף רעם שטאךקין פעלזין לרחמי!־ צו ךיינע פ
ב פץ ווענין פיל צרות אונ בהלות וואש ז.יינען אויף אונז ניקומן אונ דר ^רעקןיאונז ו  מר

 נקטה מיין רייב וואעז יעש איז ניבוינץ ציא לעת;נרד ציךט ךןי אונ פאר האלט ןץך

 בייא לעבץ סמכה לעהן אונטר מיט דיין חסד ךיא וואש דינען מיטין בוץ! צו ךערןרד
 ניבוינץ עורה דער וועק דיך ווארוס זאלשטו זיין וויא איינעד וואש דךעטילט דו 3יסש
 ראןז דאש האפענוננ פול ישראל פקח רוף איץ עפנוננ פון דר תפיסה דוא זאלסט בנערן
ק די צרות פון דיאצייטץ וואש דניאל האט ניזאגט ו  ךיינע ניפאננענע אויש ציהען ג
 נביאות אויף משיח זאלשטו ךעס חשבון היילין אוב קיךצר מא;ין קבץ!אפל' איין ייינע
 צוא שפרייטע יודין וויא ץצושפריימע שמאדע ראות דוא זאלשט זיעוןען דיא פאלשע
ר היט ךיא ו מ  ?גורלות ווא& זייא שפעטין פון אונז אונ זאלשט זימנר מויל. צוא ולימין *
 שבועה פון חסד אוג דעם תנאי חס פץ יעקב אבינו וואש ?נר וועךט אן;ירופין איש
 מם אונ פון יצחק אבינו וואש זיין אש איז וויא אהויפין אויף ךעט מזבח אונ פץ אברהם
 אבינו וראש ער איז אן נרופן בנאי אונ אלע דריי אבות וואש ווערן נרופן. איתני שלומו זיין
ך אום צו כןערין צונוטין די צייט כי  פריד זאל ^ףגיגיטין %ס זאל ניטזיץ קיץ עאי הפו
 ווארום ךיא נני ין$קב זיינק כןליין אין מצות אונ ארום אין כמגשים טובים יידוע וייא
 זיינען באכןאנט אץ די חולאים מחמת זייא זיינען ניעיינטליןי מיט דיא אונןיינען מבוזה
 אונ פאר סיפץן פוןלייט חיים נאט ם־וןד הוא וואש דוא ווערשט נירופין מעוז מגדל
גדל אזוא וויא איצויך זאל דיי( פח . י T O ̂ז ^עגין הץ$.מיט חסד כאשר עתה  זאלשס או

 גינריישט ווערין סיט אונו :



. י יז י נ  סליחות ליום ש
 אל אלהים דומיה גפשנו ממנו ,ישועתנו: ?:א:לו;ערונעל אפיקי מיס כן
 גפשינו תערונ אליף אלהים: אך טוב וחסך יךךפונו כל ימי חנינו{שבנו כבית

' יי לאיורך ימים; כרחם אבוכו׳,  י :

̂ חתום שם המחבר אליה בר שמעיהו חזק ואמיץ  סליחה ova• ןף6 איב ובסו
 אלהינו ואלהי אבותינו

 אויתיה קויתיןז מארץ מךהקים• בקרבי שהרתיף קךאתיףממעמקים*
 נוךסתי לרדאור^ כאיל'.על אפיקים'* ךךשתיף ילקשתיןז
 ברחובות ובדוקים • הנה העת תךףח לךחוקים • ותעשה ךין ומשפט
 ל!עשקים;זמ\ךד;ם שחתוובקקוםבוקקים*״חמ\םים ננושיםב:ד מריקים*
 טפוליף שעשעת כילדים רכים •;מים רבים לחוצים ודפוקים* כל חסרו
 ?בוברקיפ״לבאיםשניהםיעליט הורכ־ןים* מאסת וזנחת ונטשת דבקים״
ת החשוקים • םחי שמתנו מכים ולקים ״'עצומי נזם ש ל  נארת ברית ^
 ואבולי/ילקים"׳ פצועיי״חבורות ואברים מתפרקים* צרי חדלנו ודמו
 מתמרוקים״ קומה עזרתה לנאנחים ונאנקים * רומם מאשפות ומעפר
 תקים * שלטון בידך יחריף להקים ״תקפיף בשחק וממשלתך בארקים *
 אויתיך איך האב ךיך נילופט קויתיך איך האב ךיך{יהאפט מארץ פון ווייטע לענדער
 . בקרבי אין מיד האב איך דיך ניפארשט קראתיך איך האב דיך נירופין פק ךעד
 טיפענעש גורסתי איך בין צוא בראכין לתאויד צו דיין נילוםטוננ כאיל אזו וויא איין אינד
 שרייט אויפין אויש נאנג וואםער דרשתיךאיך האב ךיך ניפארשט אונ ניזוכט אץ ךיא
 נאמין אונ מאךקין הנה העת ;;ש איז שוין צייט חרויח זאלשט דער ברייטעךין צוא ךיא
 ישראל וואש זיינן אייננ אין נלות ותעשה אונ זאלשט טאן *}יין רי?טונג צו די נירויבטע
 ומוריהם זימגיע צוויינין ךאש זיינן ךי קינדר האבץ דיא פר ךאךבין ובקקום אונ האבן זיי
 אוישגילערט פון אלים נוטץ חמוםים דיא.זיינן נירויבט אונ גיצוראונק ביד דורך דיוואש
 צו שטויקין [ייא טפילד ךיינע באהעפטע לשראל האשיטו נישפילט אזי וויא ליא יונגע
 קינדעריגים^ש איז שוץפיל טענ אז זיידינן גיצוואוגגן אונ צו שטויפן פון אלעם נוטן
 ויי זיינן גיכינעךט אונ לייךיג לבאים ךאש איז ישמעאל שניהם כןריצןאויף זייאמיטךיא
 ציץ מאסת רואהאשט פאר מיאוםט אונפאר לאזיןךיאוואש זיינען אין דיר באהעפט
 >*רת דוא האסט פאר שטערט דעם ברית פון ךיא ךךייא נילוסטינע דאש זיץק ךיא
 אבות סחי מיד וועךין נישלאגן אונ מבוזה עצומי ךי שטארקע היישריקן דאס <ןיז די אומות
 ןגסין אונז אויף פצועי צו שלאגן מיט ביילין אונ ךינליךר זיינן צו ברא?ין«י*י איין רפואה
 האבין זייא פאר מיטין ךאל אז דיא תורה אונ זייא זיינען איוסניווא^ פון נו^ע
 בשמים קוכה עזרתה לנאנחים שטייא אויף אונ העלף צוא ךיא וואשךפצין רוממי הייב
 אונז אויף פון־מיסט אונ פון ךער ^רד שטעל אויף שלטון ךעןאין ךיץ האנט איז ךיא
 ניךךינע אויף צו הייבן תקפד דיין שטארקייט איז אין הימל וממשלתו אונ דיץ נוועלטיקייפ

 ניטל (סע״מ) איז
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 . אך לשמך יודו הצדירןם* בנשאך ראש שבעתים מזלןקים •עתה י^מרו
 הקרוביםוהרחוקים* ?הוש:עןלדחוכיך במצותיךמתחזקים״חזק ואמיץ

 ךברו הקים ״ לחבצלת השרון שושנת העמקים: אל בלד.•יעבור יכו׳
 ז פזמון שם המחבר שפטיה

 ישראל נושע ביהוה וןצעהןת עולמים• גם היום
 .יושעו מפיןז שוכן לרומיים• כי אתה רב
 סליחות ובעל הרחמים 1 #ןןךף הם דופרןם כעגלים
 ודלים • צקון דחישם קשוב יה עוכן מעולים• מ אתת.
 פחודים הם מכל צרות מ?ןחך5יהם ומלוחציהם * נא
י אי״ : טויותץז כ  אל'תעזבם יהוה אלהי אבותיהם י
 ךקךמו להם !יום תוכחה •י ומתוך צרה המציאם פדות
 וךןח^פי אתה:/ץ״^עו לןגין כל ואליסשלובם ךשעים•
י כי אתה;  rfo שעיר וחויבנו * גיעלי לציון מי^י^ם •
 איז אויף ךר $־ד אך לשמך יירו נארצי ךיין נאבק וועלין לויבץ ךיאניךעכטע בנמזאך
 m דוא וו(נסט אויף הייבץ ךעם לןאפ פון ןשראל וואס זייא לערנען ךיאתורה רואם זיא
 איז נילייטעךט זיבין מאל זיבין עתה איצוגד עעלין ;אנן ךיא נאהינםע אונ די ווייטזן
 כהושיעך אז דוא וועפט העלפין דיינע האפעךש במצותיך וואש שטאיקין זיף־ אין ךיינע
 מצות חוק ואמיץ רער שטאתןער נאט האט זיין הבטחה םקעס ניווען לחבצלת השרו!
̂סין ץין  שזשנת העמקים צו ךי:שראל וואס זיי זייבען נינליהין צוא שיינע רויזין וואם ררא

 ךער טיפענעש; אל מלך בו׳
 ישראל נושע ךיא ישראל ווערין ניהאלפין מיט ניאט תשועת איין אייבינע קילף גם היוס
ט <$ין  היינטאויך יושעו זאליןזייא ניהאלפין וועךן פון דיין זאגשוכןךערוואםרו̂י
 הימעל כי ווארום דוא ביסט רב סליחות איין נךויםער פאר נעבער ךיא זינך אונ איין
̂ן זייא זקלאפין כעניים אזוא וויא אריסיי  מןל הרחמים שעייך אין דיינע טו;עךין הם טו
 לייט צקין ךאס ניסוננ פון די^ר ניבעט קשוב פאר נעם יה נאט וואס תיעט הע^ער
 פון ךיא אויברשטע י פתורים הס ךער שדאסןץ זיי^עןדיא פון אלע צרות פי! ליא שונאים
̂ לאז ז.ייא;יט יי נאט  מאס לעסקערין דיא אונ צוויננען זייא נא םיר בעטין ךיןז פאר
 פץ דיןגרע יעלטערן מובותיך ךיינע טובות זאל זייא פעדערין ביוס אץ ךעםטאנ פון
 שטראפן אונ פון דר צרה המציאס מאך זייא נינ$י3ן איין אויש לייזוגנ אונ דער ברייטערונג
 יושעו לעי! כל זייא זאלץ גיהאלפין וועךין אנטקענץ דיא אומות אונ דיא רשעים זאלין אן
 זייא ניט מושל זיין פאר לענד אדום אונ דין שווער דאס מיינט מען.ישמעאל ויע£

 אונ



 סליחות ליום שיי יח
 הקשיבה אדון לקולע,מנתם• ולמכון ש5תךה^מיפ
 ת?1לה תפלתם • כי אתה • אל מלך ויעבור • זמר רחמיך עד נמיר*

 סליחות ליום שלישי
ל קוראיך : כ ז ורב הסר ל  מען זאגט לך יי הצדקה בי

כלמנולדךים  אלדץנו בו^נובטע&ינוונכלמנו ?עונינו: אלדזינו ביישנו ̂ו
 אלחינויפנינו אליף: לא^המאינו הע^ה לנו ולא בעונותינו תנמול
 ;גלינו: אם.עונות ת#מר' מק אדני מהעמוד: (יי עמף הסליחה למען ר\ךא:

י מ ^ אכ י ז ר : כ ו כי לא.יצדק לפניף כל ך ^ ט ^ מ ב א ב  אל ת
 ח סליחה עיוו א״ב כפ ל ובסוף חתום שם המחבר שלמה

 אלהיט ואלהי אבותיט

 אין כמדת בשר מךתך ״ א.לה קגאר1ףועצת ןןמךתך י
 בת 3ךרת מית חמךתך׳ בעלוה אדונים ואץ
 לצמךתף: גו^הלדוך אני מאורסת י גועל רוך אץז
 נדרסת* ךין ךרנ לעצמה מקנסת״ ךתיהגםכי
 נאנסת: האם 3לי ספר שאחי' ה3ן מתום אובד
 ^לימ* וגן נעול ך,פקר (ימלוח* ומעץ יחתום נךפס
 אונ זאלין א1יף גיין קיץ 9ושיע*ס ךיא גיהאלפעגע ישראל הקשיבה פאר ;עם יהע
 נאט לקול צום קול פין דהןר נישרייא ולמכון אמ צוא ךיץ וואונוננ ךעם הימיל זאל

ב סליחות ובעל הרחמים ו  אויף ניין זייער תפלה אתה ווארום דוא ביסט ר
* ? •  י ״ י ״ יי !

ת ךיין מרה איז ניט וויא ךיא םךה פון אבשר ודם איה וואו איז ךיץ רעכענוגנ אינ  אין כמו
 ךיא ^צה וואס פלענט אויף אייבינ #טיץ בת ךיא שטאט וואס דוא האסמ אויס
 ני^יגץ ןןס זאל דארטין דיין ןית מןגץש שטיין בעלוה אונהיינט האבן זיא באמאנט
 ךיא נכרים דאס הייפט דיא האכין אפ נינומען ארץ.ישראל אונ נךינער קאט ;יט דך
ה זייא ^ךייןגן איך בין פאר נןנאסט צו מיין ג^יינט נאט ברוך ע  צו באהעכ־טין צו ךיר ט
w על אונ היינט זיינן די פאר אום וועךךמןט * טיץ פרייגד ז״עה וויא דיא זיי;ען ו  הוא ג
י נאנסת זיא איז פאר ב 0  מראטץ רץ זיא איז מקבל אויף זיך דאס ךץ פון הרנ דו1יח ג
 >מטויסין אונ זיא איז באצוואוננן ״ אויך האס בלי ספר ךי מוטער ךאס איז 5נ0ת י.£דאל
 איז אן איין נטפאר^יכןט שן נאט הנן דער זק ךיא ישראל זיינען אזוא וויא איין
 יחזם וואס ער *$יז פאר לארק אונ אפ;יצוינין זק אונ דער גןאר שלאסינער גארטין וןי!

 גיווארץ
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 דלוח: זעם כרגע לעתה להפוך • זרי קודש עתה
 ?ישפוך • חבת רע בקךן הפוך י הישויה עזובה כקודמת
 בפוך5 טוב התואר קדוךגית מפרך• טריה מלה מבלי
 ארך י יום נקם נקיצם דרך ״ יום שלום *נחתים חרך ן
 כיח הסבל הכשיל נטל״יבסול ןשחולהנשארמקטל•
 ל*& למרגוע נד ומטלטלי׳ לגימל רגע לאחר נוטל!
 מטע קרן ישמן המדישן׳ מךמס מדועבחרוליבבישף
 נוצר למעלה לא לישך גטעו1 למשלוח פרות הבישן:
 שורקה מה בצע ונקטפת׳ סורהתמדרתרוןונהט^ת•
 על יד חקוקה וטוטפתייעל מה אהבתה נישטפר־ז:
 ניוואךץ הפלך אזו וויא גראז ומעין אונ רעד פאר התמיתר נןוואל איז מיאוס גיוואך!
נ איצונד להשוך ו ע איז גיווען נאד וויא ארגע עתי׳ א  אוב צו טראטץ זעם ךער צארין כרג
ץ גיטרא;ין דעם ציץ הקודש עתה איצונד ב א ס ה א ו  איז גיווארין ש־ קערט זרי קודש דיא ו
ך איז פאר נאםין גיווארן זימנר בלוט חבת רע ךאס ליבע פרייבט שאפט כקרן וואש  לש*ו

ז זיא נינליק צו איזונה וואס ןיא י  זיינען שיין ניווען אזו וויא איין שיינע פארב חשובה א
ט י  .פארבט זץז ךיא אוינץ מזנה צוא זיין טוב ךיא.ישראל וואס זיינען ניוועזץ שיין 0
לאגק  ממשיים טובים קדורנית זייגען זייא שוואךץ פץ ךר שוועךעארבעט טריהזיינעןנ̂י
 מיט מנות וראש האט קיץ רפואה ניט יום •נקם נסתם דע דער טאנ וואש דוא ווע^ט
 איין נכןמה טאן אן אונזעךע שונאים איז פאר ^טעלט ניוואךין יער יועג יים/אולח
 ךער מאנ פון דער נאולה נחתם חרך איז פאר שלאסין בח הסבל ךער בה פץ ליידין ךיא
 מ^א איז נישטרויבילט כסול ושחולךער קרומער אונ ךר היננןעךיגער הנשאר מקטל ודא&
 איזאיבער ניבליביןפץ ךער הרינה לא למרגוע נדיוי־טלטלניט אויףצוא רמןן זיינעזזייא
גע ;נר מיהעט זיף־ צו.פר ךי^ן י  איבער ניבליבין נאד פאר וואגילט אונ ניוואךפץ לעמל ו
 אונ איין אננדעךער נעמט אוועק מטע ךי וואש זיינען ניפלאנצט גיייען *י! ^יץ ?עט
צר דער הימר פו; די ו  לאנד מרמם נדוע פאר וואש דינען צו טראטין אזוא וויא דערנער נ

. ן י • ' : ד • י - י י J י י • י • T 1 ״ " 

ישן ער שלאפט ניט נטעו למשלוח שרות הב*1 זיי! ניפלאנצטה  ישראל למעלה איבר זיי לא י
ק איבער ניענטפערט צוא טרעטין צוףשין היא  גארטין ךא& דינען ךיא .ישראל זי̂י
 אומות ווא& הייסין פחת הבשן שורקה ךער ודיין טרויי פץ נאט מה בצע ווא& ניווינען
ת ךיא דר ח ר  ךיא מיט זייןרע ליבשאפט ונקשפת אז זיא וועךט ניריסין פון די אומות מ
̂ צוויינ מה יתרון וואש פר הנאה את ונחצפת אז זיא והן־ט פאר צוןןט צווי^ץ  ןןאקכע

א אומות על T חקוקה אויף ךער האנט pa נאט ברקי הוא איז זיא אויש נין-  ך
 אונ



 סליחות ליום שלישי יט
 פעלת הרובים מעוט מלאכתי פריעת שכרהךבה
 והולכתי צופה הפנות ןעתה נמשכתי צרר. פקודה
 ואהיךית נסמכת: קודש ךא\קיתערלזת^עריםי קצוי
 ארץ זת?ם כשעורים י חח מנשבת בעלי ןעךם י ךדיוף
 גשמטת נסים ונפערים ן י'קמונה ותשעים האלות
 האלה׳ שילמו אלה' מאלה וכאלה׳ וןןךסש תקבצנו
 מקרנות אלה׳ אז יאגדו בגויים הגדיל' יהוד. לעשות

: אל מלך ויעבור ונו, ה ל ם א  ע
 י גע$א:לבבנו אל כפום אל אלי להמום: .עזרנו מעם יי עושיה ?צמים וארץ:

: הנה לא זינום ןלא ייען ע1םר ו נ כ ו ש  , ז א$ לתן למוטי מלנו אל זינם י
 . ישראלי: הו#ע ן; את עמף אתי #ארית(שראל : כרחם אי יכו׳

 & סליחה מייסד עיפ איב ובסוף חתום מס המח-ר שלמה הקט[ יגדל בתורה
 אלהינו ואלהי אבותינו

 א^י יום אירא אליןז אנןךא ״ בל :עשקוני זדים עוזבי ;קרה * נמול
 י" י לדזשיבלהם שב'$בגןרה:ךין jrch ף!ול מלואס יקרא• החושבים,

 אונ צו תפילין אויפין כןאפ על מת פאר וואש איד ליבשאפט צו נאט איו פאר פלייצט
 מעולת חרובים מעוט ראש שכר מלאכה פון #שו וואש;נר האט נאד וויינינ נוטץ ניטאן
 האסטו זייא פיל שכר ניצאלטאונ אלע מאל נךעשער צופה דשנות ךי ישראל ־לונין אונ
 האפץ דו זאלשט שויןיקערין ךיך צוךר גאולה ועתה אונ איצונד איז שוין לאננ ניצוינין
 צרח איין צרה באך ךער אנךרע ווערט נינעהנט קודש ךי ןשראל ךיץ היילינע תבואה
 קצוי אין יעק וועלט זרוים זיינן זייפר שפךייט אזו וזיא נערשטין רוח אז איין ווינט ווייט
 בגלי אין ךיא ב^עטר פץ דעם וואלר רדון* מיינען דיא אז מ;אגט נאך גס ס אנטלויפץ
 זייא אזוא וויא אשטורעם ווינט שמינה ךיא א?ט אונ ניינךנ כבשים נואש מען האט
 מןריבניווען אום יום טוב פון סוכות האבין מבטל ניוועזץ דיא אכט אונ ניינךג האלות
 ,קללות פון ךער הוכהה וזאש ^ש שטייט בייא זייא שלמו האבץ זיך אויש נילאזט ךי
 לרבנות וואש שטייט בייא זייא אלה אונ מאלה אונ כאלה: תרחם דוא זאלשט ןיך דער
ט מאל וועלין ואבין ^ ̂קיט אונז איין זאפלען פון ריא פיר גליות אז ד  באךעפןן דו זא

 די פעלקר הגדיל נאט האט ניגרייסט צוא טאן מיט די דאזינע :
 א:י יופ ךעם טא; וואש איך פאךכט מיך פאר דיא אובות רוף איך צוא דיר נל דוא

 זאלסט מיר.?:טפערין אז׳ ךיא רשעים וואש' פאר לאזין יייו ?:יי״ערע תלה [אלין י
 ניט פאר צוקץ מיך גמול דוא זאלפט זיצין אונ גאך זויץ זיי;3ךע מזנשים גךי דוא

 זאלשמ



 סליהות לידם י שלישי *8
 להוכיח שם קודש הנכבד י ילר^ניל שם.טומאה ןכןלה ובאבן - זה
 ךךכםטובי עם אבד • חשוך השאר כתשם בבית הבדייב&רוף^ף
 אדם למדו במדבר״ :ח נוךל בעל הפקר במךבר״ ב$עט כרו ןל>*
 ןעךרו דבר ״ לולי רחמיך אדון בחםד דבר: סיןהךהר אחר מדותיןז
 לדינה ״ נוכחיו להשיב מחלציו לזיעה 4 _סךנו וסועךנו ונשמטה חרב
 היונה״ עמףהךיןרךףעליה^ליו^: פן יאמר;כולתי בעל המוט4 צרי
 ;הודה ינילו כי אטום• קרא לממדי חנם שנת ^מוט ״ רשע הפושטיד
 יסונ אחור ויקמוט: שפךןז קודם ולו נושים מבקשים* ^עבודןזלךךחיק
̂יס• תחומי סמני מצריף'לעקור מבקעים • תבואה  רבו אדונים רן
 קדשת לבלוע מלילות ור^ים: שפטרעהתבארעליהם והאשימם• למו
 עולליוהתעולל'בכובד ןשמם* מנת כוסם פחי 9פח דג^י?ם• י׳ש^ם
ן אז זייא זאמלק ןיך צוא נויף י  זאלעץט דיאאוםקערץ זייער שלעבטט אויף דיא י

 פאר פיל אלע משפטין נאד רשעות טיט עולות החושבים זיי מךאבטין נאד בדי
 זאל מאנין פר געסין דיין הייליגין נאמען דעם ניאכפןטין m אזו איז זי;ער מנהנ פר ל?ץ
!ייןאלץ !יי 3ימ ך פר מייד נעבאך ראש איבעריגע *ז  ךי בעסטע פון רעם פאלק חשו
̂•עס טרו!) טד!» אדם למדו במדובר זייא!יינק נאר נילערינמ  צוא שטויסין וויא אץ דער 
̂א  ^לע^טץ צוא טאן צוא מענטישין אזוא וויא ״עס שטייט נישךיבן אויף זייא w ד
 וואן־פין גורל אויף אעז אזוא ןויא אויף הפקר אין ךער מדבר כמעט מיר ווערץ
 $מנט פאר לענט אונ דיא מינערין ניט .קיץ זאך אויף אונז לילי ויען ניט דיץ
 רחמנות דוא האר דוא פיךשט אונז סיט נינאד מי וועד זקאן טראבטין נאןז ייינע
 מדות צוא נןךעץ נבחיו קענין אים צוא ;ננטפערין ז.יינע לענדין צוא וואפענען סרנו
 נזיר האבץ אפ נ;קקרט פץ ךיינע מצות אונ טיר דינק ניוואןין נישטיךעםט אונ אויט
 ניצוינין פון ך שוועךד וואש פר לענט אעז עק־ טיט ךיר איז ךער ךין אונ דיין האנט
 $יז פון אויבין צוא טאן מיט אונז וויא דוא ווילםט 8ן יאמר טאמער וועט דאגין ךר
 שונא איך האב בייא ניקומען צרי ךיא פיינט פון ךיא.ישראל וועלין זיף פריי״ק *ז
 איך וועל פאלץ קרא רוף צוא ךיא ווא& זיינען פאר קויפט אום זונסט א;ארפון שמטה
̂ האט זיך פאר שפךייט זאל ןיןז רוקץ  זאלן פךייא ארזים ניץ רשע ךער רשע ווא
 הינטער ןיך אונ זאל וועךץ פאר שניטין שטרן• דיין שטר איז פך;ער אויף ךי.ישראל
״ אונ צו איס באנערין אונזרע ליייעךס שעבודו פץ ךינםט צו מרחיק זיין אונז זיינן ש ו  ולו נ
 פילהאךץ שוועךע תחומי ךיא סימנים פץ ךיץ נבול ךאשמיינט מען אונזערעמצות
 ווילץ זייא אויס ךייסין תבואה ךיא תבוא־ וואס רוא האסט ניהיילינט ךאש!יינען ךיא
 ישראל ווילץ זייא פארךארבין ךיא זאגנק מיט רעם שטרויא ךאש הייסט כןליין אונ
 גרויס שמט אביץערמשפט זאל קומען אויףזייא אונ מאך זייא שולךינ למו טוא צוא
̂ר־ וויסט;קייט מבת ךיא צאל פון זיי;5ר נוס ךעט  וייא אוג ווערק טיט שווערקייט זיי

 היזדגק



 סליחות ליום שלישי כ
 שבעתים נ_קם ברית והשפם; העיר.קתת טירת נוןד נהלנו * _ים גאולים
 דרןד לעבור קהלנו•'בזז תוחלתנו ואתר. רב מחוללנו'• נחטנו נא יהל
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׳  חםךןז ?5לעו: אל מלך ויעבור וכו
 י פזמון שס המחבר שמואל הכהן (מי׳ מס שהעירוהי לעיל נסליחס סכניסי רח-יס) :

 מלאכי רדומים משךתי £ליוך חלו נא פני אל
 במימב הגיון• אוליייחוס עםענץאכיון אולי
 ירחם: אולי ירחם 'שארית1 יוסף י 'שפלים ונבזים
 פשיחי שסף• שבויי חנם מכורי בלא כסף* שואגים
 בתפלה ומבקשים רשיון י י״׳ייז אולי,ימם'מ^ני כבל י
 מלמדי מכות בענויכבל' מנוד ראש נתונים ביושבי
 תבל * משל בעמים בקצף ובזיוף אילי: אולי ןךחם וירא
 בעני עמו״'ויקשביוישמעיהצגיםלע^י ועוךים
 קיךנעך ךעניןאויף זייא טיט קיץ השיבם יקער אום צואזייא זיבין מאל זיבין איץ
 נקמה פון ברית אויך מאך זייא שולדיג העיר אין ךער שמאט ךיא פאלאצין פון דיין
 וואונוננ פיר אונז ים מאך רעם נם פאר אווענ צוא ךיא אויס נילייזטע זיעס זאלין איבר
ך צוא ךיר איז אוגזער האפוננ אונ דוא ביפט אונזרבשעפר  פירק אונזער איין זאמלונג ב

 נחמנו טךייםט אונז עם זאל זיין דיין גיגאד אויף אונז:

 מלאכי רחמים דער בארמינע מלאכים משרתי דיא אויבערשטע דיגער חייו נא בעט פאר
לי יחוס טאמר וועט,ער ךער בארעמז ׳ ראש ארעם  נאט במיטב מיט נוטע רייד או
 פאלק אילי ירחם טאמער;ועט,ער מרחם ןיץ: אולי ירחמ שארית יוסף מאמר וועט יער ךער
 באךעמן ראש איבער בלייבוננ פון יוסף שמלים ניךעךינ זיינען זייא ונבזים אונ מבוזה
י חנם ניפאנגען אום זיסט מכורי י  ששוחי שס!* צוא בראכין אונ צוא שפאלטין שבו

 כלא כסן» זיי זיינן פר קויפט אן געלט שואגים בתפלה זייא שרייתן מיט ניבעט ומבקשים אונ

: אולי ירחם טאמער וועט ;נר ךער בארמן מעוני כבל ר כ  בעטין רשות פון נאט אולי יחוס ו
מי סבל טיט ךעם ̂יפאגגנע אין קייטין מלומדי מכות זיי זיינען ניוואונט מיט שלעק בעי  ךיא 
ושבי תבל צוא נישפעט זיינען ךיא גיגעבין צווישין ש נתונים בי א ד ר מ  שיין פון ךעם גלות מ
 ךיא ןיצערפון דר וועלט משל בעמים זיי זיינן פר איין משל צווישין ךי פעלקר בקצף ובזיון
: אולי ירחם טאמער וועט ;>ר ןיך ךער באךעמק וירא אונ י ל י  מיט צאךין אונ מיט בושה א
 וועט ז״עהען ליא תשובה פון ךץ פאלק ויקשב אונ וועט פאר נעטן אונ וועט צו הערץ
 הצגיס וואש שטימנן פר אים ועודיס איין גיזאמילט בלחש מיט תפלות מוסר למו אז יםדים

רע אוינין האפין למצוא צוא ניפינן א^אווילוגנ פאר ךיז- ק אויף זייא ועיגיהש אונ זי̂י ^  ק
 אולי



 40 סלידזת ליום שליש*
 בלחש מוסר למו * ועיניהם תולים לסצא תדון • אילי:
ל עת כ v a p 5 אולי ירחם או5ד סלח נא״ אומצי 
 ועונה * אטדים בצרה לקפוןז תחנה • »ת £ני אלסיהם
 שוגןבים לב ךויוך אילי: אולי ירחם לקתה ייב$לים •
 לעוטה אריות 5מו ןפי שסלןם • לקה רמשתלמת
 בעון שולים • לאי שבחה בכל זאת מכתב עוז חביון •
 אילי: אולי/ירחם במשי׳ פנים• השומעים דךפרען
 ולא משייים לעונים • נצחו מקוים ולל#עו השענים •
י אילי 5 אולי ירחם יחלץ  בי ל** כמ רחמיו בבליון •
י מנ3יו • חבושו!תיר מארץ W • עהה ?ןזות $ 
 רחב^זיחל^ • צעקתו ושמע רהיש עת פךוף אילי ן

 אל מלך ויעבור ״ יי יי • וסלחת ״ סלח לנו ואומרים זכור רהמיך על גמירא

 סליהות ליום רביעי
 מק זאגט לך ה׳ הצדקה ב-ז ורב הסד לכל קוראיך

 טוב יי לקוו לנפ# תךך^נו: כל היום נילמתנו עתו ובעת פנינו כסתנו:
 אולי t אולי ירחם טאםער וועט ^ר ךער בארעמן אימרי ךי וואש זאנין סלח נא אומצי ז*
 שטארקן זיץ לויב בבל עת אין איטליבר צייט אגורים זיינן איין נ!אמילט צו לייד לשפיד צו
 פר ניסין ניבעט פאר נאט את פני אלהיהס פאר זיייער נאט שופכים פר ניסין זיי ךי הערצד
̂ץ ̂זלא  םיטוףיטאגן: אולי ירחפ טאמר וועט;;ר זיך ךר באךעםן לקתה ךיא וראש איז ני
 ניוואךין טאפיל לוקח זיא איזוואךץ נישלאגן ומשתמת אונ וועךט נצאלט פר אירע דנד
 וואש אויף איר זוים לא שכחה זיא האט פארט ניט פר נעסין מכתב ךאש נישריפט פון ךד
 תורה ״ אולי ירחם טאמר וועט ;נר זיך ךר באךעמן כבושי פנים וואש זייא פאר שטעלן זיןן
 ד אש פנים פאר בושה השומעים זייא הערץ זי;ער וךפה ולא משיבים אונ;ננטפערץ ניט
 נצחו זיין נצחון פון נאט האפין זייא ולישעו אונ צוא ךין הילף זיינק זייא אן נילעהנט
 בי לא כלו ווארוס דינע רחמים לאזין זיך ניט אויש מיט פאר לענדונג: אולי ירחם טאמער
 וועט;נר ךך דר באךםן יחלץ אונ וועט מץיל _זיץ ךעם ארימאן מיט דין ארימקייט חבושז
 יתיר זיץ תפסה וועט;נר אויף בינדין מאח שביו פץ ךעס לאנד פון זיין נפיעקעןעש יגהר.
 ער וועט היילין זיי$ע מכות ויחבוש אונ וועט היילין זיין כןראגקהייט צעקתו ישמע זיץ
 ג^רייא וועט ;;ר העדין ויחיש אינ זאל היילץ עת פדיון ךי צייט פץ ךער נאולה ״ אולי :



 סליחות ליום רביעי . כא
 $י ?גליןז הורגנו כל היום נחשבנו כצאן מכהה: לא נסוג אחוד לבנו
̂כח:>.עקת_ענוים:  wjnai ודגו מני אחתך• כי דור דמים אותם זכר לא 

 כרחם אכ ״ לה׳ דישועה • ה׳ צבאות • סלח נא - הטה • כי לא • יהוד שמעה:
א םליחה ע*פ א״כ ובסוף חתום שם המחבר שמעון כר יצהק הזק ואס״  י

 אלהינו ואלהי אבותינו

 אני קךאתיך כי תענגי אל • בקשתי בסמים כךיש
 ל י בפתח שואל * גולל נוךאותיף'בצדכ{ענות הואל.*
 דעת הכל כי:ש אלל,ים בלקראל ן הי־יאיאתה מקדם
 אלהי קדושי • ולמה נמית בלחץ ובקושי • זכור ועוכר
 ׳הסד כאז לחךישי * חרבותי תשיב וכונן מקום מקךישי ן
̂צ תךך^ף י יחלנו קד בעת צרה  טוב אתה לקויף לנפ
 לךך״שןל יכל היום הורגנו'זעליף על שם קךישןזיילא
 נסוג לבנו מלברכף ולהקדי^ף: מתגרת יךך כלינו
 כאף ובהמה'•' נךמינו ככלי'דק לכסר.מ'כלמה •
 סכךנו כ_יד אדונים זק#ים להוממה;_עד':קקיף ררא
 יהויה מן ה#$ימה: פצגו ,והצילנו מיד בגי נכר •

 צומתים הגינו 1• שפןז דמנו להעכר ״ קרא
 אני קראיזיד איך רוף דיך דוא וועשט מיד ;גנטפעךין נאט בקשתי איך בעט רחמים
 וףא איין ארומאן אויף דער טירגודלדער בעט ךיץ נרויש פאךכט בצרק מיט צדק
 הייב אן צוא ^נטפערץ דעת אלע זאלין ווישין אז ןןש <$יז פאר האנדין אכאט צווישק
 דיא ישראל הלא דוא ביסט פון לאננ מיין היילינער נאט ולכה פאר וואש זאליז סיר
 שמאךבן אין אייעשאפט אונ שומנרקייט זכור נדיינק אונ ךער וועק הסד אזוא וויא פון
 »י לאננ היינט אויך באנאי;ען חרבותי מיינע חורבות זאלפטו אום יקערין אונ.ךיכטאויף
 i מיין היילינ ארט טוב ווארום דו ביפט נוט צו די וואש זיי האפין צו דיר צו לייבר יוא׳מ
 ] זייא פארשטין ליך כל אנאנצין טאג פון ךעם נלות ווערץ מיר ניהךגת פץ ךיינט ווענץ
 ן ךיץ היילינץ נאטען לא אונ סיר ברעבין פארט ניט אפ אונזך הארץ פון צו לויבץ דץך
 | אונ צוא היילינין ךיך מתגרת פץ ךיינע הענט זיינען מיר אויס גיגאנגיען מיט נרים צאךק
 | גדסיגו מיר זיינען ניגלילין וויא אלייךינע כלי אונ בושה האט אונז פאד ךעקט סוכרנו םיו•
 1 זיינן איבר ני?גנפ1פערט ניואק אין ךי הענט פון האךטע האךין עד ביז נאט וועט למק;
 |. פון רעם הימל פצנו לייז אונז אויש אונ זאיי אונז מציל פץ ךיא הענט פץ ךיא שונאים

. עימהיס \ 



 2*< סליחות ליום רביעי
 :גמולושכר• ךאותבידורש דמים אותם זכר: שיננו

 אליןדיוךדון א5ףהפר• תכבוש:עונותינו"וחט^תיט
 תכפר• שפל מרודנו.עלה'ולא נחפר י ברשם יכךןז
 צופם חור)ר,נו למים יספר! חזקזאמץיךים ובךבןם
 םשלות• פנה ךךןז.עמך והרם מבשלות• 9יערב
 לפנץד תחן ?שי ועולות* ואתהךךוש יושב תהלות:

 אל מלך יושב וכוי
 הבט מעמים וךאה מזבולנןףןןף ותפארתך• איהקן:אתןז ונבורוהיף המון*
 מעיף ורסמיף אלינו התאפקו: אתה פוררת בקןד ;ם 3#רת רא$י
1 * \ ^ w v w f f l j ם ח י ב *' נ £ t ^ r ^ j f e ^ r %  תני;ים.על המים : 1

 יב סליחה מיוםד ע״פ א״ב כפיל אלהינו ואלהי אבותינו
 איה כל נפלאותיף הנהלות והנוראות• אשר ספרו לנו אבותינו;תות
 צבאות • ברדת;^ראלמצר;מה בשעבוד ותלאות **בחבלי אדי!
ת J גם'מעבידיהם בק^ה ^בוךה ״' נזרו ביא1ד ו א ר ה  משבתם ולא ב
 זכורידט לאידה * דנתם סאה בסאה מרה במדוד דגלים ד1צאת ברכו^
mp זומתיש זיי פאר שנייךין אונזר לעבן אונ אומר בלוט פאר ניםין זייא צוא באמךיבין 

 באצאל ךי שונאים זיץער גמול ראות מיר זעהן אז דוא פאךשט ךי בלוט פין ךיא כןדושיס
* ו כ ב ו יקער אונז אום צו דיר אוב דיין נרים צאךין פאר שטעו־ ת  אונ ניךיינקסט זיי שובנ
 אונזרע עבירות זאלסטו צו פרעפין אונזךע המאיס זאלכטו מכפר זיין שמל אינזרע שפל1ח
 בייינג אויף • ימיר זאלין ניט פאר שעמט וועךין ברשם אין ךעם צייכין פון ךיץ כבוד
 מאך לוגץ אויף זייא חוקקנוכןךיץ אונז אן צום לעבין איןךעם בוך חזק שמאךק לי יממט

ן זפאלק אונ הייבאויף • י י  אונ ךי ןןניא וואש .ןיינן גשטרויכילט פנה ראש אויש אווענ צו ד
̂ץ  דאס שטרויבלוע יערב עש זאל זיס זיין פר דיר דש ניבעט אזו וויא אמנהה מיט עולן

 ואתה אונ דו ביסטאיין היילי־נער נאט רואשט אויף ךיא לויבפוןישראל:
ך וואו זיינן ךיינע וואונךר הגדולות ךיא נרויסע אונךיא פאךלמינע א*ד  איה כל נפלאותי
 ווא& האבין אונז ךער ציילט אונזערע עלטזןךין ה׳ צבאות נאט דערהאר ברדת אז
ד <&ונ האבן ךארטין ניאךבעט פיט שווערע  די ל&ראל האבן נניךעךטקיין מצרים בשעבו
 ארבעט אונ מיךיקייט בחבלי מיט נךיננע שטרינןליך האסטו דיי ניצויגין נןןקב טיט זיינע
 נןעךר לא בשלשלאות אונ ניט מיט״קייטין גם מעבידיהם אויך די וואש הא$ין ניארןעט
 מיטמיא שוועךע ארבעט גזרו אונ האבין גוזר נווק זי;עךע זכרים איןסייך אריין צוא
1 ̂זייא נימישפט אז וויא זיי האבן נמאן בידה כנגד מרה דגלים ך  וואוץןין זיי דנתם האמטו

 ישראל



 סליחות ליום רביעי כב
 כל חמדה: הים וגליו בעזף פוררו״ ודרךן הובשת וברגל.,עברו ״
 ובמדבר כלכלתם ודבר לא יחסרו ״ ממלכות.ועממים ב;ךם נמסרו:
 זנחו הטוביוךךפום מכני.עים״ זעקוף ךגימעת והעמדת להם מושיעים*
 חנו בארצם בל םוב שבעים * תצאו וגילו ופקדתם ל^עים: טפלו ^כןר
 ןנתנו קימךמס * ירודים למךחפות אנ^י חמס • ;צאו מארצם ןכךן
 חזרתם נכמס ״ ישיבו בנו:ם והיו למס: כיח אמדן פלטה. הנשארת *
£בא  בלהבתה מכובד רעה ממארת״ לעת ראשונה פקודה משמרת;
ת אצה וממהרת: מעתילעת צרתי מרבה״ מיום #עבר יןשה הבא * ; ^ 
 {לאיתי נשוא עולי מךהבה*'נואמת מדוד'הבא הבאה רבה: סגולתןז
 דוחק צורר הצר״ סברה להמיר כבוךףב?ת צךשדאנר. ן; אקרא ממצד
̂עצמו בינינו ובינף להבךילה *  ן$ננו במרחב בי;דף לא תקצר: פשעים אם
 ישראל האסטו א1יס נצוינין טיט פיל נוטס הים ךעם נם סוף אונ זיינע אעךין בעזך •ורדי
 טיט ריק שטאךקייט זיינען צוא ברא?ין גיוואךן הירדן הובשת דעם ירדן האשטו נימאוכט
 טתכןין וברגל אוב פיט ךי פיס זיינן זייא איבר ;פאךין אים ובמדבר אונ אין ךער ?ןךבך
 האסטוזיי נישפייזט ודבר אונ קיץ זאךהאט זיי ניט ניםינעךט וממלכות אלע פעלנןער אין
 ^רץ.ישראל זיינען אין ד;עךע הענט איבער נעננטפערט נווארין זנחו אז זייא האבן פאר
 לאזיןךי תורה ורדפום האבן די נאך ניאגט ע ונאים אונ האבןזיי מכניע נווען זעקוךדיא
 האבן.נ^ר;ען צי ךיר ושמעת אונ דו האסט צו ניה^רט והעמדת אונ האסט נישטעלטצוא
 ןיי העלפעךש חנו זיי האבן נרה$ט אין עיער לאנר כל טוב מיט אלעס נוטס ךינק זייא
 ןאטנוועזין חמ*ו ויי האבן נזינךינט וגלו זיינן זייא פארטריבן נווארין ופקדתם אונ האסט
 ןייא אויס נלייזט פץ בבל נאף זיבעצינ ?יאר טפלו זייא האבין זיך באהעפט טיט שכןר
 תתנו זיינן זיינינעבן נוואךן צו טרעטוני טרודים למדחפות זיי זיינן גוואלין צו שטויק אנזזי
 oan צו ךי לייט וואש רויבין זיי יצאו זיינן זיי ארוים נגאננן פון די?נר לאנד וקץ אונ דעו־
 _קץ פון זי;ער נאולה איז פאר ב^-גין ישבו בגלות זייא זיצין אין גלות והיו ל2ס אונ זיינען
̂דעם כת ךאש איבר בלייבוננ פון די ישראל  .נווארן צו מס כח אמץ פלטה הנשארת שטאךק
 כשלו זייא,זיינן נוואךן;שטרוי;ילט פון שווערע צרות לעת צו.ךערצייט אז ךיא עךןטע
 צרה פקודה איז באפוילין אונ;יהיט לבא איילט ךיא אנךעךע צו קומן מעת לעת פון איץ
 צייט ביז אן דער אנךעךער צייט צרתי איז מיין צרה נימערט מיום פון מאנ וואש איז
 אמעק ניגאנגן קשה איז שוועךר ךר טאנ וואש קומט אן נלאיתי איך בין מיד צו ליידן עול
 ךעם עול פין ךי וואש הייסין מעכטין אונ נעבין מאמת וואש זיא;אגט מרור מעפט אע
 בריינג הגאה נרוישע מתנות סגולתו ךיין ליב פאלק קוראים רופין צו דיר אז;>ש איז זייא
 אייננ םכרם.זיייער האסוננ איז לאל צוא נאט ברוך הוא דעם באשעפער עד אנה הי ביז
 וויא לאננ נאט אקיא ויעל איך רופין פון אייננשאפט עננו במרחב ?ננטפער אינז מים
̂לפין פשעים אויב ךיא זינד ̂ייט ווארוס ייו דיין האןט איז$יט קורץ פון צוא ה  בךייט

 האבץ
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 פרגוד אם ננעל בפני הר.פלה • צור 3כםא בבוךןד חתור מחילה •
 צעקתט לפניןז תבאפני.כבוךף להתקבלה: ך]רא שנת רצון מעוצב׳
̂ןי ״ ריבה;חוה ריבי נפ£י • רצה  להנפישי ״ קבץ נפוצותי תגבור ברא
 להחליצני אלדד קדושי: שני רשעים בחצץ תגרום ״ שבול ואלמון אותם
 תהרוס ״ ת*טפוןז דמם ארצה לרום ״ תמותה הותר באמונה לארוס:
 גדור פרצת סבת דוד הנופלודרומם קרך! עד;נפר משפלת^ברה נהם

י  נחמה מכ^לת* מאורה האר ותאיר 9^לןת:*^ף.עיךןזכי^ע1^ו •
̂ היכר ואולם• יהודה ישראלישם.:עבדוף בלם •וייבדל ן  ךפא מ

 שמף מעולם י;גד.עולם : .אל סלך וכי
 >T פזמןן שם המחבר יצחק

 הוסר הבל וסוקר י ומבין אל מפעלי ״ אם פעלרוו.
 שרךומהתלות ב;_עמלי י אתעוני לא ה כקו־ •
 ואל תליוע למעללי* יי'בכיך תשמע קולי: יוןירי

 האבן זיך נשגיאר^ט בעיט צו שייךין צווישין מונז אוג דיר פרגוד ךי מחיצה אם אויב ע# י
 איז פאר שלאסין בפני פאר אוגזעךע;יבעט צור שטארקר גאט בכסא נךאב אונטער ךיץ •
זאל אן י ג | ר קי,־ען ג י  כפא הכבוד איין פאר געבוגג צעקתנו אונזער נישךייא! זאל פאר ך

 נינומן ווערן פאר דיין כבוד קרא רוףיאבאווילינ יאר מעוצב פון רעם טי־רערקייט להנפיק
 צו מאכין מיך רוק קבץ זאסיל איץ מיין פאר שפךייטע ועבור אוג פאר איבי אין טיץ י
 הויפט ריבה ה׳ קךיגנאט ךי נןךיג פון מיץ לייב רצה וויל מיך אויס דל•[ א>}הי היילינער ־
̂ין שצול  גאט שני רשעים ךי ציץ ךיא פון רשעים בחצץ טיט זאמד חגתם זאלסטו צוא בךע
 ואלמץ טיט פאר וואךפונג אונ טיט אלמנות אותם תהרוס זאלסטו זיי צו פיךין תשפוך דפט

 ארצה זאלסט ניםין ךי;*ר בלוט צו ךעריעךד לדוס צו פיךין תמותה די.ישראל וואש ויינן י
עטען ויי גדור פאר צאם  אין נלות אזן וויא מתים הותר לאז איבר באמונה מיט ואסונה צ̂ו
 ךעם בראך ככת ךי איין גיפאלינע פיכה דאש איז ךער בית המקדש רומם דער הייךךי
 שטאט ןתישלים עד עפר וואש זיא איז ניבוינץ ביז דער /$ךד גחס טךייסט ךי נפאנגענע
-גחמה איין טאןעלע נהמה מאורה ךער לייכט איר ליכט ותאיר אונ זאלםט דעי* לייכטין
 ךי פינצטערע ב:ה בויא דיין שטאט כימי אזו וויא ל«גע צייטין רפאהייל ךיץ טזבה היכל
 .רעם היכל אונ רעם אולם יהודה ןהוךה אונ ישראל וועלין מיד ףץ־טץ דינן אלע ויתגדל

̂ן מעולש פון אייביג ביז אייבי;:  וועט נאכפערט ווערין דיין נא
 ־חוקר הכל ךער וואש פארישט אלץ ךינג אונ לונט אונ פרובט צו!םיעע ןןעןק אם א1י3
 איך האב ניוועךקט פאלשעךייא אונ נישפעט אין מיין ו וערק את מיינע זעד זאלסטו
 ניט זוכץ אונ זאלסט ;ש פאךשטין צו מיין !ץעךק ה׳ בוקר דוא נאט צו מאךנין זאלסטו
 צו העדין טיין ק1ל יוצרי מיין גשעפר ךער מיט זיין אייל האט נימאסטין אוב האט נבךייש

י * ז דיא  י



 סליחות ליום רביעי פג
 •א/צר בזרת• $ין.?!רומי כןךת׳ לף אנונה עטרת ״
 בשלישי' אשמורת,' אשרי תאזין העתךתי ולישעך
 סוברת, ותישלח' הממירת• להומיה'ןסוךךת* אשר
 נאוה מדברת• ואין בלתה איומךת׳ מקום מקטר
 קטורת* והךביר והמכפרת, א:שרישךתובם שרת,
 שמוהו מעבורת׳ תדבק בה ממארת, ןמויכבד
ך לקר י כיל מכה יוכל הלי • יי ביקי:  ליותךת י וחמת ר
 צודי^יןך אלקניא, עתה מה לןז בשנה',' שנה אחר
 שנה, ימינןז נטיעה כנה, מאדינגש והוא.נענה • זד־ז
 מכר וזה קנה', 'לאום בשפלות נתכנה׳ ושפלה איננה •
 ^נןיןזנכו^ר־ז י אץ ךינא כלאירינא'' אןז קנזי״־י.
 לנאמנה 4'מימינך נתנה י ובה כתוב מי מנה ״ געתה
 כצאן נמנה י צורי ׳עוךרהיני^, והשהיר>ה מכנה,
'אלדדבם לי'חילי: ייביקי:  $!־rקרשעהתעקר',
 חסין קרוב לקוראיו •י־ וישומע אל אביונים י דון דין
 עני ואביון •י מ:שפט ו־צוציכם ומענים י עליונים
 ךי באלקין פץ הימיל לך צו דיר ברייט איך איין.קרוין מיט ךער תפלה אין ךי ךריטע
 היטוננ פון נאכט אשר אז דו זאלםט פאר נעמען ךי ניבעט ךי וואש האפין צו ךיין הילף
 ימקום אונ,ירושללם ךי שטאט פץ ךעמפוננ ךאש קטורת אונ ךאש איבר לאד דעם ארון

 הקודש אשר וואש אין זיי האט מען נךינט נאטם ךי:נסט האבן זיי גימאכט צו איין דורך
ך דיין ךעכטע האנט האע נ י  גאע «יר באשעפער וואש דיין נאמען הייפט אל קנא ע
 ניפלאנצט איין פיס אץ ארץ .ישראל.זיי זיינן גיווען ניפיינינטךער האט גיקויפמ אונ ךר
 האט פאר קויפט בשעת חורבן בית המקדש לאום ראש פאלק ךאש דא הייםט איין שפל

 פאלק אונ זיא איז ניט שפל ומשפטיך אבער ךיינע גיךיכט זיינן ניךעכט זעש נישיבט ניט י
 אום' ךסט «י«יבר ךי תודה ויאם זיא איז ניגעבין נוואךין פץ דיין ךעכטר האנט יבד׳ אונ אין
̂ן זייא וואךין נציילטאזוא  איר שטייט נשךיבין ווער גןאן זיי ציילין אונ בשעת חורבן זיי
̂ער איז נאהענט צוא'זיינע  וויא ךי שאף מיין שטארקר נאט חסין שטארקער נאט וואם
עך אונ העךט צו ךי באךעךפטיגע.^־ ךיבט ךי אךעמע ועליוניס אונ ךיא אויבךסטע  ר̂ו

 י י אוג
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 ותחתונים י $ו־ןז אדון האדונים • ומשפטי מאתך
 יצא כנוגה אל אמונים • לא איש אל ויכזב אשרלסליף
 ענינים • ומךת שש שנים ״ אשר לעבדים' נקנים •
 ןכמה שש חלפו לי ולא אהכתי'אדונים ייואס נמכךתי
 לעכך• ולאי אגאל ג־ שנים•'בקרובים דין;נלך יי לארצה

 י קרובי וגואלי • לי ביקר ת#מע קולי• אל«יךוכי׳ ז

ז לעצה  אוב מען זאגם אל תזכר לנו כי

 סליחות ליוס חמישי
ז ורב הסד לכל קוראיך  נ־ען זאגמ לך יי הצדרד, בי

י גחלךזנף: ט  עובמודון אפף [הנחס_על ךדעה׳לעמף: >טוב למעז:עבדיף ^
 >&ובה:;י ךבבות אלפי.יע£ךאל: >2ובה זע את לביתנו כאפקיס
ט אמךתלנו ןעלדל&ובה מר^& הבטחתנו: השיבנו * # מ ו # : ב  ^נ

׳ ו נ  אליף ונקובה חד# ימינו כרןךם: ברחש אב ו
 יד סליחה וחתום בה שם המחבר יצחק הקטן ברבי מאיר חזק ואמץ

 אלהיט ואלהי אבותיט

 ףטךאל עמך ך.הנה עוךכים ״ שהם מצרים ולהישע
 צריכים ״ צרידם עליהם עול מאריכים י כל
 זאת הגעתם ושמך'מברכים: חולי ומכאוב לקכתכ
 לא נמסר י עלובים מנוער ומהם לא הוסר יי קדוש
 םךףילפתךו מוסר• כאמניסןד הנקיה ולא באמנות
 <*נ ךי אונטעךפטע זיינן אץ ךיץ האנט דו הער איבר אלע העךין ומשפטי m מייןנריכפ
 זאל פון ךיך• אוים ניץנלייך אז ךר שטעךין נוגה • דו וואךהאפטער נאט לא נאט איז ניט
 איין מאן ךאפ יער זאל לייקינן אונ זאל פאר והןקסלען דינע זאכין ואתה אונ דוביסט טיק

 כןרוב אונ מ ין אויס לייזר יי בקר דו נאט צו מארגין זאלסטו העךין מיין נישך־יא:
ק  ישראל עסן־ דיין פאלק ישראל תחנח זייא טוק ניבעט אן ךיבטין שוע מצרים ןיי זי̂י
רע באלייךינ^•  באלייךינט ולהושע צריכים אונ ךאךפין {וערן ניהאלפין צריהם,זי̂י
̂יאך כל זאת הגעתם ראש אלעס האט  עליהם עול מאריכים ךער לייננערין אויף זייא דעם
 ןייא נינרייכט ושמך אונ דיין נאטען לויבין ןייא חולי זיייער ןןריינק אונ ווייטאנ לחכחב
̂ינמ  איז אזו פיל אז מק ?קאן ניט אויש שךייבץ עלובים פאר שעמט זיינען זיי מועל פון יו
 אן ומהם לא הוסר אונפון זייא וועךטניט אפניטאן ךיא הרפה קרוש היילינער נאט בייך



 סליחות ליום חמישי כד
 בשר: הלובש צתךה ולו כמעיל ?נטויה י וממכרת
 עצמה מתקן ךטיה * קומים עךתןז מנפילתה המטרה י
 בלהף הגדולובזרועך הנטויה: באהבתך וכחמלתף
 מנעזא ומנטל• עצת צוךריןז תסכל ומיהישבותם הכטל׳
 רבדה מהומהיביניהם' סמלי• ומלאך י אכזרי'החד׳
 ומטלטל: בעבור כבוד עצמך ןשםקךשך המהלל •
 נויךאורת הפלא לבל^ בעמים .יתחלל* יועצידם
 ואקנידט תוליך־ שולל • ובהבמ תעולל כאשר בי
 התעול?1: מקים מעפר ך\ ואביון מא#פה* כנסתך
 כל תתן לכלה ולחרפה י אם' כפקוךיך מתעצלרת
 ומךפהיעל כל $שעיהאה?תךותהאמחפה: ,יתרה
 הכיתם לפניך אדוני האדונים׳ בץיכך וכץ כך קרואים
 אין ךיץ האנטאיז לפתח צו ;ןפעגק דיא בונדין פוןזיייגךע שטראף כאומנייד אזו וויא
 ךיץ ךיינע מדד• איז ולא כאומנות בשר אונ ניט אזוא וויא ךיא מרה פון איין מענטשין
 הלובש צדקה;נר קלייד אן ניךעכטיקייט ולו כמעיל עטויה אונ ?נש איז צוא אים אזוא וויא
 איין חשוב קלייד איין ניהילט וממכה עצמה אונ פון ךער מכה אליץ _מתקן רטיה מאכט
 ;נר אהיילונג קומם עדתך הויב אויף דיין עדה ישראל מנפילתה המטויה ,פון איר פאלין
 וואש ?נש איז איין נבויגן בכוחך מימ דיין נרוים ב־ח ובזרועך אונ פיט דיין אויש נשטךעקטן
 אךעם באהבתך מיט דיין ליבשאפט אונ מיט דיין דר באךימקייט מנשא דר הויך אונז עצת
 דיא עצה פון די ר^עים זאלשטו אויש מעקין ומחשבותם אונ זייערע מחשבות זאלשטו
 מבטל זיין רבה אנךוישע מהומה זאלשיטו אריץ וץאךפן צווישי! !ייא ומלאך אונ איין אוס
 ךער בארעםינער מלאך דוחה זאל זייאישטויסץ אונ פר וואכלק בשביל פון ווענין ךין
 בבוד ושם אונ דיין הייליגער נאמן וואש איז נלויבט נוראות אין פארכטיקייט פר וואונדר

• • ןי - • ן ו ז י י •י • • t י v ? » • - I - .» 

̂׳וועכט וועךין צוףשין ךיא אומות יועציהם זיי^רע יוזמים  לבל אז ^ר זאל ניט פאר 
 אונ וייגרע שטארנןע תוליך שולל זאלשטו פיךין אין ךער שביה ובתם תעולל אונ אין זייא
ך האט אין םיר ניטאן מקים מעפר דל דוא  זאל^טו טאן כאשר בי התעולל אז1 רויא ;
 הייבשט אויף פון דר %ך1 רעם ארומאן ואביון אונ ךעם אביון פון ךעפ מיםט כנסתך ךיץ
 כנסת ישראל בל זאלשמו ניט לאךן לכלה צו פאר דארבין ולחי־פה אונ צוא שאנד אם
 :אויב אין דיינע מצות מתעצלת טוט זיא זיך פוילן אונ שלאפין על כל אויף איר אלע זי:ד
 :אהבתך זאל דיין ליבשאפט באךעקין יתירח ?נס איז נרויס ךי;>ר ליבשאפט פאר ךיד

 אדוני
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 ל׳ך בנים• רחמיןז לקךמוניאלהי זיליונים לתחתונים *
 טרם' ליטפוני' חמים;הזיתנים: חפציילןךבתךעל כל
 היאות• החישה למו לישועות הנכאות• כךויש עשה
 עמם לטובה אות ״ חזמ ואמיץ גואלם יי' צבאורת :

T ; ז : T - ־ • | : i ז |  •T : x r ז

 אל מלך ויעבור יי יי וסלחת מלח לנו כי אתת
sp^T אליך ל; נפשנו ף&א : נע£א לבבני אל כפלם אל אל #3מים ״ 3י 
 ־ V היותנו כל היום Wעןנו ?צאן jrntp : עורה ^מה סי#ן אדני מןיןח
̂טיח ן^נו ןלסצני: 3י *^סה $§ר  אל תזנח לנצח: למה פניף'ת?תיר ת

̂נו"דקכןח לאיץבטננו: קומ^עזךתה לנו ופדנו למען חסךף: כיי״ א־  ־ נ?
וכד ע״ם איב  מו סליחה מי

 אלולם ב:^ךאלנדולנ;דעת״אתה^ה אבינו אתה:בכל כךאנו אליך
 כןךבנו ״ ךם ונשא אתה בקרבנו: נמלתנו הטובותנפ בחובלו •
 לא בצךקותיגו וביושר לבבנו:רודנו"גם כי זנחנדגאלגו בי עבדים אגחגה
 הננו בבנינו.עד ךכאץתקצר נפש לףמחכה: וא:ה חסךיףהרא^ונימ
 עמנו ״ מעולם סגד עולם'נאמנו': זעף נשא ות;& בחט״* יי אל באפה

J T V « י « - » - « ־ ; : V T ׳ י I ׳ • 

 אדוני ךער הער איבער אלע העדין צץ סייא זייא טוען ךיץ רצון יביז' אינ אויב ניט
 קרואים וןערין זייא אן נירופין צוא דיר קינדער רחמיך ךיינע רחמים זאלין אונז פעדערין
 אלהי דער נאט פץ ךיא אויבעךשטע אינדיא אונטערשטע מרם;נש זאל אעז ניט פאר
 פלייצין ךי שיע;טע וואשרין חפצי ךי וואש באנעךין ךיץ נינעהנוננ על כל אויף אלעסק
 ןואש ;ןש קלממ אויף זייא דaישה אייל צודי ישועות די קילף הנכאות וואס ךיא נביאים
 האבן ניזאנט קרוש הייליגער נאט עשה טוא ?וט זייא איין אות צו נוטץ חזק שטאתןעד
̂ר אויש לייזער וואש יער הייסט ה׳ ךער נאט איבער אלע הערשאפט :  נאט גואלם זייי
 אלהים בישראל צווישין ךיא .ישראל בישטו ווישינליך נאט ברוך הוא פאר ׳ גרוי#
 {יאנפערט אתה דוא נאט ברוך הוא בישט אונזער פאטר ככל ווען מיי יועלק
 רמץ צוא דיר זאלשטו נינעהנען צוא אונן רם דוא בישט צווישץ אונז הויך אונ אדיף
ט  ךד*יבן גמלתמ דוא האשט אונז נינעבץ נוטץ חאטשע מיד ךינק שולךינ לא {יט מי
 אונזער ?דקות אונ מיט דעס ישר פץ אונזיע הערצער דורגו אונזער נךתד האטש>5
עןיפאר לאזין ניודארין גאלט לייז אונז אויש ווארוס טיר זיינען כןנעכט תנגו מיד  קןירזי̂י
 ך^ק <ןץ אונזערע עונות צוא שטויסן ותקצר;ןש איז קוךץ ניוואךין ראש נפש ווא׳עז
̂ע 7נרשטע חסדים וואש דוא  $ד האט צואיךיר ניהאפט ואיה אונ וואו ויישען ךיי
 פלעגשט םיט אוגז טאןי ומעולם אונפץ איי1יינ $יז אייךנ!יינק ךיינע חסדים 2גליי3ש
̂־ין אונזער ברז יי ךבר נאש ̂יועיבן איז שלאף *יוו  ^ א^ף אז דעך צאךין איז אויף 

m *״ 



 סליחות ליום חמישי כה
א אל בחידזןז ודסרנו: טורף }  תוכיחנו: חלחלות רבות בלו בשרנו 4
 הצרות אין להס?ר • א:ה שונ[ל)איה סופר !;דענו רשענו* בי פ^ענו •
 בי אמת עע1ית/אנחנו הרשענו:כעסיופרןחרון ?גייחדל״5י.כןכון.^ק2
 ודל • לחץ יוסר ועול מנוף־ובל * כי בשל כח הסבל7מנת מךתנו לא
 תנבח • כי נשארנו מעט מהרבה: נחס .על המגה לאמתף״,מטה
ף נשענו: ^י י 3י נ ר ז נ ן י י נ ? ו נ  כלפי חסד אמנותןד:'סלחה אם עונינו ^
 ערפנו כוף לןז להשתעבד ״ באהבה וביךאה אותף לעבוד ולכבד :
 פור!דיףקךשו צומות לכןבוע •*דעתם.קצרה צרכם לתבוע: צקון לת^ם

 אליףתבא״ חתל לאישי איש נגעו ומכאובו:קולמגכ|ב נוהםמתהומותיף • •
 ה^מע השמ:ם מכון שבתף: רודה רודף באף תכלה• שנת שלומים
 לריב ציון חנלה:' שרת ורךרן מנוער ך!נותנר ואל תשליכנו לעת ןכןנתנו:
 ^עףיתקךבנ^ ככלות כחנו אל תעזבנו: תביט ותציץ
 דוא זאלשט ניט מיט דיין צאךין ^טךאפין אונז טורח ךיא טרחה פון צרותזקאן מק

 ךט איבער ציילין איד. אלע טאנ האב איך פחד פון ךעם נרוישין מס אונ פרעגין אלץ •
 נאך וראו דער שרייבר פץ רעם מס וראו איז ךער וואש נעמט ךאש געלט פץ אונז ידעני
 מיר וויישן אונך ךשעות יואש מיר האבץ נץינדינט כי דוא האסט נטאן אמת אונ מיד
 האבין ניזינדינט כעם כעם מיט צארין זאל פון אונז פאר מימין וועךין כי מןקב איז
 י נאד;ידערינ אוני אדום לחץ אייננשאפט זאל אפ ניטאן וועךין אונ ךער עול זאל פץ

 אונז פאר דארבין וועדין כי ווארום מיד האבץ .קיץ בח ניט סובל זיין י«נת היינט
 בעטין מיר דוא זאלשט אונז 1יט מעסטין מדד• כעד מדה ניט אפ צוא נעמען דיין חוב
 ווארום מיר זיינן איבר ניבליבן וויינינ. פון פיל נחם באךיינק ךיךאויף דעם שלעכטי_קייט
 צוא דיין אומה 8טה ניינין צוא חסד דאש איז ריין ניולאונהייט סלחה פאר ניב אויף
̂עדות אויף אונז עזרנו דזעלף אונז ווארוט מיר ליינין  אונזערע עבירות וואש זייא זאנין 
 ךך אן אויף דיר ערפנו אונזער אקין ביינ אז מיד זאלין משועבד זיין צוא דיר באהבה
 מיטליב שאפט אונ טיט פאר?טיקייט ךינען אונ מכבד זיין פוקדיך די וואש ניךיינקן
̂טטיין  דיך האבין ניהיילינט תעניתים אפ ניזעצט דעתם זייער דעה איז קורץ צוא פאר 
 זי^ר בךערפנעש *קץ ךאש נישרייא פון זיי^רע תפלות זאל צוא דיר קומק חתל הייל
 ציא *$יטלי?ין םענטשין זיין פלאנ אונ זיין ווייטאנ קול ראש קול פון ^קב ברומט פץ
 דיין תהום תשמע דוא זאלשט העדין פץ דעם היםיל דאש אן ברייטוננ פין דיין ןיצוננ
 רודה לער .ישמעאל וואש 37ר ניוועלטינןט איבער אונז מיטץ צאךין זאל;גר אויע* גיץ
 שנת יארין פון *טלום צו ךר נןךינ שן ציון זא^שטו א^טפלעקין שרת תא האשט 4ילמט
̂ינט אן אז דוא האשט אונז;יקויפט פון מצך!ם ואל דואזאל^ט  אונ ניוועלטיקייט פין יו
ר הא?ץ.^־,אפ  אונז ?יט אוועק וואךפץ !$ץ דער צייט פון אונזער ^לטער תעינו ש
 ניבלאנזעט אין דער לעקר ךיט אונ דיין ךעכטע האנט זאל א*ז' מקך^זיין מלוה אז

 י(סע״ט) דליח 1 איגזר
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 ותשגיח לרחומיף ״ תתאזר בחנינותיןד• תתלבש בצךקותיף• התכסה
: י ן ^ י ^ ע ־ 7 ן ! ? , ת ט י  ברח^יף״ והתעטף בחסידותף• ותנא לפגיף מ

, י כ  אל מלך ויעבור ו

 טז פזמון שם המחבר שלמה בר שמואל ברבי יואל חזק: י

 *טמיענו סלחתי יושב בסתר,עליון• בימין ישע
 להושע• .עם ?גני'ואביון• כשמעי אליך
 נוראות בצדק תעננו • יי הלה' עוזר'לנו: #רךץ
 עזרתי עלי גבור לנשא • לפ.לי גוחי אשפוך שיחי •
 אולפני לשאי'מדתי כלנתי• בסדר א^רעשה •
י •  סלא.לקיר **מקרקר קיר• עוד* זכור תזכרנו* י
 כבא הגל הגלגל'• להחליף השטה'• רעיתןזייונתןז •
̂ישה לפתלדן  • לך פונה ה^יטה י י כאות נפישה • ה
 בחרטה• ימין פשוטה מלמטה• בצפיתנו צפינו• יי"•
* . . • י ד • : ״ - : • T. ; P T • :י T T ״ : 

 אונזר פח נייטאויש זאלשטו ניט פאר לאדן אונז חבים דוא ?זאלשט לוגין אונ אכטונג
ן ר דוא זאלשט ךיןז אן נארטלען טיט ך\י  נעבין צוא דיינע לער בארעמינע יורץ תתאז
ן י י  ־ גיבעט תתלבש דוא זאלשט ךיך אן קלייךין מיט ךיין צדקות תתכסה דוא זאלשט א
ץ וויקלק טיט דיין חסידות י א  ךעקין זיך מיט דיין רחמנות ותתעטן* אונ זאלשט ךיך י

 ותבא אונ;נש זאל קומק פאר דיר ךיא מרה פון נוטצקייט אונ ךיץ ענוות:

 ישמיענו סלחתי דער אויבערשטער נאט וואש זיצט פאר בארגין ער זאל מאנין העריז
מץ מיט ךר ךעכטע האנט פון ודלף זאל ניהאלען  אונז איך האב פאר נעבין בי
 וועךץ דאש ארעס פאלק בשוענו אז מיר ^רימץ צו דיר נוראות מיט פארכט;קייט אןנ
 מיט נירעכטינןייט זאלשטו אונז ?נטפערץ הי נאט ברוך הוא זאיי אונז אהעלפעך
י פאר נ פ חי איך האב ניטאן' מיין הילף אויף רעם שטאמןען אויף גיהויבנעם נאט ל י  שי

א ו  סיין אויש ציד,ער טוא איך תפלה טאמער וועטיער מיין פנים פאר טךאגץ מרחו ך
 שלש ?ןשךה מדות האב איך מבוץ ניווען אוו וויא נאט האט ניוןיזץ צוא משה ךביט
* פאר וואר טיט ךיא שלש ^שךהמדות לעיערין זייא ךיא ווענט פין ךיא הימלק ל  ח
ד דוא זאלםט נידיינקק זייא בבא אז לעי 1ץר ו  דוא זאלסט מקבל זיין זיי^יע תשובות ע
 הרע וועט קוסען פלוצלוננ וויא איץ אינד פץ לעם.ים יער זאל פר בייטן מךת הךחמיט
 אויף מדת הלין יעייד ךיץ ניזעלין ךיץ טויב הןערט זיך צוא ךיר הביטה לונ צוא איר
 זאלשט איר העל^י אזו וויא זיא ודל הגישה נינעהן זיא זאל אן הייבץ טיט חרטה יפץ
̂ישטךעהןט מקבל צו ךץ אונזער תשובו; פון אונטץ  דיין רעבטעהאנט זאל דין אויש 

 . * וואס



 סליחות ליום חמישי כי
 ^ואל חסדכהוסד י הנני תאמר י מרות יצר הבצר •
 קטע כיבימסמר• ולצואר כמו סןאר׳ הוטל למשמר•
 ומי אזר זר'לזך• ומיאבזרכייעוךנו• יי: 'לחבצלת
 פתחךלתיי^דוה ממעלי•1 בינה'הגיגי לר׳ציני• בתוך
 שער'הננעל• רחמנו.קדמנו• י צרי ומזור הרועל •
 ברר הבי'לסצתקי• יבקש עון ואיננו • יי: יונת אלם
̂יע • אורת יצדק * כהצטדק •  משלם • דולק יפה ת
 ב:ךאתך להושיע• לך תקרא* עתי'לשחררה• אדון
 ןזוהשןגה• ותק תיק• מנךתק־ באור תוציאדיננד יין
 תצליחי י ?£'של0י * ואשיב שולחי דבר • חזקת •
 חוק הקת • דעשר} #לש?מךבר י מיסזיקם * ולאךיכןם •
 •שלחתילהתגבר• וכה תעשה• יערן נועזא• עתה
 ווא& מיד האפין עיאל אז מיד זאמלען זיף איין בעטין בייא ךיך חסד זאלשטו זאנץ
 הנני מתת לאש העךשאפטיפץ ךעס $1ר הרע ווא& ?ןר איז באהעפט מיט בעגיל זאל
 ;ןר נימינערט ;ועךין ולצואר אונ צוא ךעס נךעשטין פון ךעם דור וראש ,ער היישט
 במגדל לוך צוארך היט אים ךר״יצר הרע באך מער אפ אלו וויא *$האלז באנד איז;נר
 אץ אים באהעפט ומי אונ ווער,קאן אונטער גארטלען זיךזזאל פון אוגז אפ טאן לעם.יצר
 הרע ומי וועד ״קאן אזו שטאךק זיין זאל אונז העלפין מיד זאלין ךינען נאט נאד נאט
 אליין לחבצלת צוא דיא ןשראל וואש זייא דךישן חבצלת;{פין דיא ךיא טיר פון אויבין
 בינה פרוב םיינע רייד #טעל זייא אין לעם מומנר פון ךעם הימיל וואש;נר איז פאר
 #לאסץ רחמנו ךער בארעם אונז פעדער אונזאיץ רפואה לאש הייעזט קליחה וכפרה
 ברר קלער אויש מיין נומק נירעקט צוא מא?ין מיך מען זאל זוכץךעס עדן אוני^ר
 זאל *טמן גוט זיין יונת ךיא ןשךאל וועךין אןנירופין יונת אלם דוא טושט פץ נאנצקייט
 איץ נוטין חלק $אןין נרייןין אות אניךעכטין ציי^ין טיט נירעכטי״קייט מיט זיין פאלכט
 צוא העלפץ מיד א• ךיא ישראל חפץ צוא דיר האר ,עש איז צייט פכייא צוא לאזין
 אונן *תיבף ליא שעה ותק אזו וויא מק ציהט דיא שווערד פון ךער שייר כאור אזוא
 זאלשטו אוי** ?יהק וןיא איץ ליכט אונזער ךין ת&וליחי זאלשפ מיך מצליח זיין קיט
̂נטפר  מיין בליחות איך זאל;ננטפ;ןךין ךיא וואש זייא האבץ מיך גישיקט איין נוטין ;
 חזקת דוא האשט אשטאךקין ?יזעץ אויש ניקריצט ךיא ^לש ,עשרה מדות אזוא וויא
̂ין ^טאךק אונ יקערק  ןך2 *מטייט אין לער תורה טחזיקם דיא vhf ^שךה מדות ?א
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ז לעצם ;  סען זאגט אל הזכר לנו כי

 סליחות ליום ששי
 מען זאגט לך יי הצדקה כי« ורב חסד לכל קוראיך :

 ־ כןךמו עיני אומרות ל&יח ?אמרתך״. לאדם מערכי לב ומןהוה מענה ל1$ן:
 תפלה לעני כי" !עט־וף ולפני ןייי^פיןד >£יח1: כי הנה יוצר הךיש
: עו^ה #חר.עיפה ודורך.על במתי ארץ » ה  וכולא תח ומניד לאדם מ

 ׳ ״ י יה1ה אל1\ צבא1ת #מ|י: כרחס אב ובז׳

 יז סליחה מיוסד ע״פ א״ב ובסוף חתום שם המחבר אליה בר שמעיה חזק ואפיז
 אלהינו ואלהי אבותינו,

 אקרא. כשמך להסזיק בך י •אחעוךר י בחפלד-;
 אשמור אקדבמ 5שחרי• אעורר * ג^תי^י
 תכה מלל לברר• ךקדקתי מעךכי דל שפתיי לגרר:
 הן תוי יאזיגני:עגני שדי• ואפוא מפגיע הגץ'ואיה
j?i J§p י כדי יי זכיתי לבי יאמר'יקו^מ מעבדי • חפו 
 זכו מעשיי ידי: טובה לדדבים ?מול ולא לכלוי י יחשכ
 כקרבן: מפ^ל וכניחיח חלוי ״• -• כפופיך י זקוף היותכש
 זיך ניט אום לייךינ בין איך ני#יקט ניוואךין צוא ^טאךקץ וכחאזו זאלשטו מאן דיא

 אבירות פאר טראגין עתה איצונד זאלשטו ןויךער מרחם זיין:
 אקרא בשמך איך טוא ךיץ נאמען אן רופין אום טיך אן דיר צוא - שטאךקין טוא איך
 טיך לער וועקין בתגולה $יט ניבעט ראש םארנינש טוא איך •פיך ^עלעדין לעס
 פארנין'שטעךין טואאיך אויף וועקין גש י צוא נינע^ענען פאר ךיא תיבה ךיא רייד
 צוא ק^עךין דקוקתי בין איך מדקדק םיין.אךעמק צוא;שטאנד:טיט ךיא לעפץין נאך
 צוא'שי$עפץ הן נון מיין צייבוננ זאליער טיך מאלין פאר ^עמןיענטפר מיי אלמא^ר

ער זכיתי איך  נאט ואימיא אונ וואו איז איין לעכטר ^עטער. אונ וואו $ויז איין ווערל̂י
ר זאל זאגין ווארהייט איז מיין וועךק ועו איך בין  האב מיין.הארץ ניךיינינט דאש ן
במ נוטש פר  באדעקט פון מיםקיימ אונ זייא!יינען'ל1י>$ער ךי ווערק פון פיינע הענט מו
 געלטיצוךי שולדינע אונ ניט צו פאר לענדין יחשב ךיא ניבעט זאל גיאץט זיץ אזו».
̂ען וועךין ך פר ןאר^ע  ^ איין'קרבן אונ אזו וךא זענפטיקייט לא יעס זאל ניט ניפו

• אונ ו ! - . 



 סליחות ליום• ששי• כז
 לראש תלוי • .לא תמצאינההטאת סתר וגלוי: משגב
 בצרה היה לבך חוסה• גודד אל ולעלהנךח בשה י
י עוז לי בך מעוז  שימהיבנאדך דמעי ערש ממסה •
צעקוך  ומססה^ה והוצא לךויה אסיףךתתיר •ז
 דפיקוך קי־אוך בצר להעתיר • קבעום קובעים ורשע
 צךיקמכתיר״רב: ושופט למהפניךתסתיר: #און•
 קמיך; הקלה נגדך הךק וללה • תמיר ליוךעי סודך
 הסךיך-הפלה• אנאנן־ח ל,שבוקיץגולה'• למרום

י־• ו נגו:ם דעדיל י ד ן י א י ז $ \ ד ^ . ^ £ $ ך ^ # 
' ׳משמה היתהיל$ץ ולכצרון : ה ל א ס ע ־ ^ ו ^ 
' ם ^ י ^ ת מ מ ז ל ן ^ ן מ ^ ^ ך ך ^ י ת ו ם ל ^ 
 בקש ?גליךהךבר לעשות• שמ^ה דכה ביטה עטף
7 ע5יחוי מק רפיון ןאמץ 0  רוחו׳ יודו לרצון אמריו \
 אונאנט^קקטע ךנד משגב איין ןףטארקער ביםמו גיווען אין לייד צוא ךעס ךעךזיך
 אן'דיר :בשיצט האט נודד דעם פאר וואגילטין זאלםטו ניט פאר,טרייבץדער וואם
 איד פאר שיטויסין. אז1א וויא איין שאף שימה טוא אין ךיץ לאגיל מיינע. טרעךין וואס,
 איך האב מיץ בעט ימיט זייא פאר םיאוסת עון זאי;איץ ^טאךכןער צוא מיד אן ךיר
 איזידיא ^טאךקייט אונ בא^יצונג׳ פצה"לונ אונ ציא אוים צוא זעט;קייט צמקד ךיא וואס
 שריי^ךצו ךיר ךיא ;ואס נןלאפץ צוא ךיר וואםתפץ צוא ךיר אין לייר צוא בעטין

 למה ווארום׳טוםטו ךיץ אן נץיקט פיאר בארגין תמיד טוא אנטפלעקין ךיץ נינאד צו ךיא.
 וואס ווייסץ ךיץ תורה אנא איך בעט ךיך ךיא פאר שטו;סינע. כןער וויךער_ אונ ז_אכןיל
 איץ ךיא פאר טךיבענע לטרום צום היטיל הויב אויף ךעס שפליאונ דעם {?ערי^ין
 בךיינגיאויף אז״ךענפט מאל וועט םעןזאנין צווישץ ךיא״פעלקער נאט האס;ינריי0ט
 צויטאןימיט״ךיא דאזינע הנשמה־ ךיא פאר וויםטע איז ניוואךין צוא זע^עפטיקייט אונ
 צוא פעסטוננ ךיא צו פיךטע בוטחד באשיךעם ךיא וואם פאר!ילעיי! 1י1י• ft דיי ךיא,
 וואס די;עןאנט^פין אין ךיץשאטין צו באשיצטןוועךין רדיםחש ךי^רייאגוננ.פארשט״
 אויףדיר איז ליא זאך צו טאן שמעה הערצוא דעם פאר שטויסי4עם.לונ אין,ךעס.
 אום גיוואונךינץדאמ גימיט יהיו עסזאל [יץ צוא ווילין זיין.זאנאונךאס פאר ניסוןנ
 זיין דייד הזק שטאךק ךעם 7»לאפץ אוב גןרעפט״נ דעס שטרויבלער צו ךערברייטערין



 34 סליחות ליום ששי
 כושל להתיחר כי וזנה יוצר הרים ובורא חח ומגיד

 • לאדם נןךן שחן: אל מלך ויעבור וכר
 ן; אלתי צבאות מי כמוך חםין ץי, .ואמונתך סביבותיך: אדןי #מעה

י הלחינו הכתסים . י לקולנותק;ןנהאזניף.ק'קםתלקול תסנוגינו: 'לאד4'  י
 ןד^ליחות כי מרדנו ב1: אל תבאבמ^פטעמנ1כילא.ץךק לפניך 2לחי:

י  כרחם אב וכו

 יח סליחה מיוסד ?דפ א״ב אלהיגו ואלהי אבותיגו
ך קנאהך.ונבורותיך ״ בעשותך נוראות לזרע כורתי בךיתך ״ גריסים י י  י א

 נטווים אנחנו מנד/לתך״ אלתים בעלוני אדומים זולתך :
 דאגת יעריך נדלה עד לכאד * הסוב־לים עול מוראך בלב ונפש ומ^ד•
 והם שהים וקש^לים עד מאד״ מהר יקדמונו רחמיך כיךלונו מאד:
 ןיונו 1#נה מפני מרדפים יום יום • חורקים שן ושוהחים אך זה היוס 1
 טכס ממשלהך גלהאיום• כי^ליןזהורעו כל היום: ןחלגוכןץ גאלה
 ונחמה* כי כםתנו בושה ועטתנו כלמה • ואין אתנו יודע_עד מה מלך
 מלכים זכור רחמיך הישנים ״ נוצרי ןחודך מלטמאוךיםהדעשנים• סאב
 אים יוצר ווארום לער בשעפערךיא בערג אוג בשעפער ךעםוןינד מגיד דערזאנטצוט

 מענטשין וואשזיין ריידאיז:
 איה קנאתך וואו איז ךיץ ךע^נוננ אונ דיין שטארקייט בעשותך אין דיין טאן וואוגדר

 צוךיאקינדר פץ ךיא אבות ;ואס האבץפיט דיר כוךתברית ניווען גרושים שאף
 םךיבין גטושים אגחגו פאר לאזין זיינען מיד מנחלתך פון דיין אך ב ארץ.ישראל יי אלהיט
 בעלוני אדונים זולתך נאט ךער האר יעס העךשין איבער אונז העדין אן דיר דאגת דיא.
 זארנ פון ךיינע אךיםע גדלה איז זיייער נר1יש הסובלים וואס לייילן לעם עול פץ ליין פארבט.
 בלב ונפש ומאוד מיטץ נאנצין הארצץ אונ מיט זיי^ר נוטש וחס שחים ומושפלים עד'מאד
̂יר נזהר4 יקדמונו ניך זאל^עדעלין אונו ךיץ רחמנוו/ ̂זפל זיי  אונ ךיא זיינען ניבוינין אונ 
 כי דלינו ווארום פיר דינק זייער אדום זייגי אונזער {ישטאלט איז פאר ענדערט *מפני
 מחרפים פאר ךיא וואס לעםטערין אונז אלע טאג חורקים שו זייא ?ןךיצץ טיט ךיא ציץ
 זשוחחים אונ רייךין אך זה לאם איז לער טאנ וואס סיר האפין אויף זייא טכס דא&.
 תכסיסי מלכות פון ךיץ ניוועלטוננ גלה אנטפלעק פארכטינער נאט כי;וארוס פון ךיץ.
ם ?מ־ מ ̂ז ל ר ?אי י  ךינפט ווענין וועךין 9יר ניהרנת אלע טאנ יחל" קז **יי*" 9
 פון דער נאולה אונ טרייסט כי כסתנו בושה ווארום עש ךעקט אונז צו ךיא בושה ועטתנו
 כלמה אונ פאר הילט אונז מיט שאנד ואץ אתנו יודע אונ מיד וויישין {יט ביז וואנען
̂יךיינק ךיץ ךער בארעמ:קייט הישנים ךיא אלטע  מלך קיניג אי בער אלע מלכים זכור 
 נוצרי ךיא ראש היטין אונ נלייבין ךיץ איינציכןייט מלט מאודים העשנים ןאיי ןייא מץיל
 פץ ךיא פאר רייכערטע בראנךין סאב צחנתם לבן לאש אום וועךךיכךיט פץ וייעל'*

 עבירות



 סליחות ליום ששי כח
 צחנתם לבן המתלע כשנים ״ אל תזבר לנו.עוגות ראשונים: .על הר
 ציון ששמם ״ פרכבו^ים ולבי:שתומם * צרים אשר שממוהו האשימם ״
 והאר פניןד על מקךשף השמם:/קרן הנקנה מאז לשם תפאךתןז • רחם
 ואל תשחית׳ והיא תהלחןד״ ^כן הבטיחנו נאמן ביתף״ביז.אל רחום
 ״ אלדןץד לא ירפך ולא ישהיתף: תזבור תבנית תם בכסאף מחכןה ••
 נאור ילדיו מנהליעדניף ת$קה ״;$ע המציאנו אותם נכןה ג נוע!איעון

 ועובר _ער פשע ונקה j אל מלו ייעבור ו״׳
 יט פזמין חתום עם המחבר יצחק חזק

 .יושב 3סתר לעליון מגני וצנתי • צ;נר)תי הקשיבה
 והאזינה ועתי• חטא את חטאתי • כןדויש תן;
 הקותי • נ5שי בשאלתי ו_עמי 3בק#תי י ?ךכןה:עשה
 לעמןד• כןדושלמעךשמןז4 כי§םו^מימיף• קעביך
 זעמןז• ומגידי"לחמז • ״ לגן ןמתה ^ארצי • נפשי: חט^ת
 עבירות מאך ווייס המתולע וואש זיינן רויט אזו וויא ארו;טר פאךים אל זאלסט אןז ניט
 ךר מאנן די ^רשטע זינך על אויף רעם בארנ ציון וראש איז ו.ויסט מני•»ךז מיין פרם
 פאר $עמט ולבי אונ מיין הארץ איז פאר טומילט צרים ךיא באלייךינער וואש האבין
 *ךם פאר ווישט מאך זייא שולךיג והאר פניו אונ ךער לייכט דיין שכינה על אויף
̂ז וואש איז פאר וויסט קנץ ךער קני.ן וואש איז ניקויפט פון לאננ לעס  ךיץ בית המקד
 צו ךעם נאמען פון דיין ^יינקייט רחם דר בארים זיך ואל אונ פאר ךאךב זייא ן;יט והיא
 אונ לאש איז ךיין לויב שכן ;וארוס אזו האט אונז מבטיח ניווען נאמן משה ךבינו ךער
 באנלייבטער פץ ךיץ ד1יז כי אל ;וארו• איין ךער בארעמינער נאט הי איז ךיץ נאט לא
 ער וועט ניט פאר לאלן ךיך ולא אונ ולעט ךיך ןיט פאר ךארבין תזכור זאלסט נידיינקן
 דא?ט נישטאלט פון ^עקב אבינו בכסאך וואש איז אין גיסא הכבוד אן ניקךיצט נאור
ם ?א!י פי! ליק ?לן ע י ?1 ?רי^ק פיז ל ט ^ א ,  פארכטיגער נאט ילדיי לינע קץלעי ז
 ישע מאך ךיא ניפינן הילף נקה ךיינינ זייא פון זי;ער לנד נושא ךער נאט;ואש וןאך

 ;יט ךיא ןונותאונ איז מעביר אויף לנד :
 יושב בסתר ךער ;ואס זיצט אין פאר בארנענעשךעם אויבערשטין מגני מיץ באשיצער יי
 וצנתי אונ מיין פאנציר צעקתי מיץ נישרייא פאר נעם והאזינה אונ הער צוא 5יץ
 גיזאנג חטאךיינינ מיינע לנד קדוש היילינר נאט תן ניב מיין האפונג נפשי מיין לייב £יט

 מיין באגער יעפי אונ מיין פאלק מיט מיץ ניבעט צדקי• ניךעכטיקייט טוא צו ךיץ פאלק".
 קדוש היילינער נאט למען פון ;וענן ךיץ נאמן כי *וארוס יעש האבן אויס נלאזטךיי^ע
 נאנצע פר;מע מעבידי מאש זיי פלענן מעביר זיין דיין צאךין מקריב זיין כןרבנות לכן

 דרום



 56 סליחות ליופי ששי
 נעורי תצליל • דנם יהפכו כצליל • וצדק זקנינם
 תסליל •"ושועת נכאים תכלילי לעת תנקני כבעליל י

 מסטיני'אזיןנליל, כי"לבי לך כליל, עתה הנה.
 באתי'• נ־״י: חנון חי הנני • לקול זעקי בגרוני י בשמעך
 תענני, סליחתה תדבגי, מים תכתכניי ואינתה בי
 צךמתי • נפשי7זה אלי הוגיעה • 'וזכיות הכךיזעה •
 ומזבולך הופץגהי חון םועךה ןםוןנהיומל^ני הבליגה•
ל •יפן אראה ברעה״ באבדן י ע פ ה ל  צאנך מ
 מו5ךחי • נפשי: קדיש שים קךישךי סלילו במקדשך ״
 ואהרונים קדושיך ״ מגיישי אישיך, ומועע^ו קרוישיך •
 כפסו י קךשיךיי ־שעה0* מקדיישיף י כפרים: אם
 'של^י• נפשי:יךצועיךיךילמען שם כבודך, מיחךיך
 מעייךיך, כי אץ בלעדיך, נא אוכדיך, הן באו
 דיים בין«(יןד איצונד גיקוםן חטאת די ןינד פון מיין ימעט !,אלסטי סא?י! איין מיןק
 יים אונ אין.ים זאל; _זיי וועךן פאר נןעךט אוו וףאךאש 9כין פי! 0ך:ן יניק אינדאש
 גיךעכט;קייט פון אונזךע זנןןיםזאלכטו לרגין י״יעיז אונ ךאש;ישיייא פון ךיאצוא
 ברא.כענע זאלסטו נןך״נען תת אונ איצןד !אלסטי מיןי ריי;יגי; גאנץ ר!לאר ני י;ואתם
 כיי; הארץ איז צו ךיר נאנץ עתי• איצונד $ין אקל מיקומן ומת. דר באךעמינר ןיעבעדינד
 נאט לייט ועליג טיןד ליקי!1 צום קול פון מיין{י*»ר(יא טיט מיין האלזמפעו אין דיין
 הערי; זאלםטו מיר ענטפעריץ yrAo דיי! פאר געבונג זאלסטי פיר סעדי;.cfvh צו0
m ̂יךעןטגקייט  לעבץ זאלסטו מיד אן שךייבין וענהי׳ אינ זאל;נדות זאנץיאין מיד. מיין 
 דער איז מיין גאט הושיעה העלף כדר וזכיות אונ מיץ ז2יות זאלן איבר ווענן וטזבולר אוג
̂ייט זעלינ ךי גישטוךעמטע אונ פאר וואגילטע צאנך  פץ דיינע היםלען טוא לייכטין חון 
 ויי זאלץךיינע ^אף ;יט שולךינ םאןץן ךאש זיינן ךי י^ךאל jo איאי׳ איך זאל ניט
 זעהן/קיץ ^לעכץ קדוש היילינער נאט «0ךי{ ףילינין ף*3' קרזלל ניווק אץ
 דיין בית המקדש ואחרונים אונ ךיינע היילינע 3הףם מגישי וואס האבן גינעהנט ךיינע
 קךבנותיומה אונ וואס וועלן טאןךיינע רןייליגע כפסו אז יעש' האבן זיף אויסגלאזט ךיינע
 היילינע נךבנות ישעה' פאר נעם ךי תפלה פץךיינע היילינע כפרים נלייך. ווען איך וואלט
 ם^לים^וען $יט ״קךבנ1תפון רינךער ירצו לאזין ווערץבאווילינטדיינע^עכט^
 מןעע^ין דיין נ;ערל.י^טיןנאמןטיחיל וואטאיינציגיןךיך כעירלוואש זאגןדיר^דית

 נ•



 סליחות ליום.ששי. כט
 $־יךי ?י טויים דודיך׳. פניך בק^תי• נפשי: קולי
 יןןכבןא• כמהים תוך ציונה יי לטובה לזפנה;^•
 להמציאני הנינה י כי אל מי אפנה נא י באץ מ#ען
 ומטענה * ??דחליך סלחנא ״ ה#מ;עם סלהתי * נפישי
 בשאלתי ועמי ׳בבסשתי • אל סלך מ׳• אל תזכי לני מ׳ •נת*ע!•

 סליחות ליום שביעי; ־
̂ך ה? הצדקה ביז ורב הסד לבל קוראיך .. . י ׳  מען זאגט י

 עד מתי ף&עים לי.עד י מתי ףהעים.יעלוזו: .על.עטף.יערימו ם;יד ויתיעצו
 * על זןפוניף: נתנו את גכלת;עבךיףכ!אבלללף ה^מ:ם'ב^ר ךםיךף
 לחית1אךץ:_על פרי בטן ל^ירחמו געלבנים לא תחוס.עינם.׳ ^פ]ל.עליח0

̂ןןחו. בך":  '.זעמף1חר1ן 6$§ף.יע£ינם: ךצלא אתהת^וב תחיינו ועמף י
 י י כרחם אב וכן׳ • . ״

 ב סליחה שס המחבר בניםץ • אלהינו ואלהי אםתינו י •

̂תלפחה ולת בתי יתדה רבת תאניה ואניה י. כ ז  בו
 פוך^דת כף: מעמלן• •^מדר מן'המצר
 קראתיך עגני ניךחב יה:* •'מ#ז; וממים תוךא^ה
 £ךויה י נישאת עין לעזךה ומבטת הנהוהנה •
 מתחוללת כמככיךה3ציךיהמ^ת;עלינד% 'סונןקת
 כי אז יעש ן&יז ניסט מער קיץ נאט נאד דו בקש זוך נאך דיינע פאר לאךענע הן אזוא
ד 'טוא איך" נ  וועלין זיי קוטן צו ךיתכי טובים ווארום^עש איז נוט ךיץ פריינטשאפט פ

 ךיץ >2ן;ינה בע^ין קולי מיין קול זאל וועךין זיס כמחים וויא ךי פעטע אץ ציץ לטעח
 נוטין זאלםטו זיך קעךין בעט איך ךיך נאט להמניאניצוא מאנין נךייבי] מיר״לייט
̂יטא.קיץ אנךר  זעלי.קייט כי אל מי ווארום צו וועמק זאל איך מיך קעךץ באץ,עשאיז 
 אונטער ^עהנוננ למיחליר צוךיינע ד.אפעף& פאר ניב זי;עךע זינד השמיעם מאך זיי העדן.
 איך קאב פאר נעבן נ«שי ימיין לייב טיט מיין באגער ועמי אוני מיין פאלק מיטסיין ניבעט';
 בתולת בת יהודה ךי יוננ פרויא פון ^טאט יהודה האט ניטאן ?יאמעח אונ ללאגין מתימחה
̂יפךייט ךי הענט פון טיפין הארץ נק המי פץ  זיא האט ניקלאגט אונ האט פארי

 אייננ^אפט האב איך דיר נירופין;ננטפער מיד נאט אץ ךער ווייטערונגימאש פון פימנר.
 אונ וואסער הא^טו *ןיר אויש ניצוינין צו זעט;קייט נושאת זיא האט א1יף נר1י1יין איךע

 . אוינין



 » סליחות ליום שביעי
 כף אל כף והומה בהגיונה • אלה אפוא תקותי,מי^י י
 מיישוךגה: לךידוית גפשהומשכנו^יהוצבי גאונה *־
 כנתנו ביד מחימיה'וביד מענה •י• השואגת בתוך
 מועדיה ובקולה ?גליה'נתנה י .אנה לכר יי• יזבא
 נא:'מיקבי לגלות גפוצה וישבוךה אימתך* מפני זעם
 חמתך'ומאימו־ז ?נכו־תך ״ ובקוצר תה בקול לך
 שואגת לעמתך • איה קגאתך וגבורתך: גטשת עמך
 י בית ישראל גיא>ץ שבים•' חגים ונעים ןארץ האויב
 כאניהיבלב ים"• לאבורת שואלים עוללים מופתי
 ר$ה אים• איה המעלם מים: כני נבלי נם בני כלי
 שם בוססו נחלתנו *' דסקונו מעל אדמתנו ומנםל
 אתינדאמךנו גמרנו אבךה תקותנדאלה בל נפלאותיך
 א#ר ספרו לנו אבותינו : זכור לי לבני אדום חיבות
 וזיכלךייךצץאבירי ונפץ עוללי"קהלך• חשוףזרועך
 אוינין אונ האטניקוקטהץאונ אהער צו קךינץהילף מתחוללת זיא האט ניהאט ווייט^

 ודא איץיעךשטליגג אין אירע ווייאוג; בשעת גילוין םפקח זיא האט נקלאפט אירע ך-ענש •
 אונ האטניברומט אץ אירטךאבטיןאיי׳וואואיז מיין האפוננאונ;וערזקאן זעהן9יץ'
עלטין אונ אירע נרויפקיימ  האפוננ ידידות איר פריינד שאפט פון איר לייב אונ אירע נ̂י
 דאש'מיינט $ען ךעם בית המקדש כגתגו איז יעש איבר נענטפעךט נוואךן אין האנט פון

̂יךע באטעמי:ו;ג דאש איז רעי 5ית. ט אין הויז פץ ז  בבלןם השואגת ולאש זיא עןךי̂י
 המקדש ובקולה אונ מיט זייער קול האבן זיי אויף איר נינעבן איה וראו איז ךי ךייד פון

ר. זיינן פאר..'  נאטדאש%ך האטנזאגט ויי צו העלפין לאזין די נארקוםק מה וויא זי̂י
 ^פךייט טלק ךיינע פאךנטער מפגי פון ווענן ךיץ צאךין אונ פץ וועגן דעם פאךכט פון
̂ץ זיי צו ךיר איה וואו איז  דיין 2עם ובקוצר אונ פיטין קוךצין ניפיט אונ טיט נשךייא שריי
 ריק בווערוננ אונךיין שטארקייט גטשת דו האסט פאר ^אזן ךיץ פאלק ישראל חגים זיי
 זיינן ניווען פאר.וואנילט אזו וויא איין שיף אין םיטין:ם לאבות צו ךי פאטערם פרעגן
 דייקינךרוואו זיינן ךי ולאונךר צייהץ פון ךעם הירט משה איה רואי איז ךער וואס האט
 [יי'אויף גיבראכט פון ים בני גבל ךי חיל פון טיטוס האבן צו קךאטין אונזר ארב ךאס

 איז דער גית המקדש רחקנו זיי האבן ךער ללייטעךט אוגז פץ אומר דא;ד אונ פץ ךעס.
 י י נבול



 פליתת ליום שביעי ל

 3קש מ;דם מךעית חבלך א.לה העדר לך: אל טא־ ומ׳
 עובה אתעפתנו כריקים בננב: עוב;מךד1ן א§ף והנחם _על הרעה
 לעמף: ישובה וי_עד מתי והנחם.על:עבך'יף: עובט אללר לעענו}והפר־
 בעסף עמנו: אלתבא גנמעןפט עמנו בי לא ן ןיךק לפגיף כל חי: כיחם אב ובר

 כא סליחה מיוסי ע״פ א״ב ובסוף חתום שם המחבר אליד, בר שמעיה חזק
 ,אלהינו ואלהי אבותינו

 אפס הוד בםדה נאלמה דברנית ״ בשפל ישבה תתשה נהלעה
־ נבו־תנית • נם סונה נונה נסונהאהוךנית •דללה אומללהלויה T 

̂לרה ובסוטה פחעה ״ ומרת כמו  אהרו^יתעיךנית: ההוללה זוללה ח
 דוה ונטמאת כצתעה״/רה 7זךה הלל ופרזון נדו;$ד\ הזרה נתפזרה

 בארץ לא זרמך!: טלאיףברעע וברוגז טמא לנמא ״!ךזרוק:ערוק:שאף.
 רעב וצמא• rb ןכורתף אפואעךע ובמת ״ לשיולתים זמורות אף פעמים ־
 5מה וכמה * ממעל* ךב לסרב למה הוחלט • נבל בנדיב וכילי בעוע
 #*ט• סבר^עליףנכןרא בשמףיומלט;־קר היד, תתתמשנב ומפלט:
̂ר ולו העתר* צהןותר כתם כבס כמתר קוח  $ה אל תפלת הערז
 נבול פון ארץ.יש־אל אבדנו מיד האבןנזאנט יעש איז ננזר נוואךיןיעש איז פאר לארץ
 ווונזרהאפמגאיהוואו איז ךיינע וואונךר ךי וואש אונזךע?נלטעת האבן אונז דר ציילט:
דךפןע נאלמה זיא איז פאר שטומט  CM• מד ך8 איז פאר לענט ךי שוינהייט פון ךי נ̂י
 ךיאךייךעךין בשפל ךא איז נזעסין טיט שפלות התשת ךא איז גוואךץ שלאף אונ
̂זטאךכןע גם אויןד איז זיא גוואךץ ניאכט אזוווי* פסולת פץ זילבער נוגווךא  עוואך ךי 
 וןיז מרוייעךינ ךאאיז פאררוקטאהינטער יללה זיא איז פאר אךעמט זיא איז פרשניטן
̂ען תורה  6יח פץ לרם בלזנים אונ תלמידי ךזכמים ךיוואש תאכץ בייא נאכט צוא לעך
 ההוללה לי מאש איז נווען נלדבט ךיא את גוואךין פאר שעמט אונ פאר שוןעבט וכסוטה-
 אונ איז נוואךן פאר אכט אזו ודא איין סוטה ךי וואש איז נשטאנן אפ נדעקט ונזרת אוג
 ןועךטאפ ניעייד אזוא וויא איץ נדה ונטמאת אונ איז וואךן פאר אוםךיינינט אזוא וךיא
 איץ קרעץינע זרהיעש איז אוועק ניוואךפין איר קרוץ אונ איז פאר שוועבט ניוואךץ אונ
 איר אשענהייט איז צו בךא$ץ חזרה זיא איז וויךער פאר שפךייט ניוואךן אין איץ לאנד
 וואש.קיץ מודה איז נדיט מושל שפמ^קר מושל צו דיר איז די־ גוועלטיקייט בשסיפט נא
̂ז זאל ניט ־;וועלטינן טבת עליך דין האפוננ  איך בעט דץז פךעסצו ךיץ צארץ אז אן או
 וועךט אויף דיר ניתפין אונ אום ווילין ךיץ נאמן זאלץ זייא אנטרונן וועp ע«ד היה איין
 הילף זאלסטו זיק ציא אים אונ איץ שטאךקוננ אונ איין באשירמונג פנה אל כןער ךיןן
 צוא ךער תפלה פון ךעם שךימןר אונ צו אים וועדי איבער ניבעטין«חן ךי אוסךייבמןייט
עקין 2ץ זינד טואוואשין אזו וויא מיטגןךויך  פון ךיא דנד טוא אונז שיינקען אונ ךי ̂פ

 דומם



 60 סליחות יירם שביעי
 תפקח בני תמותה הותר ״ רומם קומם שמם לטובה לך1תר:שבט מל3מ
 מחבט נדע ושבור״ תעיר. קנאה תך:עתצריח כנבור• אובדות ניתרות
 תבסוף תאסוף תצבור • לקיץ לרבץ לרומם להבלות מבור: ,ישועה
 ותקרא תעית חל'וחומות ״'השפל' הגבוהות הטף. רמי' הקומות • בוטתיף
 לנוחיףהשבבפקד;תמות• רודים המגדילים ירבשויבושת ובלמות •

 עדי מלט עבךיןד יךיךיף הצלח ״ תיש זמן ק:ב פדותם תעלת • מחלי
י  "לנו אבינו ה־זטאתעו סלת • כי אתה יי טוב וסלח: .אל סא־ ויעביר «

V t T | T • J ~ — ן • T T י 

 כב פזמון מיוסד ע״פ א״ב כ6יל ושם הנ־חכר כסיף שלטה׳
 אם עונינו y» בנו, אתאנו לף וכשמןד באני' כרחש.
 . אב עלי ינים רחמנו י כאיש אשר אמו ועסמנו •
 אלבאפןזפךהמעיטנהא^ה וי טוב וסלח• אויעו;
 רוע יצר אלה י בניף יייד 3$$ס מלשלח •י מד מסרות:
 לבנו המלח י אלי: גדול חסד נוצר• לאלפים י גלנל־4־
 ממם ךר הייך זיי ךיבט די אויף זי;ער נאמן איבר צו לאןין צו גוטץ שעת לעמך הןער ךין-

 צוא דיין פאלק אונזיהןךע זעד זאלסטו פאר געבין חעיר דו זאלשט דעריועקיןדיין.
 קנאה דו זאלסט #אלץ תא זאלסט שרץען אזו ודא איין׳ *זטאךקעה העלדאמתיל

 פאר לארינע ךי פאר #טויסענע זאלסטו זיי ורךר גילוםטין אונ זאלסט ךך ךער מאס^*
 זיי איץ צו זאמלען ישועה הילף זאלסטו רופין אונ זאלסט נרו;ד פעסטין ד 5ןללי;ע טימ

 ךיאנרויפע סוי£$רץ פון?רושל?ם בוטי׳־ךךיינעפאר זיכעךטע זאלסטוצ^וךיץרמ^ע•
 ודךעדיקעךין מיט ניךעבעןש פון טךייסטונג שדי מלט אלמאבטינער נאט מאך אנטךידך
 ךיינע #עכט ךיעע ניליבטע מאך באגליקין חיש הייל ךי צייט צוא נינעהנק איר הילף-
ttrt זאלטטו ^ףגןץ מחל פאר ךיא אונז אונזר פאטער פאר ניב אומךע זינד כ• ווארום 

 ביסטאייןנוטעראונאייןפארגעבער:׳• ־ ־ • י • , •
עדותיזאנין אחא* אזיקי9ק HW דיד * אויב אונזערע זינד טוט אויף אונ̂ז נ  אם *
 אמ פון ווענץךיץ נאמען קוקן מיר כרחם אוו ודא איין פאטר ךעד בארע^טזץד אויף<
 זיינע נךנךר אוו זאלסטו ךך איבר אונז ךער באךעטק אל קום ניט V0qwa ליק צאךץ
 דוא &«עט אונו ךט סאכץ וויינינער אתה יי דוא נאט 1ייםט איין נוםער׳ אונ*ןיין ?אד
 נען^י vrm אובז האט ךער יצזדר נימאבט פאר ש^ינקק ווענין זינך נגד ליינע קינךד
 זאדסטו ןיס.א^עק שיקץ דורך ז״עךע זינד ביד אונ ניט אק:חאנע«ן יצדו״דזואפ ורז
 גלוץד וויא ךעךנער אונך הארץ צוא פאר וויםטץ אונ צוא פאר ךאך^ק גדול. חסר תא
*  גרויסדינאט• וואש היט נינאד צוא טויזיך דורות גלגל סאך טיכ^ק ייין ךחמנית *
ר אונ;יט  דיינע געאד אונ;יט צו פאר בייטין ךיינע מדות דברך דיינע רייד דינן;יט #

" * פאי  * י



 םליהות ליומ שביעי • t י לא
 ךחמיף וחסךיף (לא הלופיבמ י רבו־ף' לא ריקם
 וסלופים• דמינו חסלך כעלפיםועלופים׳ אל: הסבת
י החל • ךבריף אם לגונן י ותקתו  צירת • ציר התבונן;
 לרכיןז חנון ישנן י ובה במךד־ז אותנו חנן ״ אל: זכור
 נשכחותלךהלול• זעם תקטיןיךגע מלוליךחוןז
' טיט : ל  , .חיים ךין פלול י תן חנם חוקריף'חלול י א
 י נגרש תוכו סצליליתועז זדון טמון ועדיל• יודע יצר
5 כליות בוחן ל  מה מעליל• ידלטו^ה עלינו תגליל• א
 ושבילי.לב• כ#חתנקזחתושרירותהלב• לב;!לוב
: מצילימטי ל  עם עולב • לען י מתוק י שוב ומכלב י א
 ךין הרג י מקודדת לף ?גר־ג • נקל'שקל;נון מהש?{רג •
 י נשאוינשוי' כלא מכןטךיג • אל: סרחון כתב עד הנךותם •
 ספרו זיף טען הסתתם • עון עין הנכתם • יעל .יד
 פאר קריכט ומיני מיד האפין צו דיין גינאד אז1 וויא די אפ גיפאטערטע אונ די מלאפע
 הסכת פאר ;עם ךיא ךייד.פון ךעם שליח משה ךבינו ךער וואם האט זיך ניקלינט צוא
 • פךעגץ החל אויב ךער וואט פאר ^וועבט ךיינע ךייד צו קקיער בא^יךמט וןעףן ותקתו
 י - האסט אים נישטארקט אוג האסט אים נזאנט ךיינע מדות יער זאל רייךין ךי םדה פון
 י׳ ־ חנק וואיש איך בץ איץ לייט זעלינער אום זיפט ובה דרום אויך מיט ךי דגלבעע מדד,
 זאלסטו אונז לייט זעליגין זכור דיר איז צו לויבין ךאש דו גיךיינקסט ךי פאר נעסינע
ץ צאך^עם דומנךט ניט מער וויא איין רגע חתיך שיק  ן :זאןין זעם דו טוסט לןליין מא?ין ך
 י : אונז ^עבן דוךך ףין ךי?טין חון לייט זעליג אום זיסט ךיינע פארשטער וואש זיינן לער
̂ע דנד ̂י  , פון ?ןץות טיט אזו וויא איין ליים זאלסטו מא?ין פאר זעקק תיע ךי י פאר באך
 י ,׳ אונ ךיא אנטפלעגןטע יודע דוא וןייםט ךאך אונזר יצה״ר וואס יער טוט וועךקין יי איין
 , •ןזאנט צו גוטין זאלסטו אויף אונז מאנין ניךערין כליוח דער וואס פרובט די גדאנקן אונ
 ן :.ךיזוענץ;פון האךצין כשרות ךי ךעבט פאךטיקייט אונ ךי וויךד שפעניקייט פוןהאךצין
 aV, i עליי ך־ 3אךץ פון ךעם וואס וועךט פאר שעמט אונ פון ךעם פאר #עמער לק ךיא
 •עמ!טעד דנד:ואלסטו ודךד כןעךין צו ךסקייט מקוררת ךי וואש שךיייק צו ךיד פון נרונט
 ימן האךצק זאלסטו נךיננ מאןין אונ אוועק נעמען ךיא זינד זאל ניט זומךק צוא זאמען
 * , גיעלאכ^דן עףהון די פאר מעונג פון ך זינד וואס ךי אייןענע האניט האט נישךיבין׳אונ
ך פאל$ אונ זיין  ; נחתמת ןחנן ךער • &טן דעס פוך בךייננט nw זאלסטו מא;ין דין מ

 מויל



 62 סליחות ליום שביעי
 רחמיך:תם י >' פנה אבן מדךכןז התקן׳ פלגי מים
 פנוי' מליהתרוקך צור מכשול.גער וזקן• צמתוכרסמן
 רחם הקן׳ אלי: קרוב לרצור־זקלוסןז אמורי'קושי
 לגיוגןז'שנוי לתמור י ךבןז לא לנצח שמור ״ דרום
 ברוגז ךין גמור• אל: ^בים שבים ישבח #חחת•
 שתולים יושר נלדות בהרות י תגן חרותימצד תםרות •
 תחון'תו תים חרות • אל: שלום שלום בשר מר1קרב ״
 מעט סלע קדש הרב • הבכורות רסלופיהן כאחת/נךכ•

 הק^ט לטיגא יחד ?יך^ • אל סלן־ ונר• אל תינר לנו נין 6»»

 סליחות לערב ראש השנה
 0ק זאגס לך ה׳ הצדקה כיז מ על רחמיך הרבים

 JD פתיחה מיוסד עיש איב כפול ושש המחבר שלמלו •־יבי יצחק (והוא רש״י ויל)

 , יהוה אלהי צכאור־ד נורא ב?1ליוגים י אמךת שיכו
 םויל פאר שטאפט עת ךיא דנד וןיאס איז פאר ךי אוינין גיציי^ינט על יד הדך דיע?ן
 ךר באךימקייט זאל ךאס צו ניין פנה ראם או־ש ךעס״יצר הרע וואשיער איז כלייך וויא
 איין שטיין ליגט אין ךיינע ווענין צו פאר ךיכטץ פלגי ךי בעך יואסער וואט פון אונןעךע
 . אוינין ךינק זאל זיין אפ ניתעט אונ זאל שוין מער ניט יאויש נילעךט וועךץ גזר ךער
 יצה״ד וואס איז גלייך וויא איין שטיין וואש מאכט שטתיכלק ייננע אונ אלטע «מח
 ךעם פאר שנייד אונ ךער באךעם ךך אויף ךיא וואס זיינען נלייך אזו וויא איין ןעסט
 פויניל קרוב דיין לויב איז גיזאגט נוואךן אז תא ביםט נאהענט צוא באודלינין קי״י דיא
 שווערקייט.פון דיינע היד שאלן זאלסטו פאר ענדערין אונ פאר ןייטין ריבך דיין קרי;
מ ?די?ט  וועךט ניט צו אייבינ ניהיט רחם דו זאלסט ןיך ךער בארעמען ?1ין ץאלין א
 • «ב& קער וויךר ךא אלטע ךי וואס האבן פאר נעםין ךיא יוננהייט שחולים דיא ךיןק
 4יפלאנ?ט מיטךעבטפאךטיקייטךי יוננעלייט תגן זאלסט בא^יציןטיטהילף פוןדעם
 .נדים צארק פוןיצוזד תחון דוא זאלסט לייט זעלינין אונז אן צו שךייבין איין מיז איין
̂עבן שלום שלום טוא אן זאנק סךיךליבקייט צזא ךעם וואס טוט זיך צוא ך*•  .צייכין פון ן
 !יגעהנק ווינציג &יע זויא העלך רו אונ היילינ אים פיל חבבותח ךי תאם זיינן נלייך מא

 *ןיק קארב צייטינע פיינץ אונ אויך ךיא רשעים זאלין נליץד ניךסט דץ מי*• ד» >
t ־ י. ווארהא^;נעאונךי אום ךיי^ע.אזוןויא לייס זאלסטונלייך זים םא5>ן 



 סליחות לערב ראש השנה לב
 בנים סרבנים • באי עלי בתולדה וכךגגים •
 בקשו פני בבכי וכתךונוגים: גם בי נסתמה הפלת
 הגיוגים׳ גלי שבים פתוחים בונים 5לבלף'ניצב לעולמי
 עדנים • דרכיי טיבןז נצח לא'שונים: מנו ^תאנולף
 בדלים ואביונים •י הצדקות לןז ןלנו העונים : מנךןז
 שבנו ביביוישת הפנים'•1ועל דלתותיוז הוגים כיוגיבמ:
 זפלגי ?מיםמתוקנים• זכה כתמינו צחים מלבגים:
 המארה נעורינו. מחד־׳ כעננים י חלש ימינו' כיזמים
 קדמונים: טמאה העבר י והתם הזידונים • מהרה
ו סרבים וסלונים • נ ע  תזרוק מלם הנאמנים: ילענו ^
 לקשות ערפנו המון כאלוניפ:ירם נמעניו שגשג נצנים •
 כסו פניו חרולים קמשונים: למולי הרע ?מולי רומנים •
ט ךרנאט פון.אלע העךשאפט ער איז פאךכטינ צווישין אויבערשטע מלאכים א ג י ה ל  יי א

 , טוט תשובה איר וויךער שפענינע קינדער באז עדי קומט צוא םיר מיט לויב אונ מיט •
 גיזאנגבקשו באגערט מיין שכ;נה מיט גיוויין אונ מיט גיבעט גם אפילו ווק,עש את
TV? !ט ךיא טויערין פון תפלה גלי אבר ךי טו;עךץ פץ תשובה זיינען אפי ל ע ט  פאר ש
 ךיינע ךייד שטי;ען א1יף אייביג דרכי טובך נצח ךיאמענין פון ךיין נוטקייט זיינק
ט הננו מיד קיםען צוא דיר אז1 וויא אךימע אונ באךעךפטינע ך ע ך נ ע  ־אייבינ ניט פאר י
 הצדקות צוא ךיר איז ךאש ניךעכטיקייט אונ צו אונז את ךי דנד עדיך צו p>7pn סיר

על אונ אויףךיינע טיךין ברומען מיר אזואוויא  זיף אום טיט איין פאר שעמט פ;ים ו
̂עבךן  טויבץ זכרנו נמ־יינקואונזיצוא ךע:ט פארטינ ל^בין זכה לויטער אונ;ערע זינך ש
א זינד פון אונזער יונינקייטמחת םעק אויש אזוא י ך ת א ס  זאלין ךין לויטער ניווייפט ח
 וויא וואלקין חדש באנאי אונזעךע טענ אזו ודא לאננע צייטין מומאה ךיא טומאה מאף
 איבער פאףן אונ צוא לענד ךיא ,עונות טהרה רייטקייט שפרייננ אויף אוגז טיפ ךיא
M ו מיר. וויישין אונזער גייז_קיים. הרבנים ווידער שפענינעי־ נ ע T וואשער באגלייבטע_ 
 שלעבטע יקשות אונזרהאךטין אקין חסון איזשטאךק אזו וויא בויטר כרם ךר ורץ נאךטץ
P! פון אונזער פלאנצוננ סגםג שפךאצין שלעכטע וויק טרויבין כסו ?נש האט גאךענןט. 
npmr? נישטאלט שטעלינךינע ךעךנער ךאש מיעט מען ךי רשעים למידי הרע זייןק 
m די זיינען באהעפט צוא דיא אומות לוקחי זייא נעטק #וחד חי״י  בייז צו טאן צמו
̂אנק נאף באצאלוננ מהר ניף האבק מיר מקלקל גיווען חופת ךי חופה שן ךער חחוןמ  

 דאס



 64 סליחות לערב ראש העגה
 • אקוץ שודד רודפי אלמונים: כהר קלקלגו חוות
 התוניםי מאז הופגנו לאחור ולאלפנים: נעו זבחי
 הכךים המקנים י ניחוחי כיח קטורת סממנים: שר
 המשים יועץ וגשוא פגים • סגן משוח לדםואסרונים:
 עמידתנו ראה דלים(רקגים•'עצובי חח'מתריס
 בלענים: 'פקדגוף בצר ילחש 'צקוגים• פחד ריגיןד
 דואבים ומתאונגים: צמח ?דקה' הצמחמאמ;ים .
 צוה להעביר עונות ראשונים: קול הקורא נשביר־ז
ה  :מיד־נים • קטיגור להם ךשתיק נךגנים: רוח נכ̂ז
 •ךכאות לנ״שברונים ״ רצון;עלו'בחלבי קרמים:
 • שבועת אבורת הקם לבנים• שועת קוךאיך תשמע
 •ממעונים׳ תכין לבםליראתןז מובנים• הקשיב אןנך
 שיח הנוגים: ישוב להעקיות עמןד. מגאונים * מיהר
̂ איז מתן הורה מאז פון ךענשט מאלזטסגנו זיינן מיד אוועק נירוקט ניווארץ הינטר  דא
̂יאף  ןיך אונ ניט פאר ןיך געו זיינק פאר וואגילט זבחי די לרבנות הכרים פון ליא פעטע 
 ניחוחי דער :ומער ריח קטורת־פון ךיא קרייטיבער שראויך ךיא האךץ איבער פופציג
 אונ ךער יועץ איז איין' ניהויבין פנים דאש זיינען ךיא צדיקים סגן ךער כהן משיח
 אונ לרם אונ פרא*2טע נהנים עמידתנו זעה אונזער שטיין פאר דיר דלים אדום אונ
 לייךינ פץ מעשים טובים עצוב׳ מרומני ינ ניפיגי מרורים ביטער אזו וויא ביטרע קךייטי^ר
 פקדנוך מיר ניךיינקן ךיך אין איינגשאפט לחש מיט תפלה אונ ניבעט פחד רעם פחד פר
 ריין ךין זאךנץ מיר אונ קלא;ץ צמח איין שפראצוננ פון צדקה מאך שפראצין צוא
 ךיא באגלייבטע ישראל צוה ניביט צוא מאיץ איבער פאךץ עונות ךיא יערשטע זיני קי*
 **ומער קול וואש רופט צוא דיר ישבית זאל פאר שטעךין דיא מקטךינים קטיגור ךעס
 ^טן זאל ^רישטילין דשתיק אונ זאל מאנין שטיל ךיא ^ךינערס רוח ךאש צו בראבן
 נימיטדכאות צו שטוימננלב דיאצובראבענע הערצער רצון זאלין א1יף ניץ פאר דיי
 ןיךצון כז^בי אזו וויא לער חלב פץיקרבנות שבועת׳ךיא *:בועה פץ ךיא איות זייא
 י מגן״ם צוא די קינךער ישועת לאש ניעןרייא וואש דיא רופץ דיך ;אלשיטו העדין פץ
 •י ףא הימלען הנץ זאלשט אן' ברייטץ זי;עךע העךצעך זאלין צו דיין פארכט אן ניבךייט

ף צי* י  ־ זיץ־חקשיב זאל פאר נעמען^ע"אויעךץ ךיא ךייר פץ ניבעט *וביקער אום *
. ברייננען . ־ . . ״  ׳•׳"־*• • •



 סליחות לערב ראש השנה לג
 וכןךמנו רח^יןז קךמונים• ןר;ם.נצאוחנוניף^ים.
D ביי לכלקודאיך w י על רחמיך כ ^ ^ 

: • דך^י ג ?ל«9זא1 י ז  אל תנ£ במ#§ט עמנו כי לא חח־ק ?ל1
י לקל קוראיו לכל^$ךאד*בא&ת:  כןךאהו' >ידזי1הוכךוב: גןוזב י
̂לד״יט  כןרוב » לנשברי לב ואתדלאי רוח יו#יע: כי מי גוייןדול ן$#ר לו״
 ןןרוהש אליו כץ אלךןינו ?כלכךאנואליו: למ#ף א$יגו.ע£הו^ לנו

 ךאח._עמיךהנו דלים ודקים•י כיחש אב וכי
 כד סליחח מיוסד ע״פ איב ובםון* חתו0 שש המחבר אליד, בי שטעית חיק

 אלהינו ואלהי אבותינו

 איכבה אפצה >ך. (איך־ אע*א.עין ״- 3י אין העש ימד
 זלות א-יףנעירד הלי־תי מנזבור ובגבר עבת
 ;ץ י דמיתי לגבור'׳?אין בידו כלי זלן י הודדד לב דל
 ןחדל ההוקם סרסור • ומה .יפער נבער'מדעת ובץ
 חסוד • זדונו כרובו טמון וחובו כקךבו <iסור • חוטא ןרב
 מך בנד מנול מסור: טרד לב במזה הלזה הבא לבקש י
 ;שר תיוה תוכחת קץ פתלתול' ועק#: בושל בךביו
 ברייננק ךיין פאלק פון ךעם ברומונג פץ גלות מהר גיך זאל אויף אונז אן קוסען ךיץ
 >נךשטע ךר באךימקייט ריבם אין זימגר משפט זאלין זייא איוישניץ ךיינע לייט זעלינע
̂יךעקט קויס ךי וואש האפין ךיין נינאד אונ אויף ךיץ דער באךימקייט פאר זיןעךץ  

 זייא זיף•: כי על רחמיך הרבים
 איבבה אמגה וןיא אזי זאל איך ןנפענען מיין מויל אונ וויא אזוא ואל איןו אוץ* ךדיןץ
̂ים טובים ניט אוג כןיץ ז.כות איז אץ ̂ע אוינין בי אין מיד זיינק קיץ םע  מיי
 מיץ האנד ניט ךא געיתי איךשךייא איןו 4ין גיורארין אזו וויא איין שבור אונ אזו וןיא
̂ז וואס ;נר איז פול פץ ורץ דמיתי איך בץ נלייך צוא איץ נב1ד וואס 87ר  איץ םענט
 האט;יטנןין ניווער הוחרד ;גם וואר ךער שראקין ךאס אריםע הארץ אונ איו פד סימין
m פון אים &יל ךער חזן וואס ?נר איז אזוא וןיא איין םעקלער אונ בעט פאר אונז 
 אונ וואס לאל ןנפענען זיץ םויל ךער וואם איז פאר נארעשט פץ שןל אונ פר שטאנד
 נייט אים אפ זדונו זיץע ^ונות ךינען בייא אים בהאלפןץ אונ זיין• חוב איי אץ אים אן
 גיבונךץ חוטא עיץ זינךינר אונ ?יל וויךער ^פעניקייט אין אין ךער האנט פון דעס״ץר
feimtnn דרע אי^ער ניץנט^ערט טרד $ש איז פאר וואנילט ךאש םבווך. הארץ פץ 
 "קומט בעטין ךיך ^שרךעם ךעכטין ורעב האט %ר פריקףסט#טראף האט ?{לפראמ^מ



 י» :הליתית לערב ראש השנה
 אשמתו וצחנתו לו למקיש •לבו אוןהורש כפועל
^ צ מ א ה  בפיו נוקש: מען מען בפיצה להשיב מ
 נתעכתי ונאלחים, כיימלאתי' דופי ושמצה•• ספק
 מימיי לא נאמנו ^אמב מוצא • עצריתי און ומרמה
 ןצומותי לךיב ומצה^ ©ישע מחה מ3ון.שא ואישנש
 כפר • צעקתי מכאב לב נכלם בוש וחפר • קצף שי ןז
 לרוגז הנח וכעס'הפר• ך^ה מרצה ומחבל לעדככ
 •גומץ חו©ר: 3#מי פלטי.ישראל הכינו בלב נבר,׳
ת » יהמצאו ̂.־5ר•̂' ̂וכ  דוומ-קחדקי ים6ן ל״9יקי5
 לרוףטו ח:ל'יונבר• לאיזהךמקץענות^ני וניםכר •
 יום ישמגה ועת רצון $מצא לפניך • י הגץ וראוי ו/טלם

I אח#ב בעיניןז * כעמלי ליל^פילל ולבקש לסמים על 
 פארדרייט אונ פאר קרימט נישל דאעז שלאפקייט פוןזיינע לןגיא אין גלות האט אים
א  גיסאבט זיינע עינות צוםשערויכלוננ לבו זיין הארץ טךאבט אוס רעכט מימ די
 מעשים פון זייניע הענט איזיער באצוואעגןניןואךן מעץ טען ךאךף ךך פאר;;נט^עלץ מיט
 דייר צו^נטפעךץ וואש/קאן איך ניפינען גתעבתי איך בין פאר אום וויךדינ ניווארין
 אונ פאר נארישט ניוואלין איך בין פולמיט שאנד-אונ לעסטעלט 9י.י?ע גיא?עלין!יינן
 ךט בגלייבט אזווויא אקיואל וראש הערט אויף צו קוועלץ דאש זייגען מייגע מעשי:!
ע {מים טובים וןאש איך האלט !יינען אום רעכט אונ  טובים זיץן ניט נוט עגרותי מי̂י
 פאלש ניטפוןנאטש ווענין אונ טיינןג העניתים זיינען נארצוא נןךינץ ךך פשע ךאש
 מיםטייט מעק אפ אונ די זינך ש־ טראנ אונ ךיאשולד.פאר ניב «עקתי איך טוא שרייען
 פץ נרויש הארץ ווייטאג ךען איך בין זיייער פאר שעמט קצץ״ךאשצאךין מאך שטיל•
 רוגז לאז אפ אונ רעם כעס פאר שטער יצ־ה באיוילינ דעס מליץ אונ רעם ליב האבר
 אונפארסיש דעסשטן וואש ערנראיט אויף אעזנריברמנןטרנצואיזיץ שבט• דאש
 איבר בלייבוננ פון ןשראל ברייט אן מיט א־לאר הארץ חוס ךאש נאנצקייט באגדיפט
 • אונ ^יבעטציט אויס אונוואפעט איעער האךץ צוא נאט ברוך הוא אז יער'לאזט
 ךך גי$י^ן צו דעס וואס פארשפ:ין אים אין ן$שרת ןמי תשובה נןרא£ט צו שטארקץ
̂ןה דאש נישךייא פץ איין ארומאן אונ פון איין m בראק  לא גאט ברוך הוא איז;יט מ
ק פאר דיר חגץ ארעכטער  הארץ יום אטא: פץ הילף אוב אצייט פץ רצץ זאל $*יך ניפ̂י
̂ץ בעניי אז איך *זטעל םץד  ,אוג&גאנןעד ואל איך פאר ךענךנט וןערין אץ ךיי^ע אוי

 0ת0לר



 סליחות לערב. ראש השנה לד
 בניך• רציתי א:!בבמ השבענו י,סלחתי נתבשר
 ממעונך: שקה נא ©ני ביליון והמולוקישות• מכשול
 הדימוי פנו ךךןז ל:ק!ח'מעקשות׳ ןגון עזבו לחתות
 ואל תוסיפו'להקשות י יודע זישוב ונדם רקח דבת
 כבושים וכקשות: הקשיבה אדון הנוף מנון האזינה
 ערןז^סיי^עקתיידצה' וההדחה לההפתהלקכל
 #ןעתי; קראתיך ממצר קרב אלי ולכה ליישועיתי•

 חושיהלעזרתי אלהיתשועתי:'אל>יכי •
 אל תבא 3מש»טעמנו >יי לאתירק לפניף כל ןזי; כי תקח מועד אלהים
 מיצרים ובפיוט: . #מע קול תחנונינו ן^וענו אליןז^אנו״ידנו אל
 ךביר גןךעף: להצל מכזה נ?#נו ולחיותנו ברעב: ואתה,ע מגן נ^דנו

ן : כרחם אב ובו׳ ^ א  בב1ךט ומךים ך

 כה סליחה מיוסר ע־׳פ ^״ב אלהיט ואלהי אבותינו
ן מועד כתקח מישרים לשפוט בתעצוגזף • אודצבה בפלץ לחלות ץ  אן
 פניך לרוממןז• במנשי לא נשענתי כי אם ברהמיף ״;;1עשה
 >£מען שמןז: גזו אמוגיםיגםרי rib במרץ״גם גוררי גדר ועומרי ב^־7
 מתפלל ויץ אונ בעטין רחמים אויף ךיעע קעדר רציתי איך האב אייך 4יוואלמ מאך
 אונז העדין פץ רעם הימיל דוא זאלשט אבשוךה זאנין איך האב אייך מוחל גיררען ליא
 אבירות שקדו היילט אייך צום פנים פון ךעם אויבעךשטין אונ פר שנייד ךיא הארטע
 אקענס מכשול דאש שטרויבלוננ דאש אין דער״יצר הךע טוט אפ פון זיך ראםט אוי^

. . . . ». • • • • T *» י " » • r : t i t » ; י י -

 ךעס ווענ אונ מאכמ נלייך דאש פאר זקרומקייט עי! פאר לאזט ךיא עבירות אוני זייט
 מעדה אונ זאלט מער שוין ניט איין גיעזפאךט דין יייעךער וןאש ווייס וועטיאפ
 2עךין אונ וועט בדיעקען ךך אונ וועט נעפן ךי ווייכע ךייד אונ ניבעט הקשיבח פאר
 ןעם האר ךיא ניבעט ךער באךעמינער נאט פאר נעם דעם סךד פון מיין מפלה זעקתי
 םיק נישרייא זאלשטו בווילינן אונ זאלשט וועלין וועךין איבער ניךעט יאן צוא נעטק
 מימ ?י2עט ?*תיד איך טוא ךיך רופין״פון אייננ שאפט נ.ינערען צו.קיר אונ נייא צוא

 י מיין הילף חושה הייל צוא מיין זדלףנאט םי? ^;ילפערג.
 אדון מעי גאט 3״ה אז דוא נעמשט דיר ךיא צייט צוא ט^טי\ דיא ךע^ט פאך^יןע
 יוךין טיט דיין נרויש שטארקייט אתיזבה בפלץ טוא איך פיך שטעלין טיט נרוי&
ר ךער הייןנין כ8עשי איןו  זךטעתעען לחלות איך זאל בעטין דיין 9?ים איך. וןעל ך
ץ וזמנית ח׳ גאט גחןז' הוא.  ^עדןען טיך $יט אן אין 9יי$ע מעשים כי נאד אויף ף

א ו & י 4 י  • י



 68 סליחות לערב ראש השנה
 דוךשי חפצם rjba משוכן *טמי עךן • אבד חםיד מן ןזאךן: הן כןלותי
 ומה איטיב במופי* הנני צעיר באין מפולות בכפי• ואיןד איגד״ ואני
 רב דופי • היות לךצוןיאמךי פי: זחלוזי ואירא מחוותדעי״,זדוףעורחי
 ו^־ד רשעי • חנון רחמני בהתודותי רעזבי פשעי• שמע קול חחגיני
 אליף ב^יעי: טעיתי והנני שב ומתודה עשות ךצונןד״ מהור.עינים
̂ לי לפנים משורת ךינף י ואד?ף למען  ח^בני כ^לם לפניף: ;ה הכ
 אב$צא חן בעיגיף7 כחןז עךלינא ובתפלתי התנאדר^פלתןקן ור^יד
 ופרסו גאה• לבבי הנשבר הנדכה והנבאה • הבט משמים וראה ״ אל שלד

 בו סליחה מיוסר םן אות מי עד ת׳ ונסוגו חתוס cv המחבי יוסף בי יצחק
 * אלהינו ואלהי אבותינו

 מרבים צרכי עמך ודעתם קצרר־ז• מססוךכס
 ומישאלותם כל יובלו לספרה ״ ניא בינה

 טוא פון דיין היילינין נאק רועגין גזי זיינק פאר ?נימין ניווארץ דיא באנלייבקע יודין 1
רע נרויש ^טארקייט גס אויך דיא וואש עאמען זין• פון,עבירות י  ליא ?בולים טיט זי̂י

 ־ ייי״י אוג דיא צדיקים לואש זייא בעטין טיט 3ח פון השם ,יתברך וראש יער ריעט
 אין הימיל אבד דיא הסירים דיא נוטע יוךין ךינק פאר לארץ גיווארין פון לער ויעלט
 ןןש האט כןיינך ניט צוא בעטץ פר אונז צו נאט הן איך בין מבוך• ניווארין ייא& כןאן
 איך ןנטפערץ מיט מיץ ט־יל יעני איך בין גאר לער מינשטער אז איך האב ניט קיץ
 כינשים טובים יאיר וןיא כןאן איך האפץ אז איך האב אזוא פיל שלעבטי.קייט אץ סיר
 היות 7גש זאל זיין צוא איין רצון ךיא ךייו פון מיץ מויל זחלתי איך האב פאךבט אמ
 פאךכט מיך מיין דעה צוא זאנץ ללאס איך וליל זדוני פאר םיינע אבירות פץ במזיד
 האב איך מורא אונ פאר מייגע רשעות חנון לער בארממער נאט לער בארעס אונו אן
 .׳ סיר ךינען מהולה אונ פאר לאדן ראש והצעות שמע הער צוא לאס קול פץ סיץ
̂יצר ילע אזנ  ניבעט אז איך שךייא צוא ךיר טעיתי איך בין פאר בלאנזעמ באך לדם
 היינט כןער איך םיך אום אונ בין מתודה איך ורעל שוין טאן דיין רצץ מהור נאט 5״ח

 ולאסור הייסט(טהור דנים) רעקיןמיך פר אנאנצץצדיק יה נאט ב״ה ברייננ טיך *
 ־ ^דיץ איבער דיין משפט יאיעד איך זאלדיךזקאנק ?יי איך זאל,קךעץ ס! אץ ליינע
 אוינין כחך דיין פח זאל ניגךיישט וועךין אוני פיט מיין תפלהזאלסטו באשיץט ווערץ
 נועלת אזלא וןיא ךיא הפלה פון איין זקן וואס ^ר איז ניוואונט אונ פץ זיין יונינט אן
 ״ $v אויף אים £יץ שם רע ניט ארויס נינאננען לבב• מיין צוא בלאיין האךן זלאסיצו

 שטויסינע או: לאס נידעדיגע הבט קוק פץ רעם ך׳יפיל אונ זעקי: • י
ה את קהךץ  מיונים גרני ^ס זיינען 2יל ךיא באדעקענעש פון דיץ פאלק אונ זיי^ר ̂ר
ר בא;ער זקאנען ךיא ניט דע־ציילין נא בעט איך'  «חםור£ זיי^רפעלונג אוי זי̂י

 ריר



 סליחות לערב ראש השני• לח
 הגיגנו פ1רם {קרא ״ האל הגדול• דזגבור ןהנוךא: ספו
 גם ולי ידעי פניזעה ״ &ךר תפלה במענה יל$10כש
 לסכץןד,• עךמים נותרנוורבתה דדןגד־ר עלי ׳?ן לא
 השגג/ישועה:§גים איןלגו פגיןז לחלותי^ענו מעלגו
 תנףגו מסלורת י צדקה לך לנד נכקזט במערכי
 ההלות ; העומךיפיככית ין בלילות:כןדו^ ריאה
 בי פס מליץ ב^ורה •י קבלגיבי במרבית השורה •
 רגתי היום ככתךך תהי קישוךדר אליגאזר ?נמרה

 שלעתי שעד־׳ ותפלתי ר1הי נעימה יי^מע פגיעתי
 כפנייה תמה י תהוקקגו לדדים טובים ךדמייב לגו
 הכהייה והחתימה׳ תולה ארץ על בלימה:זיךך§שוט
 וקבל ותשובתי במעמדי ״ סלה נא ומחל תעי מעבדי•.
 פנה נא ועסוק כמוכת משחריף דודי ימעוךךי• ואתה
 ךיד פרוב אונזערע נילאנקן איידער קיר pnץ האל תא נאט ניאכפעדטער שטאדקער
 אונ פאךכצומער כ»י זייא זיינען איץ ניטאן גיווארין אונ פאר לענט ניוואלץ ליא וואס
 ווייסין צוא בעטין סדר דעם סדר פץ תפלה מיט ^נטפערוננ פץ צוננ צוא ךיילין ערופדפ
 גאקעט זיינק פיר איבר ניבליבן אונ ראם בייז האט זיף גימערט על כן דריבער האבן
 סיר;יט ^רייכט כךן הילף פנים פיר האבן ניט קיץ פנים פאר ךיר צוא בעטין ששעני
 מיד האבץ גיקימטייט מיד האבין גיפעלשט מיד האבץ פאר ןןךימט ליא שטענין
! נירעכטיקייט איז צוא דיר אליין מיר וועלין בעטין מיט אן ךיבטוננ פון לויב ן ח  ז

 העומדים דיא וואם שטיי$ אין נאטס ה1יז בייא נא?ט קד an היילינער נאט זעה או

ע ךייד אזוא  איז איין ניטאן ניוואךץ דער רעכטער פיר שפרעכר קבל אנטפאננ פי̂י
 יייא פיליגישיינק דנתי מיץ ניבעט זאל היינט אן ךיץ קרוץ אן ניקניפמ ווערץ אל דוא
 נאט מאש דוא ביסם אן נינוךט מיטשמאךקייט שועתי מיין נישךייא פאר נעם אונ מיין
 ניבעט זאל ךין זים שמע הער מיץ גיבעט וויא איי; רעבמע ניבעט תי״קנויזאלפט אונו
 שפאךקק צוא נוטין לעבין אונ זאלסמ אונז פאר ניטינען ךיא ניתיבה פיט ליא תזימה
ד אין לופטין ייד שטרעק. אויס דיין ך  תולה דוא נאט וואס דוא מאבספ היינגען ךא ^

ר סלח פאר ניב אוב זאיי מוחל י  האנם אונ נעם צזא מיץ תשובה אין מיץ שטיין פאי ך
י עוסק אץ ליא נוטלקייט פץ דייני; י א ר זיך נאד אע ז ע  מייגע שלעבמע מעשים ^ ק

 י ״• פארניטע,־ ־ ־
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 לי מגן בעדי:יבזה אל הסה הוד מלולי י דוממתי
 . הולך בפי מעוט שבלי * מלא למובהתאותי ומשאלי ״
 אלהיט ל; חילי: ,יערב' שיחיייותעתר יתפלח ״' צרוף
 ?ח^זבוןפלמלה ומלה• חשוביכןדויש•מעמדי במנחה
 בלולה* האזינה אלל\ יעסיב סלף,: ^ פלך וייעטי וט׳

T V | ־ : V ״ ־ I I • ־  : T ־ :

̂ץיגה » מפלתנו  אל תב בשטןט.עמנו כי לא יצדק לפניף כל חי: ה
 • כגניבה לקול תחנונינו: מה ניאמר לפגיףיןי הלחינו פשה ןךבר-ומה
 4?טךק: חטאנו.עם'אבותינו חווינו והרשענו: חטאת נעורינו. והשעינו

. כיחס אב זכו׳ י  י אל תזכור כחסךף זכר לנו אתה למען טובף י
 בז םליחה מיוסד y״c א״ב ובסון* חתום שם המחבר שלמה חזק ואמץ

 אלהינו ואלהי אבותינו •
 אנא עוררה אהבתף הישנה י אשר אהבת ל_עךת מי מנה • בכל>ינעי
 חבה ואתה ^רעות מכונה״' למען אח; ורעי אךבךה נא: גם
 בצעדןד על הר גבנוני* ?יל ל^עשע חמד קדמוני * דמית ממלכת בוזניס
 וגולקדוש ובני? והיא גם היא יאמרה אחי הוא $לכי ואדוגי: הורשתה
 פארשטער תא מיין פריינד אוג מיין שטארקער ואתה אונ דוא נאט ביסט היין ?שיצער
 בזה זאלםט ניט מבזה זיק מיינע שיינע ךייד דוממתי איך האב ךער הייץט דיץ לויב
 נאך מיץ ןןליינעס שכל מלא ךער פיל צוא נוטץ מיק נילוכטין אונ מיין ניבעט דוא
 נאט.ביסט מיין גןראפט יערב זאל זיין ןיס טיינע ךייד אונ זאל באווילינט ךין מיץ
 ניבעט גרי1* ךעכץ צוא נ1יף איטליקעם וואלט צוא אננדער חשוב דוא היילינער נאט
עקב צזא  ךע?ין אונזער;יבעט וןיא איין ״קרבן מנחה האזינה פאר נעם תא נאט פו̂ן

 העלפין אין אלע ללענין :
 אנא עוררה איך בעט ךיך ךער וועק ךיץ אלטע ליבשאפט אשר ולאש תא האקט לי3
 גיהאט ךי יויין וראש אויף זייא ?ציז נזאנט נוואךין מי לועד ?קאן איבר ציילץ ראש
 ^ןטויב פץ ךי בבל טיט אילע צו נאמן פץ •ליבשאפט אונניזעלין שאפט אן נירופן למען
 .פון ווזןנין םיינע בךידער אונ_מי;נע ניזעליןלועל איךךייךין גם אויך אז דוא האכט
 ניפךאטין אויפין פאךנ סיני גיל טיט פרייר צוא אונטער האלטין טיט נילושטי.קייט פון
 דערהוךה וואשזיא איז פר;ערבשאשץ נולאךין פון רעד וועלטדפיתנאךךענפט מאל
 האסט*;יגדייכט אונו צוא קינינךייך אונ אהיילינ פאלק והיא אונ כנסת ישראל האט

ז • ו י י ו י • 1 : י ו ~ : ן • « י - ״ ן  T ן •

̂ער אונ םיץ מלך אונ מיין האר וואש דו נטפעךט טיט ליבשאפט מיין ברוךער איז   ג̂י
 ןועסט זאגין ויעלי! מיד טאן אוג וועלין הערץ הורשתה רוא האסט איר נמאכט יךשנן
 $ךן.ישראל וואש,עש וו^־ט אןגרי.H$ ),6 ןיבי אונ האשטנבויעט דאש.ביתךמגןדש

 ראפ



 בליחות לערב ראש. השנה לו
 3חלת צבי חבל הנעים י הסתופף לכבודןז בלויות צעצעים ״ דהן עתה
 טלטלוח בכל פנות וא:ים ״ בארץ לא להב דזלא אחיןד רועים; זכור אל
 ה^כח ואל תהר^ו^ל ת^קוט אל״ זממו להכחיךי אדוםןןשמעאלדגין
 אתה;תנת •את כלי התלאות האל ״ כה אמר אחיןד י^ךאל*: טפלו;גלי
 ובדקתי בוקקים עלגי מארצי ולחצוני דוחקים ״ נשארט^תסר פיל דלים
 וךקים• יום' יום הנה עבדיןל מכים ולקים• קול דמי אחיןד צועקים:
 ברו לי *טיחות למוכךט ״ כלתה וגכספה נפשי.עזרתה לבקש ״ לישועתה
 לי על פתחי לנקש ״ את אחי אנכי. ?!בקש: ״ $יום כסה ב^בתף על
̂ כל בעל משאת  כסא כבודף ״ לסקור^הד לבימוךךץז ועובדיןז ״ ננו
ג7אי ת מ ם י  בוגךיןז״/וא^ר יהיה לןז את אהיןז תשמט גלף': ק?ל
 לברואי עולמך י ן&את ח:ים וחלוף לשוע ומןז ״.עליון ח;}חסד באלמןד •
 ערוב עבךןדילטוב וחיאהיףעמןזין פנה אלי וחנני ותננ/עךק ״ פנר
 מנאציף בעוניי ורשיון • צרכי חוק טרף בחלקף אפסניוך ל תקפוץ את
 דאש זיסע טייל הסתופן* דו ביסט וואךין באהעפט ווענן ליין כבוד אונ האסט גיהייסין
̂יאזו וויא אשטארקע בהעג5טענעש והן אונ  אדיין שטעליןלי ברובים אויפין ארון הקוך
 איצונד האבץ דיא אופות פאר פךיבין זייא אין אלע ווינ^ק בארץ אין אפרעטד לאנד
 פא9ין זיף דיינעפריינד .זכזר גיךיינק זאלסטו ניט פאר נעםין אונ ניט שוויינין גאט
 ברוך הוא דוא זאלכט גיטרוק' זממו אדום טיט ןקמעאלים האבץניטרא^ט צוא פאר
 שנייךין פיך חמן דער באךמיגר דו ווייםט וואול אלע ךי ךאזיגע פידיכןייט כה אזו האט
 ניזאנט דיין פךיינד ישראל מ8לו_ זייא האבץ באהעפט זיך: אויף מיר אונ האבץ פאר
 פינצטעךט פיך לי פינצטזןךע פענטשין גלני זייא האבן פאר טריבין טיך פון סיין לאנד
 אונ האבן באצוואוננןפיך די שטויסערם נשארנו פיר דינן איברנבליבן ארוםאונליילינ
 יום מאג פאר טאג וועךץךיינע קנעבט נשלאנין קול דאמ קול פון דיינעפלייני ?טלייעז
 כרו זיי גראבן אויף פיר נךיבר אוף שצרויבלונג כלתה מיץ לייב גייט אויש אונ כעט הילך
ttfoh זיא קלאפט אן אויף טיינע טיךץ צוא הירך את םיינע בלידר זוך איך מיום פץ 
̂ן אץ  השנה ביז יום כפור אז דו וועכט ךיך זעצין אויפין כסא. הכבוד לפקור צו צייכע
 איינעש דיא העךצער פון לי וואש זיינן מורד קענין ליד אינ ךיא וואש דינקךיך טוש
 באצןויננ ארע לייט וואש האבן דרוב ניפאכט ךאש בית ד^קדש אונ גפעלסט אין ליר
 יא*־ אונ וואש דוא האשט בייא ךיץ פךיינד .ישראל זאלסטו א6 לאזץ דיץע הענד
 מפריס אז לי בי;ער וועלין נליייע:ט וועךן.אויף לי יןאש,זיינן בשאפץ גיויאק אויף דיץ
ת שיינק לענן אדר טויט חס לפלוים צו ארייכין אונ אךיטק.על*ץ.אויבעך^ר א  וועלט ש
 נאט ניב חן טיט חסד אין ךיץ היכל ערוב מאך זים ריינע קניעכט צמו נוטק ריין פנייתי
 זאל בלייבי; לעבין פיט ךיר 5נה קער.ךיך צו.פיר אונ גיב פיר חן אינ הייב פיך אויף
 נאנץ הויי פאר ^טנייר ךיעע ךער. ^•ארע;?ד פיט נדויפ ארופקייט אונ 1עשי ערכי

 ראש
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 ;ךף מאחיןז האביון: .קדמתי בנשףיאשועלןז מחוללי ״ קדמה הבךף

 ׳ ף&א פשעי וטןלי • ךחמיןד.יתנולל^לי כמנחם אבלי • מי ית^ךכאח:
 לי: ^(עה £ועתענ;יףr$H2 י שבעה ?דעותנפ^םוחיתם ״ ת^ןלץז
 במצולות ים׳ כל חטאתם • אנא שא גא פעוע אחיך וחטאתם: אניכי

 על אמרח סבטהיף׳ לבבתן/על עיי צירים -עלוחיןז • מתי תה^וף.
 ־ זרועןל* $כחןד ״ לןז נא ראה את עלום אחיןז ן ה:יך. מנןןם מקני״

 ישראל וחרב נואותם* חי/קוף גם עתה קומתם ״ ואמץ זרועם ותיכון,
י ^ ו עב י  ביגוחם ״ *ואח אחיןז תפקוד לשלום ואח ערבתם ״ »s מא־ י
 אל תבא במש^ט עמנו כי לא ל?ךק לפניך כל חי: האזינה ן; י*פלסני
 הקש״יבה 1לקול תחנונינו: מהי נאמר לפ^יף'!; אלהינו הה ^דברוהה
 נצ^ךר^^הינוב^נו ונעלמנו להרים אלהינופנינו אליףכירבואבותינו
 לף חטאנו: חטאנו עם אבותינו* העוינו ןהףםעט: חטאת ןעוךיגו יטעינו

 אל תןכ1רכח?ןךף ץבר לני אתה למען מןו^ף יי: כיחס.•ב יכו׳'. ,־
נ ובסוף חתום שש השתנו יצחק הלוי •  כח סליחה מיוסר ע״• א׳

 ? אלהינו ואלהי אבותינו

 אל אלוה דלפה.עיני • אעזגע ויאמר הנני • אמרי
 האזינהבהתחנני• ע53י להוה ענני: >יב&זניס

x ראש באדעךפענעש פון 9רנסה אז ח וועסט טיילק דיין חיל ולא דוא זאלסט 3יט פאר 
 שלימין דיץ האנט פון ךיץ ארעםק פךיינט קדמתי איך האב סיךניפעדעךט פאר טאג
 אונ טוא שךימנן צו דיר מיץ באשעפר קדמה ךיץ חסד זאלסטו פעדערין י*א אונ פאר
 ?ךאנ טיינע ךנד אונ מיי$ע מעשים רחמיו ךיעע רחמנות זאלז!יך .קיץןלען אויף מיד:
 אזו וויא איינר איז מחם אבל מי הלואי דוא זאלםט נינעבץ וועךין צו פיר וןיא אברוךר
 שעה פאר ינעם ךא^נישךייא פוןליץע ארעםעלייט שבעח זימנךע לייבר טיט דחנר
 לעבץ איז אן ניזעטינט ניווארין טיט שלעננ^זחשליו דואזזאלםט אדיין ווארפין אין
 ךר מיפע;ע?ן׳פץ ךעס ים אלע זייזגךע זינד אגא איך בעט ךיך פאר ניב ךיא ךנד פון
ץ פדיינד סיט זיינע חטאים ךאסהייסט בשוגג שש איך פךיי פיך אדף ךיץ צו זאנוננ  ך
 לבבתי דוא האסט פיך פאדזעפט דוךך ךא שלוחים טשה 9יט אהרן מתי ווען וועסטו
 אנט&לעקץ ךיץ רעכטע אריס פיט ךיץ כה א• נייא איך בעט ךיך זעה ךעם פריד פון
̂ג פון.ישראל אונ ךי ^וועךד פון  ךינע פרייןד חיית פץ לאננ ביסטויניווען ראש האפ
 זייער הויכגןייט חי לעבךינער נאט שטעל אויף איצונד אויךךי7ך־ באשמאנד ואמץ אוג
ר אחם אונ זאלםט ר$נן צווישץ ויי ואת אונ ךיינע £ךיינדיזאלסטו גךיינגןן  ^טארק זי̂י

 צו $ץד פיט ךי^ךע ודיבר אוגקינךד :
̂טךייא את זאג אז ךא ני ץ ז$יך ך  י א ע ו ש ̂ נאט'טוטטךיפץיםיי^ע אוינץ א  אל אלז» צ

 ״ .r * י אמרי



h סליחות לערב ראש.השנה 
 j כי תפלס לדכי ״?iprffip דלותי חלקי וחשקי י ־ ואם
י עידוםי^נצגי:נר^ו, י וךאו ן  1 ב$עליו#£ט:^ך״ן
 ! כלה חטא'ומרי״ גלה נד&גן מר§א וצרי•' וענתה כי
 צלקתי ליוצלי * כיום יצהר כי הבא על• עזכלי: חפי
 בכם ןלכןיאלנךם* דרושי את,עפר יסודם• ואלי
 ף תשלם כגמולייךם״ כי רכהךער־זהאלם: הגפש

 החוטארת במה ל>צכפר ״הוןלא יועיל ורוב כופר.״
 ן העמך^ עד י ממהר לספר •י מבית ומחוץ ככופר:
 ומה יכפור ו$דו סדורות • עוות מ׳עשיו לכל הקורות י
 ואיך יאמר9־ יולעספולות • להגה לגגע בקירות:
 , זכים דמלוים עמך כ^ל פלך • זריזים לשמלןז ב^יד4
 אשר תלד לשוכבת׳?חיקתעיי5,ע^ירוהילך..•
? פאר נעם ענני אז איך טוא בעמץ יענטפער מיד נאט במאזנים אז דוא  אמרי מיץ ך
 טוסט ווענין אויף שאלץ מיץ וואנ במ״תיך אץ דיינע מצות בין איך פאר אךיםט דיינע_
ע מעשיט  מצות זיינק מיין הלק אונ מיין חשק ואם אונ אויב חם ןשלום אזו ודא טי̂י
 וועסטו םיר צאלין ואירא האב איך מורא ווארום איך בין נאד נאקעט פץ מצגת גרש פר
 טרייב אונ פאר לענד ךי דנד מיטין וויךר ש^עניקייט גלה אנטפלעק ךי כלי פון רפואות י
 פון ךי עבירות וענתה מיין צךקות זאל עדות זאנץ אויף מיד צוא מיין באשעפעד כיוס-
 מארנץ אום ראש השנה אז דו וועסט קומעןנעבן מיץ שבר ת«י ךא& איז ךיא רדטע
 פלעקץ פץ אבירות מאש אדש אונ מאך ווייס דתש פארשט אז ךעם טענטשינס יסד־
עךדי*ל אונ דו זאלםט ניט צאלין זיי וויא זיי האבן שלעכט ניטאן כי\וארוס  איז פץי
 j ךאש שלעבטיקייט פון דעם םענטשין איז זייזןר פיל הנמש דאש לייב וואש ^ש זעךיגט
 ןץ פיט וואש איז מען מכפר הון קיץ האב וועט ניט העלפין אונ פיל אויש לייזוננ וועט אויך
 ניט העלפץ העמדת דו האקט נישטעלט עדות וואש;נר איילט ץיך ךער ציילן וואע* דער
 מענטש טוט לעבירות פאר באךנין אונ אויפין וואר אונ לייקינט וכה אבער יייא;ןאןיעד
 לייקינק דען ?ש איז פיט זיינע הענט מסודר עוות דינע פאר קךיםטע מעשים אונ אלץ
 וואש יעש מךעפט ךך אים יאיר דויא ״קאן;נר זאנץ וועד ווייפט צו ךער ציילין וועת או3
 ךי עבירות דינן אויף זיינע ווענט אויעז ג^ריבן זכים ךי מלאכים ווא& זיי דינן בהעפט
 פיט דיר אויף איטליכץ אי־ט זריזים די מלאכים וואש די הימץ דיך וואו ךוא וועםטניץ
ר זאנמ אןץךעדות אויף איין ריי^ץ אוג איץ  ושוכבת אוג ךי נשפה ווא״ןז זיא איז בייא ך
• •\ ' ן נ מ י ר • , • א י  י
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 הגמדה לפני המלך: הלתי לא לכחד כל מנת • הוות
 לאדם מה שיחהו• ואפעל המיקכבהואייוחשבעם
 קונת: מרם' יתננפורגליך כעלבון ״• מהר עצמך מבל
 ;!וך'לא יוכל לסמלטככל ־עזבוך •יאמת המושלים
 בואו דמטבון: .יעד אלב?נה פרקים ןהחליתי ידון כמו
 נחלת שארית•: ואם' מעלו בך הבט'לבלית • לאל־*
 תעמוד על הןרק להכרית:'כי כיום כסא יבא* כל
 ?קרה איש לפי!;, חוצבו י אם דל ואם'^שיר בריבו ״
 עולים ויורדים•בו: לעמףמליץיוישרתמנה׳ לעת,
 יבאו כל בני אדם כשכטו להמנה • י תעבורנה הצאן
 על ידי מונה:מישפיט עמו החלה כקרוב * *משרד־ו
 אךימק תפדה אז ךער מענטש ווערט אנ^לאפץ שטעלט זיף*. ךי נשמת פאר ךעס מלןל
 הקדוש ברוך הוא אוגזאגט אלע אבירות וואש דער מענטש טוט איטליכיז טאנ חלת•
 <$יןד טוא ציטערין ווארומ;נש ווערמ ניט פאר מיטין קיין שוס ז_אך פון אים חוות צו זאגי
 ךעס מענטש וואש ,ערךעט כסוד שיהד. קלה ואש אונ אז ךר מענטש איז א,! קקר
דס איי ךיינע פיס וזעק צו שטויסין  טון ?גר ךאךטין אויך אפ נעבן חשבון זיץ בשעפער ט
ז איין ״ערב פאר אלע איברים  אז ךי נשמה נייט אךויש פץ רעם נוף וואהם די נשמה אי
עניר1ת.לא יוכל^דער מענטשזקאן ניט אנטרונן ווערץ  *הר זאל?ןט ךיך רייןינין פץ אלע ן

̂רעק געבן נאד זיין האב מימ וייגע סחורות וועט אים ניט העלפן  פץךעם מויט ער זאל ?
 יאמרו ךי מלאכים וואשזיי העךשין זאגין תיבף ניב אש ה;הבץ פון ךייגע מזגשיט ייעד נאע

א משי־מן ךיא וועלט אונ ןאט פאר  ברוך קוא האט אן גיגךייט פיר צייטין אין;איי־ צו
̂טן ךיישראל זיי הייםיןנחלתף יאס  ציינינט ךיא ציימין ירין זאל אץ ךי צייטן מיגי

 אונ אויבךיץע יוךין האבץ ניפעלסט אין דיר זאלכטו לוגץ אויף ידעם ברית וואס דו א .>
 האסט כורת ברית טוען טיט אברהם אבינו ע״ה אל דו זאלשס ניט שמיץ אויםץ בראך
 צו פאר ענייךין תייף כי ווארום אום ראש השנה וועט הקדוש ברוך הוא קוםן מש פטין
 כל אלץ וואשיעש מךעפט ךך איטליכין אנאנץ ;אד פאר ךעם בשעפער אס איין ארוסאן
י^ראל זאלשטי 1אלק. ? P י  אדער <ךץ עושר עולים נימק ךיא אתף אךער אראפ לעמי צ
̂ין לעת צו ךער צייט או אלע מקט^ין.קומען בשבצי טיט זיין רוט צו  אמליץ יושר מא

 נציילט וועךין תעבורנה אוו וויא דר פאפמוך ציילט ךי שאף משפם דר משפט פון זק פאלקי
 איז תייף אין א; הייב וויא זייא טרעטץ,צוא אייךער. דער.רונז קומט אן משחת >ידי 7!ר
p T  זאל א1יף ןריי^ען דיא ךצראל פץ רעפ גיהנם אונ ך;ער' 'לע# צוא גומי; בדייגגק (

 נוא



 •ליחות לערב ראש השנה לח
 תעל חירט לטוב תערוב• וידץ י$מים לבדם מלערוב•
 לבלתייהיות שם ערוב: נאור'אליךמי יחבר •י נוהג
 שבעולם'אין?וישתמש בכלי!?!שבדי• ולא תכזהלב,
 גדבהזונ^בר.• הלפלא מיהוה דבר: מתתו אבן נגף
 לעמק ישוח• סורו טמא קראו בסיל-המךובא•. כי!אין
 סצרבנזקשוהיהבה נהחבמהלופןללבה: עוכדשני
 אדונים כפי שניו׳ עשות לייצרו וליצרו כלצוניו י לטוב
 דלבקלבוראויכל זמניו • לעבד חפשי מאדוניו: פנות
 היום סעוךתוונון• פ?1לו לזה' ללבא יחיינכוף ועשהו
 בשבת מה לסכין י מעותזלא יוכל לתקון: צעקה לכן
 קדמנו ליום דין ותקישיב י צום ותשובה;?למה דזמתך
 ישיב ״'ולא כשב לקיאו באחטא ואשוב י לא ימצאה
 נוא דיא אלע אומות טוט .ןר באזונךער משפטין כדי>נש זאל ניט זיין צוא מישט נאור
 גאט ברוך הוא וואש דוא היישט נאור וועריקאן צוא דיר באהעפט וועךין נוחגךעד
 שטיינער פון ךר וועלט אץ ביט אצובראכמע כלי ניצט מען ניט ולא אבער נאט ברוך
 הוא איז ןיט מבזה.קיץ צוא בראבין הארץ ידשלא איז ךען פאר הוילין פון נאט ברוך
̂וום זאך סתחו צוא ברעבט רעם י/־ר הרע וואז8 יער הייסט'נגף צום נלייכין  הוא איץ 
 וועג סורו קערט אפ דעם יצר הרע וואש ער היישט טמא רופט אים נארוואש ער איז
 פאר בארנק אין דעם פענמשין כי ווארוס דעך צורר פרענט {יט אויף ךעם הזיק פץ
 ךעם מענטשין הבה לאמיר ךך אן נרייטין אונ קלינץ דך אויף ךעם _יצר הרע ;נר זאל
 ניט גרדש מערק עובד דער מענטש דינט צווייא הארק אץ נאנצץ לעבץעשות צוא
 טאן צו נאט ברוך הוא אונ צום ער הרע זיי^ךע ביידעם ווילק וכוב אונ ןןש איז בעסר
ך לע^ט ועבד וןעט ן3ד פלייא זיין פץ ךץ האר דעם  באהעפטץ ךך צום בשעפר ווייל ז
ת אוועקיקעךק ךך פץ אלע ןסקים אונ אן נרייטק איק כעורה אדיף עולם ו נ  !/"י י״לע ט
 הבא !יי$ע מנשים טובים אויף יער וועלט וועט ךין אןנינרייט אויף יענער וועלט
 מארוס דער סענטש וואש נרייט ךך אן אום 7נךב שבת דאט ןנר אויף שבתי 1עושח
12̂ין  א יען.לער,עעז נרייט ךך ניט אן ערב שבת מעות אזו איין םענב#ין £אן מען 

 אדף ןענר וועלט ניט העלפיל צעקה ךךיבר האבי; שיר גיפעךעךט אונזער ^טרייא
 ר&ט השנה ציפ פא^מין אונ השובה'$למה יקעךט אום ריק ח$ז 1ל« אוב יגיש וויא
 איק המט וןאשיעד כןערט ךך אוסאויף ךק א1יס גאנג אזוא אין דערמקטש וממ»

 ,ימי.
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 ידו די השיב: קומויש״נימכפללסעלי • קלותיומעש
 אין בלדי• וזעקו ולתפללו לאל עמדי י ומכךןכם שחדו
 בעדי: רךטים העורר לתת ןנצמה לאין אונים * רם
 בי נ^כחו. זה 'בנגה £*ניס* שעריי דמעות הפתח
 לנטעי נעמנים* בבכי יבאוובתחנונים: שדי במךננו
 הלוא בנכרים נחשבנו • שבנו י אליך ובאב עלי בן
 הלחמנו׳ זכור בי לנים קראתני ואב $חד לכלנו•
 למהערע שם אבינו: תשורה אין בידי לפני ״תמורתה
 הכץ הפלתי ותחנוני ייקח נא המנחה ההולכת לפני •
 ויךעו ה37ם הזה כי *אתה יי: לרע והכין מלאשירת
 השובה• אדהים חישבה'לטובה* ככן רצנו ?דיך
 מיי איז מהודה אונ מום $ #ובה אונ דער נאך איז ^ר עובר דיא איינענע עבירה לא
 נעכוט מען זיין השובה ניט צזא קומ שמיים אויף אונזעךע אבות וואש זייא שלאפץ
 אץ דער מערת המקפלה העלפט מיר בעטין לליח• איך בין מבוזה ניוואךן אונ כךין
 מנשים מובים האב איך נישט וזעקו אונ שךי;עט אונ ךיט מהפלל צוא נאט מיט מיר
 ומכוחכם אונ פץ איהנר נוטשקייט ךיט משהד פאר מיד א1יך רהמיס דוא זאלשט דער
 וןלקץ רחיץם לחת צוא נעבץ בוז צואךיא.ישראל וואשךיא האבי! ״קיץ כה ניט אין
ר נאט לייז אויש ךיאןלךאל פץ ךעם נלות ווארום מיד זיינן פאר געסין  נלות רס הו̂י
 ;יווארץ כפה שנים.אין גלית שערי ךיא מומנךץ פץ מרעךץזאלשמו;נפענקצוא ךיא
 ישראל זייא ^ועp אן נירופץ {טעי נלימנים בבכי מימ ניוויץ וועלין זייא קומק אונ מימ
 גיבעט שדיאלמאכמינער נאט מיט אונזר וויךער שפעגיקייט הלא זיינען םירניךעכינט
 גיוואךץ ודא פרעמלע ?בגו מיד ר־עךין ךך אום צוא דיר זאלשט אונז רעד בארי9;ץ
 וויאאיץ פאמער אדף אקינדיזכיר ניךיינק אז דוא האשט אונז אן גיר^ץ קינדער ואב
 m זמין פאמער האבץ ביר אלע לביד. פאר וואש זאל נימינערט וועלץ ךער נאמק פץ
̂קי־בנוה האבץ מיד היינט ניט תמורתה אויף ךעם  אונזער פאקעך תשורה ל)יץ מהןה פץ 
 £רט פץ/קךבנות זאלשכו אדף ךיכמץ אונזערע י1פלוה טיט גיבעט קח איך בעט
 ךיך נעם ךא כהנה דיא הפלוה וואעז ךיא גימנן פאר אומ וידעו וועלץ ווישץ א?ע
 אז דוא ביעט איין נאט ידע נאט ברוך תא האט ניוואוסט אייךער ?נר האט ךיאוועלפ
 גאשאפץ אז לעי מענטש זקאן ניט קיץ קיום האבץ אן השובה אלהיפ נאט ברוך הוא
ר העיבה י זנצה נון«ן.עובזז w 'ממיז במ דריבד לדנין ביר צזא ך  האט גיגיךאכט י

י י טאן י  י



ה ׳לט ש השנ א ב ר ר ע  סליחות ל
pjrs צובה• השיבנו גץ אליף ונקובה: ןךיךים?? ; 
ן ועוחל^מע ת ^^כו ^ ר א  ח
 ממרומים • לכסח. רחמיו בזכות'קזלשת תמימים•

[ לכם רךן^יס • אל מלך ויעבור וכר JT י ך  אל ^
̂ה ואץזעול ״לךיק רשר תא:  זזצור תמים פ^לו כי כל ךךכיו מ#פט: אל אמו
ר בכסה ליום, פ ^ ^ ב ^ 
 חגנו: כי חוק ליטךאל הוא מ^טפט לאל1זי.ל.עקב: צךבןסף(ידךרי אל מ^פ^יף

 תהום רבה אדם *ובחמה' y#in יי: כרחם אב ונר
 כט ^לי^יך! מיוסד ע״מ א״ב בראשי החרוזות ובסוף חתום שם המחבר אליה

 אלהינו ואלהי אבותינו
ל אמונה^זךה הןה * לעמןזכלם היטיבה• לחד למשפט גנןךבה״.. $ 
 בוחןילבות בלם ״ מו#ל' בגבורתו עולם • ;ביא בפ#פט כל
ו בהךךי אל״ומ^פטיוןם י ת ו ק ר  נעלם: גבוה ^
ך * צדק ומשפט  ז^ךאל: ךלה ^עוב^ נשואיןד• בחסד ואמת^^ן
̂ןז ההךי^ב • משפט לאלדד  מכון כסאך: הישר״לפניף לב עקוב ״' ךי
 טאן השיבנו קער אונז אום נאט ב׳ד. צוא דיר וועלין סיר ךך אום ״קעךץ ידידים דיא
 ליבע יורק שךיייען אונ בעטין אונ זאמלק ךך איץ פיל מע^טשין מק זאל ^דיי$
 טיט נרויש ברומונג הקול ראש קול פון ךיא לשראל זאל ניהעךט וועךץ צמו אן
JT>7 בריימוננ פון נא^ש איין זאמלוננ פון רעם הימיל יכמרו ךין רחמים זאל ךך ךר 
 פון וןענץ אברהם לצחק מנקב אל ךער אלמאבטינער נאט זאל נעבץ אייך ךחםימ:
 אל אמונה באגלייבטער נאט ניב הילף לעמך צוא דיין פאלק אלע איןאיינעם אז זייא
 נינעחנק אוב ראש השנה זאלסטו טיט זייא מטיב ךין בוחן נאט ברוך תא וואם
 ןנד פרובט אלע הערץר מושל ^ר ניוועלטינט טיט שטארקייט אייבינ יבא ^ר קומט מיט
 משפט אויף אלע פאר בארגעגע אבירות גבוה נאט ברוך הוא אז;נר טוט אטשפפ אין
ysppĵ וועךט זיין היילינער נאטן ניהויקט נקדש אונ ניהיילינט צןץישין ךי צךיקים p די 
 וראש זייא זיינק שטאךק וןיא ךי שטאךקע בעךנ ומשפטיו אונ זיינע משפטים האט זך
 גיזאנט צווישץ די ישראל דלה הייב אוי ף פון עונש ךיינע אויף גיתיבע^ע גחםד פיט
 *1pr־ אונ אמת וואס דוא טוסט אין זייא הייבין זייא אויף ךיך אונ זיינק מפרסם אויףדר
 • וועלט נאטם כבוד *דק ראם ניךעכבדקייט טיט משפט איז ןאש אן ברייטוע פון ךיץ
 היילינע שטול הישר מאך נלייך פארךיר ראש פאר״קךימצע ו«דץ דינך ולאדום ךיינע
 דינים לעןערץ אבארג ךאס הייסט אפילו איץ צדיקנןאן אויך {יט באשטיץ גף5יןךיץ
ד עיים אלץ א?לי ןאם קב וואש ן  טשפט פשמפ ווארום ךער משפט איז צו ט*ט פץ ̂י

 אסענטיע



 ™ בליחות לערב ראש השנה
עכדמ  :עקב: ךושר ^דותיףנ^דו^י^גיבי^לצךק למדו• למש^יןזז
̂ירל. כפועל אדפנ^מת;משופטי;הוהי אמת: חרד ה חות  זקוכןח צר̂ו
 כל בדין בודק• טוחן ושוחק הדק ״''פ^פפט ןהודדיאמתרי^ק : טוב•
 למעוז בנאמו • יום זת ישבח 1ןןטו בלעשות מ^פט:עמו •\;חלו בצקון
 ךברןןד• ;סלסלו ב^לום חקיף.״על משפטי צךנןף: בלה פשע נבהם ״
ף ולזכרךהוי^נד 9 ^ ^ ^ 0 ^ י . ^ ט מ ס ? i^k1?7 •̂י  יאלנבי
 לבךית עולם הוטבעו י ןאל תבא במשפט. עמנו: מלןז בקדושיערץ •
 ברחמיו עדור פרץ ״ גגיגותייכלד^ם^אשרוה^
 ע? גיא rb לא סצאגוהו • כי המ^פט לאלוזים הוא: םגבחקלף לןןבןד *
 לשןעתם $הח'שמיף • במשפט לאוהבי שטןל: ^ליף נשליך כל יהביס•
י ךיא  1 אסענטש מוט פאר בארגין ויושר לער יו^ר פון ךיינע מדות זיינען נילוסט משכ

 ויאס זייא זיצין אויף רעד וועלט האבץ זיף אויס נילעךנט ךע?ט מא;ץ ךעם דין
 אןיף ךיאמדות לטששטד צוא ךייןימשפט האבץ ךיא היינטW ר^שהישנה גי^טעלט
? •זקוקה אדע מישיש וואש דער מענטש טוטוועךט קלאר נילייטערטיאיניגיתתמת  ז
028b כפיעל אזויוךא רעם מענטשינס םעשיש אזו וועךט ניהתמת משפטי ווארום ךעד 

ד אז נאט ברוך הוא איז בודק ךעם מענטשץ.צום י ךין ר  פון נאט איז מיט אמה ח
 האבי; יאלע נךויס צימערנע^ פוחז;נר מאלט אונ.צואךייבט נאנץ לין'אונ זוכט נאך
ב נאט ברוך הוא איז נומ  לזכות בשמ»י כדי דערכשפט זאל ארויס ניץ צוט אמת" סו
 צוא ךעם רואס שטארכןט זיך אין הורה ־טיט מצות יוסי אזו ו\יא'דער נכיא האטיגיזאנט
 ב^עת הרין וועט ׳*ר מא;ין פאר נעקץ זיין צאךין לעשות צוא טאןדעםימ^פט פון
 זיין פאלק אן צאךין יחלו ךיינע באהעפמע צליקים בעטין דיך םיט !יי,עךע'הפלות
3ע ךעכט פארטינע י ה איי!? לי י P I 1*1 ם ל ט ? י ם ל£ ו ר  יםלסלו זייא ד־יגגלען ^
 משפטים כלה פאר לקד דיא אבירות וואט זייא זייגעץ פאר חת^ת ואל אונ זאלץ ניט
ת אונ דוא זאלםמ מאן  £עסען זיך ךיא וואט ךיא האפין צו ךיד מיט דמני־ע תפלות יעשי
̂•טייט נישריביןי־ל^מד ץ הייליגען נאטק.מענץ אזי וויא ?נס  ם פון ך י ^ מ ע ^ י י  ז
 פץ וך;נין דיין נאמען אונ דיינע .נילעלענעש זיינען מיד אויף ני^מעלט ניוואדץ לבו-,׳.
ערהייט וואט:na ביה האט בורה ברית בידךען טיט אברהם א!־יניי אויף אייביג  צום ז̂י
 ואי אונ דוא זאלסט ?ים קומען מיט משפט ״ ביט אונז נזלך דוא ביסט איין מלך צ;וי>ג־ין ךי
 ^טאתןע היילינע ברחמיו מיט זיין ךהפים זאל ןך צאטען ךיא בראךפוי פרומע כגישפש
 טיט משפט וואס נאט ברוך הוא טוט אץ דיא רעועים בלייבט דיא וועלט שטיין נגיגוח•
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 םימ מיינע שבחים טוט םק אים לדבץ אנאנצין טאג שגיא ^ר איז אשטאךקר פץ כח
 סיר קאנק איס ניט נרייבץ בי המשמט ווארוס ךער משפט VH צוא נאט נאר;נר יקאן
 סשפטץ פיט ךהםים כגב כאך נרדם אוני שמאךק דייינע הסדים צ־א דיץ פאלק צוא
̂־ גישחיא ן^ין ךייגע ךדפלען כמ<»0 אז1א וויא ?ם איז ךעכט צוא ךיא וואט זייא »n 

 ד&בין "י



 סליחות לערב ראש,השנה־ נו
 1ף צדק הכריע באהבים • בי משפטיך. טובים: פניך האר. למחילתי

 בבצעיאל תכבה גחלתי • בי למשפטיך יחלהי: צדיןגי כאחתחטיבדדי
 השנני מלהט היוםהיא• משפטיך תהום ך^ה: כןרב ישע ^בטץד •
 אחוזים בחבלי#פטיך ״ ויושדמשפטיף:ז רגן קלב ובשק ונ^מה •
 יעלה לך והשמימה ״ מקום המשפט שמה: ׳טופטגומחונןנןגו בכפיף*
 לפדךךכיף^פיך• וכלמ£פטי'$יך״\תשפיעחםדףדיגו •:תגבורת
י ״ מהר׳ל^נלל־ ר  ךחמיףלמאועגו • כמ^פטיןז דרנו: אפי־יין ל?י י^ל
 יסודה• ציון במשפטי תפדה: מאויבי'אנקמה פזרוני• גדע*קרנות

 זתגי ״ ומשפטץז יעזרוני: אל מלך ויעביר ימי י

̂מיקפט עמנו כי לא:צדק לפניףכלחי: אלדזים לנו מסשה ועוז ̂ג  אל הב
 עזרה בצרות נ^צא מאד::אלהים ןחננו ויברכנ^יאר פניו'אתנו סלה:
 אלהיס שופט זה י_#יל וזה:רם:אל1זיס'5שמף הודיענו ומבורתף רגךיננמ
 אלהיס שמ;>ה' ךפל^נו האזינה $א£ךי פינו: * אלהים ^אות סביבנו

י י  האר ^יף ולי^ה : כרחם אב וכר י *

 האבין ליב ךיק הייליגען נאצען עליך אויף דיר וואךפין מיר נאד אונזערע משאות
 כף ךיא שאל פון גירעכטילףט זאלסמו מא;ץ אראפ ווענין ?וט דיין ליבשאפט כי
 וואתס ךיעע משפטים זיינען גוט פניך דיין פגים מאך דער לייכטין צוא פאר נעבין
 די עבירות בבצע• וועגין מייגע חטאים זאלסטו חס ושלום ניט אויש לעעזין מיין נשמה
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 פון דעס נוף כי ווארום צוא ךיינע משפטים האפין םיר צדקנו מאך אונז ניךעבט טיט
 דער איינר חטיבה וואס דו האסט אונז מבטיח גיוועז חיצכני פאר מייד אובז סין נרויסר
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 היץ וואש הקדוש ב״ה וועט אויםציהען ךי זק צו מישפטין ךי *ןלעכטע אין נו־ויסץ יום
 הדין אז משיח וועט קוטק מש״יך ווארום ךיץ משפט איז זייזןר נרדם קיב גאט ביה
 נינעהן דיאהילף צואךיי;ע ?צבטים אחודס וואש ךיךינן באנרייפט אין ךי אנ;לק פון
 דייגע משפטים ויושר אונ נעם ךעם יושר פון ךיינע משפטים רנןיךאס ניזאנ; אונ תפלוה
 פץ רעם מקטש וואסיער איז נאד בלוט אונ פלייש אונ דיל יעלה זאל אויף גיץ צוא
 ךיר אויף רעם הימ;ל מקום ךאס איט וואש ךער משפט איז דארטין שופישנו דוא ביסט
 אונזר שופט דוא ביסט אונזר אויס קךיצר בכפיו מיט ךיינע הענט לעדין אונז ךיי;ע
 ו\ענץ וואש מיד האפץ צו דיר ובל אונ צו אלע משפטים וואס פון דיין םויל חד»יע דו
 זאלסט מאבץ טךיפץ ךיינע חפךיס מיד זאלין ואנין נינונ תעויח ךא& ^טארקייט פץ
̂סט ד-אונ זאי פ פ ש ז נ ן ךער באךימקייט ניב אונו וואס מיר נילוסטץ אונ בעטין ךיך כ  ךי
 אונז לאדן לעבן אץ דיין משפט אפריון דאש בית המקדש תאם עם איז חרוב מהר זאלסט
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M גיך אויף ךינטץ איר אפ נרונד «ית ךי שטאט ציון טיט מ*2פט אדם לייךן ומשמיד 
 מים ךיינע משפטים ״זאלסמו אונזהעלפץ :

 אדהים



 80 י סליחות לערב ראש השגה
ר יצחק חלף• חזק  ל שלטונית מיוסד בראש• החיוזות על wr המחבר יואל ב

 אלהים לךאה לו ^ה ©זורה ךוישע • , לקול שח!תה
 ״ י 1ק#יב ךישע• §ן תספה בחנית ומ5ע•.על־4

 מה ?אץ לשע אלד.ים:'אלהים ואדטדה לקול שאון •
 שואן' ברעש עלך לבואך ונדולתןז היצר למה תניאן *
 אמר נבל בלבו איןאללדם: 'אלל׳יםאליךמי'לד?!י
 מלאו לשכות•.ולמה תעלש
 לבלתי סכות• כי חרף מערכותאלהים: אאדם לנו
 מחסה מרון באבוד • רשעים 'האומרים נתוךתןד
 מלזבוד• ומה בצע נחרדים באל הכבוד• שוא;עבוד
 אלוהים: אלדרם באו גוים נדזלרנף להלאות" בפסל-4
 נסכם ^מו אותותם אות •ראה בי מת צאן ממכלאות•
 אסרו ניךקהלנו נאות אללרם: אלל\ם.יחךךז^ת כי
 הכריעו לאבח;עוללים דוחקים נהעךמ לטבח • ומלאו
 אלהים •ראה נאט זאל אוי^ךער וףילץ צוא אים .ישראל די דא דין איץםאר שפריים
נ ,  לאם אוב יער זאל העלפין לקול צופ שטיס איךין נישךייא זאל,ער פאר נ״עסן א
 ?3ר זאל. זץז קעךין •ן פילייבט וועט זיא איין ניטאן וןעךין טיט שןיז אונניווערעל*
 ווארום טוט ךער רשע ךער צאךענען אן נאט אלהיס נאט איך טוא ברוםעץ צום שטיש
 ריא ברוםונ: שואן יער ברומט מיט שטוךעם ךיך ניט צי ררעלין י^יחד אונ דייןיאיג
 ך.אטיער. באלייךינט ווארום בצסטו זיי פאר וואנלען א»״ יער זאנט ךער רשע אין דין
̂ג  האךץ ךאשעס איז קיץ נאט אלהים נאט שוויינ ניט צוא ראש 2לוט ךער פאר גישו
 צריכת ךי אן ךי^טוננ אוגזרע שט;קערהאין ךר פילם.קאמערין ולמה אוב ווארוס טוסנ»
מ ̂ילעסטערט ךיא אן ךי^טוננ פון נא ̂ין ני ךק;>ר האט   £אר הוילץ אים;יט צו באשי
 גאט^יז צו אזנז אייןבאשיצונג אוב טד וועלץ ןיבגן ווען ךיגש7ם וועךץ פר לארץ
 לדעךין דלעים ךי רשעים ךיא דא ןאנץ סען זאל ןיך אן דיין תורה ניט באה;ע£:דן ועז
עסאיזאוש  איגוואס §אראיץ'נץוץ אין ראם איר האט ךערוויילט אן נאטשוא ךקי
ט  ,זוגםט צו דינן נאט אלהיש נאט זיי זיינן;יקומן ךי פעלקער ךיץ אךב צו 9יךין בפסל םי
 איין אויס ניגאסץ בילד האבץ דיא גיטאן איר ציי;ין צו איין ציי^ץ ראה זעה ךאס זייא
̂ן ארבץ  ךאבץ פאר שניטין ך שאף פון די שמאלי; אמרוךי האבן נזאנט מיר וועלןםא
ע ראש זייא האגין  » אען ךיא וואיגי;: כי; נאט א־ז־״ע נאט זאל פארשי1ין דאש ךאז̂י

 ניגיינט



 סליחות לערב ראש השנה מא
 יךס לקרבה את כיזכח• אד̂־ מזיח ^לסים: ,אלדץם
 צבאות ישוב ?א ונקמני.• מידי עשו בי השיאני • 'לאמר
 מה נואש ממני• כי 3שני $*לד.יש 1 אלד׳יש דורשים מ$נו
 כי קוא עבודתו׳ {דכקו כייצךס וירקו לעמת מחכךתו•
 וכלי^ד•השלים•רוחו'.וגויתו׳ ואיננו כי לקח אור;ו
 אלדרס: אלהים־קדושים'הם פצו והגורו• נפשותס
 המאתם לא כסה• לאמור>ם צרת מישו נא ןעקה •
 אשר כי יכבה אלךדם: אלהיס דוא;ךב לו כאעןר מגן •
 עמו לגזור כראש שבולת תך חוצדד ליושבי סדיר אגן׳
 כעדן גן, אלהיםן׳ ^להיס לברי לבב עיני מ:ם נוזלות•
ך כי י כעקבותס גךחם.?משלות ״ קול• מחךפיף ל  מ
 שמע דוברי נבלות• ורב מהיותיסולות אלחים: אלהים
 ךניינט צוא פאר שנייךין עיללים יוננע אונ זייגעדיגע קינרי• דינן ייאךין באץילינט צוא
 #ע:טענ ומלאי אונ זיי האבן ךער פ־לט אירע הענט צו ניגעהגן ךאש שע2ט אפשער
 אל צו ךי אוםפער שטול סץ גאט ארה ש גאט ךער הער שאךן ׳קער וויךר נון אינ ךענין
 מיד מידי פון הענדךי שונאים ךיפירךאבץ אן גךייצט צי ואגץ ע̂ע איו מאךן ?אר
 לאדן פץ מיד נ• דק״ערהאט פאי נעקץ מ־ךגאט אלי׳יש ני;ענעטער פון דיא עובדי
 כוכבים האבץ ישראל ניט ניוואלט דען עש איז פאלש זיץ ךינסט וינקי אונ די האבץ
 ךך באהעפט אן איר באשפער א־נ זייא האבץ ךך נייואפ־נט יקע;ץ זיין באהעפטינג ובל
 אונ איטליכעיר האט צו נענצט דין גיכןט אונ דין לייב ו*עני אינ,עש <$יז ניטא לען ?ר
ע ?א.?ע?ק דך א יידין א  האט נינוםק אים נאט ארהיס נאט ךא לייילינע לשךא̂, ד
 ג*«ותס די ןעלבסש האבץ איר דנד ניט פאר מיטץ ל*0יחש צו איךע שטר האבין זייא
~y הרט וועךין נאט אלי־״ים גאט  נשריין ךדילט נץ אונ ?ינש אשר ךאש דורך פיר זאל נ̂י
 וועךטכןלינן פוןיךינט ווענץךאש יער האט איבר נ/ענטפעךט זיץ פאלק צוש^ייק אז
f פון ךי זאנגן קאךץ חו1רר ויי זאלץ ווערץ אום גיוואוגדק צו די דצ#־ p f וויא איץ • 
ענע געקץ ראש ךינן.ישראל כעין זענעפטינענ ךעד נאךטן פץ  אין דאשטירטעל *זטי̂י
ץ וואפער ךיגק  גאט »6זי« גאט פון ודענץ ךיא לדטד זיינן פץ האךץ טו׳ק מיץע או̂י
 אץ 0יץ מאן דעי םאגק ךאם ויי אן אירע פיךכשין נישלעפש האבץ אן ךי. ^טעגן^ול
ע לעסמער הער ך דא ךיירין עאלקהייט ודפ אוג;!ס איזניגוגפץ  ךא?| ש$יס פץ די̂י
̂ין מיח ואיי שןזאףן צו  צו ךץ ךיי^טימען ת נאט * «לח« נאט מ ודלפט פיר באווילי

״ • ו י א / ו • י ע ב  ו



 :82 •״ סליחות לערב ראש השגה
 ןתףצני:ךדה מעוז לבאים*'בצלכנפץז לוזםות מ5ני

 לבאיס^נסי לעזדיתןז לד1^מם^'מח3ים#י$י;עם'
 אלירזים: אלדרם':£לו ממועצותיהם טופלימדד•זבךם
 יפוףזעמןד עליהם מה• י קל מהרה נמולם בראישם
 ימחה• כלגדם'שבחי אלהים:'א^הים דדים נ^להנא
 בידןז •וביד ריקע אל תסגר- עבךיף > בקש את גרךף
 בני יךיךף^מה ירך חסךןז אלהים: אדהים זנדזתנו
 ואנחנו אשמים •בבן;חילילביואישב משמים •ל?גזך^י
 חוישה ומ;ד אלהים:א\דרס
 ־קולי בשי^ י וקול הצאן • תביא לפניך מינף׳הארץ
 וקצוך השיבנו אליף וחלצנוימלסצוף ואניתפלתי $ד

 י לי #ת רצו[.* אלהים? אל נמ/י: ויעבור וכוי / . י

ש ל יות! מהטבות ^ד :  &ל תנא במ^פט עמנו בי לא לצדק לפ;יף ?ל חי י
̂יף פקותותי״אלתפלת.עטך י ̂ף.ק־שגת רעי  כי המה דקל: תהי נא אז

 ך ךאקיםן. אין שאשין דיינע פליניל צו באשיצין פאר די לייב;יןךאס וואךן דיא עובדי
 ביבבים נסו זיי דינן נילאשץ צו דיין הילף צוווערין באשיךמעט פון.היימענעם דר ביין
 וויקטין. כי נייעךט טיט גאט אלהיס גאט זייא זאלין פאלין פין •אירע 3אךאט שאלוננ רעד
 נירען זכרם ךאש נידעכטניש דער צעךשטערער רעם בית המקדש זאל איין גמאן ווערן
 .זעמך ליק צארין פיר אויף זייקל ליי;ט באלד, אירע פאר. געלטלע אויף איר.הייבט זאל

c)u אפ נימענןט ווערין כל א£ע.דיא~ פעלקער דיא דא פאר. גע?ין אן גאט"אלהיט 
ש  לעבעדיגער-לאזין.מיל. נון פאלין אין~ליינע,הענט .וב;ו..אונ.אין האנט.פון ךע

 "רשע. זאל^טרניט;איבער._ןננטפעיין ךיי^ע,קגעכט גקע^אגעךI??.9*3 עאגגזין ;
I ̂ןן  ךיא קיגרער דץנע,, ^ליןטע י מת ורא^וועךהי:'.זי;נען1?י^נ גיינאד נאט .אלו

א האסט אונז פאר לאזץ׳אונ סע• ךיגק.שולרינ,בכן,אזוא יטוט מיץ האיץ ן ט ד א  ג

ץ. אעאיך ןיץ שטיל,^ויינעגד\ג..לעזלתעציא%?ץן׳ הילף:חיי3אוג פין.הא$ף ? א י ך . 
: אלידס. נאט,כ&יץ p t a ריא• ^טיי^גדיגע..פיינד הצילני׳ בא^יךעם,אונז^פון.. 3לוטי 
.שטיש^ן דיאשאף הבא".זא3קו$ען. -צוא. פאכילייר  .^שישיאיף^ין ניבעט אוג:
א י נ צ ו א ^ : m מאןז א^ז-ווידער ^קץן h y . m.ן־ ״עקין* 
 'אוג1"אוי0' פזןי^ינגנעש .ואני אינ אץז $וא,ftp גיבעטצ^. ליר,^אט איןיצייש

* ' * ' . דאש באווילינוננ נאט: * י ־ . .  י
: • י י ־ י S ׳ אטה • •  ׳



 סליחות• לערב ראש השנה" מא
 י^־אל* ^^^ד5.א#ר^עובך:
 חתן אמת ליעקצ חםד לאברהם א#ר נשבעת לאבותינו'מימי.כןךם יי

: ד י י ־ מ ב ו  אל רחום וחנון ארןז אפים ורב חסד ואמת;־ כרח0 א
" י י ט א״ב בראשי החרוזות ״• ** י ̂ית מיוסר עי  לא שלמ

 ׳ אלהינו ואיתי אבותינו • ־ • ־ * •

ת אתה הוא ךא^ון ואין ראשית לךאשיתןז •ואתה' הוא אהרון מ  א
 צדק לעולםותוךתף אמת: אמת §רא אליךדם אתרמחבהוךןזו^ךךך
 על הדין והאמת• והגלום העמדת ךביךף •/;לכן נאמיךף מןרוף
̂ ךבךןד אמת:ייאמתיגמך^ע^ה מ$מים אלהים חי\ס •  שיךיף ״ ריא
 מבראשית n 'לרשותי חתומים יהורם •י ובלם.סופי תבותיהמה הנו;ם •
 סמוכים לעד לעולם ןגשוים-באמת: אמת ךבךיו מתהקים זה מזה
 באוךןזז ושכןרךברירמקורבים ואין לוךגלהךןד•• ברוף*;הוד\הק1ציץ
 כןחרןז״ א>טר הנחני בךרף אמת: אמת היתהבפיהו עולמו בהתיסד •
 משתעשעת ער ברבו יחד להתרפסד; כל.'מן5שיו.בעצתה. להוסד*
 בל ארחות יהוד. ועד ואמת: אמת וענוה צדקה עושיםיזכו להשתבר י

t •: T . * • י י  ׳יי * I I י TT-:- v vl v v;v V V ו

̂יט פריעריצו דיין ן toy איז  י אמת אתי• עש איז וואר דאש דוא ביסט דער ערשטר ואי
1 י f • t ״ ' 'ד י • • : : * , י : ' * T * » 

 ןגך^טמןייט ואתה אונ דוא ביסט דער הינטערשטער י יאיז אונ יעש איז י ניט _קיין
ץ כי אז זנס איז ניט זונךר י אונ איך אונ ךיץ תורה בצי̂י  ?ננד צו דיין הינטערשקייט ואנ
ן הורה *ךזיאמוז י י  ךיך צדקתך. דיין נירעבטיכןייט *$יז נירעכטאויף'אייביג ותורתך אונ ד
 אמתדיא ווארהייט האט נאט' בי&אפין את ראש" איז ניצייהינט" אן דיץ צירוננ' אונךק
ן דרום וועלן  ^ונהייט על אויף ךין אונ אקת אונ שלום האפטו ניעזטעלט דיין' פאלעץ על כ
ש דאש אן' הייב פון דיינעיוועךטר איז א  מיד דיר לויבן טיט אן ריבטוננ דיינע נזאנגן ר
 אמת אמת אטה האסטו פאר לענט זקןס מאל לעבעדינר נאט מבראשית פוןבראשייה בץ
 ל^שות: זיינן זיי גיחוזמהיאעגתךינעט ^זיעןזי^דאשהינטעאזט^פון
 ךי;ועךטרניךעט סמוכים ךי זיינן איץ אונטר לעהנונניאויףאייביג צו' ךייוועלטווא'^
 איז בא#אפץ ניוואךין ימיט־ אמת אמת ךיא ^והיותפון אמת זיינן אק׳אל^ *י^נאנץ
 ווייט ישקר אונ ךיא אוהיות פון'שכך' זיינן' נאנץ' !אהענט בייא אננךעד ׳אונ הא8 כןיין
bWtf&tf H j h '  בשטאנד אוו וויאיאיין פוס ^
ו ג^חגןאיןיסויל י ^ « • « ^ ' & ו  פוןסימילא״הוואש/ערהאט סיר $פירט אץ"'DjrJ ו
̂ועלט״^נרונדי פעםטינטימ^^ז ttw האט זיך דד  £ון הקבץז בשןח אז ^ר האט דין 
| ^ | ^ ע ^ ' ^ % ״ ן ^ י ם א מ  ?אעעט. !יי^נ י $יא'לןיט אנאנדר W ו1עדץ איין ג
ך ק י  איד דאט מטץןדי׳פעסטין״כל^־־^יןי^ן 5ik ז
'ijfifrffiiiW&^jfi *וק§ Ib^pji?*^!•'̂  ווארהייט אמי דעמ^ךייט 
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 N 81 סליחות לערב ראש השנה
 .עו^ה מ$פט וצדקה בלי להתנכר • רשע עושה פעלתישקר פיהו.יס;ר •
 ןז1רעצדכןד,שכראמתז אמת זכור תזכורלמעוטי עמים*.ישךאלנושע
 3יהוה' תשועת עולמים • על כן באו לחפות בצל שוב; לרומים י ועבדו
 אותו בתמים ובאמת: אמת חפצת בטוחות ואמרת היטיבו דרכיכם•

V •• , I ״ י ־ T t - T t ~ X J ־ T V V : V VS V • X J 

 אמת ומשפט שפטובשעךיכם י על כן בנימןקב דלכירו רוע מעלליכם *
 רבחנו ךבךיכםהאמת:•אמתטבסחותמו להוךיע כיהוא״ אהד ןאין -

 #{יזה אליןאנות• אלהי אבי וארוממנהו• הןרוב יהוד! לכל קוראיר
 לכל אשר ימראהו באמת: אמת יהגה חכי ואדברה בעדותץז* אזברה

 ןגעתי בלילה דבקתי בתורתך זכרה אאדםלצובהכל בני בריתןד• י
 כךוב אתהיןהוה וכל מצותיף' אמת: אמת ימה לף נשרי אר^יוסד *
 ׳ןהןילאת^ך^מעוגי'והפסד• ורחם כל בני'מוצא מכשר• צדק

 ומשפט מכון כסאףחקד ואמת: אמת לעד הבון ועד אךגיעה זדוני • י
 .לבקר משפט דינו עם נבוני'״.אשרו חמוץ כהני וזקני• משפטי יהוה

t 9' 1 • 1 ־ ו־־1־ ״ 1  ך׳ • \ x~ r 1 • • ־ ־ ו * I ד

ט  ווא?ז טוט ניריבט אונ נירע:טי.קייט וועט ניט וועךין פאר פךעמד רשע דעי וואים טו
ט צדקה  פאל^ע ויוערקין זאל זיין מויל ווערין פאר ^מא״ט מורע י אונ רער וואש זי̂י
 ךער נוףנט איץ אמתן שכראפת אמת זאלםטו גיייעקק צוא ךיא ווינציגסטע פין אלע
̂»ן7ל.-זי.י•ןאלין.גיהאלפין וועךין רוקד נאט איין איייינליבע.הילף על כן דרוס ̂עלכןד •-  
 קומט צו ןומךין גא^יצט אין דעם •^אטקפין נאט וואיט רועט אין רער הייך זעבדי אונ
 ךינט איס טיט נאנצקי״יט •אונ םיט אטה אמתחות אמת האסטל באנערט אין די נךאנקן
̂ין אייערע ווענין אמת אמה ומשפט ריכט אין איי?גדע  אונהאסט נזאנט פא:ט נאנימי
̂יךעמערק אונ זיי ךק עלק•דרום איך קינדר פון^ןקכטוט אפ די בייוקייט;פין איי  טו̂ג
 ןאלין ניפיוגט וףגק אייערע ךייד אדב ויי זיינן אמת אמת. טיט דעם ווארט אמת האט
 ןגךגיןןירטזייןהותסלהת••,?צו.מאנןיןץויםיןאזיעראיז איינער אונ£סאיז״קיין צווייטך
 וחךער ךאזינר:איז. מיין גאט •אונ איךווילאיספאשיעען אלתידער גאט פון טיק
 מאטר אוני איך ייע^^ןם^ער-היגוין. ^•ונ גאט איץ גאהענט צו אלע זיינע רופערלכ^
̂ין איטי סיט :א^ת.אמת. וזאדהייט זאל ךייךין טיין >וםען ואדגרזז. אונ איך  xt ךי וואש רו

ר שוא *'  ^על רייךץ אין דיין תורה אזכרה איך {ויל^ךיי^קן סיין גיזאנג בייא נאבט £ז אי
 9יך'^העפןזין ^רה «בי» צן נוטין זאלכטו ניךןנקען אדע ךיינע ?ןיןיעי. גוון ן

 ךין דכעןהייט: קתכ 1ץא.נאט ^יסט.^*הע«* א* אלע ךיינע טצוח-ךינן אמת אמת ^
 ?יי $מת |k האטי$ילו0ט צוךיר ^יןפלייש דו•unj־:לןעקטער ךער ןרד להציל

 ^אשיךסעןך^ענן^עכטפון׳אךמומאמ,.^אףןזחחםאונדער בא%יםאלע^קינדערפון
קאלךאוי^ין ציקנ;רעכטי.קייט אוגגריקט׳די^ן  אברהםן.עך.איו;יצולנוןאוץ.p־
̂ייט. אי* זויא ?*ל̂י  גתימוןג »ן ךיץ.?ןטול;ינאל׳^ג ווא(ןה>יט׳א«ז ווארךיאשטי

e לב1קר-,צוא מארןי^ i ^ m ^ o ן י י ט ן י ל י ̂ %חגל^ין' ^^ט  אן ^!זיפאו^י
״ * י י י ״ ־ 'גיריכט * י * ' V י  ז• י ״ '



 סליחות לערב ראש השנה מב•
 אמת: אמת מאךץ תצמיח וצדק משמ:ם הגבר • כרחוק מזךחממעךב*•
 פשעים העבר • אף כייאבד צדיק על מדותיו עובר * הולך תמים ופה3ל;
 צדק ודובר אמת: אמת נגרף:בון לעולם ועד ״ ודובר שקרים לא לפוך׳
 ביום מועד• מיום הדין היות רועד״ימציל נפשות עד אמת: אמתשש ׳
 אנכי כי לא תבזה לב נשברי חסד חפצת ולא זבח במדבר״ ואל הצל מפי

 ךבר אמת:אמתעון צופה וגם חסד• העבר מעלעועון וחרפת חםדךרוש ׳
 נא דוך^יף נוצר הסד ״ ארך אפים ורב חסד ואמת: אמתפליאים^קשו.
̂.:נבריאל ^רהבייאולגי 7מוףעות?'ן0לוגא'  עלינו ליי צבאות •ימיכא
 פני אל לקרב קץ הפלאות״ונתתם לי אות אמת: אמת וצדקה וזרומם ׳נול..
 השלוחים ״ והסד לאמים חטאת״ עם התוהים*א^רלעץ״;אבן מאליהים*

. j;רי אלהים אמת: אמת קנה ואל תמכור לשרתו ולעבדו! לרומם שם 
 כי נשגב >טמו לבדו'״ להשביע לכל חי רצון פותח את יה ״ כי נבר

 עלינו חסדו ואמת: אמת ראה תראה בעני ישראל״ משפטיך תהום י
T | V « • • « י ״• • : « V « . . • ו V . ¥ ו V : V VIV i ־י ־ T 

 גריכט דאש פאלק מייגע פאר שטאנךיגע אשרו שטאךכןט ךי-נירויבט^םיינע בדגים אונ
 םיינע אלטע משפטי ךי נריכט פון גאט איז אמה אמת ךיא וואךהיץט מאכםטו פון ךער;נךד

 שפראצין אונ ניךעבט;קייט מאך שטאךקן פון ך\םל כרחוק אז1 ווייט ןויא פץ מזרח ?יו י
 מ;נרב אזו מאך ךיא מיפטייט איבער פארין אן*ווען שוין ךער צךיק איז פאר לאדן

 טוט א1יך [ייגע מדות איבר פאךץ הולד;גד נייט מיט נאנצקייט אונ ווערקט נךעכטנקייט י
 אונ ךעט וואךהייט אמת ווארהייט איז כןענן דיר אן נבךייט אדף אייבע ידובר אע ךעד.

 וואש ךעט פאלשקייט דער את ניט אן ניבךייט אן ךעם טאנ פון באטעטינונג היוס פאר *׳
 ךעם טאנ פון משפט טוט ^ר ציטעךן מציל נאט ךער ךי?טינר עדות בשיך^עט לי לייןר; י
 אמת %ש איז ךיכטינ אז איך טוא ץיך פדייתן וואש דו טוסט ניט מבזהדץ קיץצובךאבין ׳
r ton הארצן חסד דו פאר לאנגפט חסד אונ ניט נןיץ ״קךבנ1ת אזי יויא ?זטייט נשריבין 

 אונ דו זאלסט ניט פאר מיידי; פון טיין מדל ךיבטינעךייד אמ/עש איז רי^טיניער קוקמ ז
 אזיף ךי ןעד אבר מיט הסד העבר נעם אךאפ פון אונז ךי זעד שאנד דת* פאדשט צוא«
 דיינע פארשטר דו נאט וואש היט חסד אונ דער לייננערט דעם 3עס אונ פיל גימד־ אונ י
 וואי־האפטיקייט אמת אמת איר פאר בארנענע מלאלים בעט פאר אונו צ*א גאט צבאות־
̂ר אונ בעט נאד  איר טלא?ים מיכאל אונ נבריאל בךייננט איץ מתנה צו נאט ךר פארכטי
 פק אים נאהקט צוא כא;ק ךעם _קץ מאש איז פאר הוילין מתתם אונ זאלט טיד נע?ין ׳
̂ק  איין ךיבטינין ציי5ין אמת פיט אמה אונ נירעבטי.קייט זאלפטו ךער הויבין ךיץ פא

 אונ נאט איז אמת אמתךיא וואךהאפטינע קויף אונזאלסט ניט פארקויפין צוא ךינק׳.
 אים צו ךער, הייבין נאטש נאמען ווארום זיין ־נאמן אליין איז נינךייסט להשביע' צו מא5ין •י
 זאט ךיא אלע וואש לעבין טיט באווילינוננ עפינט;יר זיין האגד כי גכר ווארום 7!רהאט'
 אויף אונז נישטארנןייט זיין נינאד אונ אמת אמת טיט ווארהייט זאלפטו זעהען אן דעם

 פיין



 •81:.: סליחות׳ לערב ראש השנה
^ר 0ואל־״'-^ך{ז; ר ^ שי ץ ת ך^ל־ה^ ו , ״  רןהוצתןתך: בךךךל אל
 איקיד ר^פךחה־אותל^ןמהאל אמת:.אטתי^ופש ךליס וכםאו ינון•
 ^ץ־גאורים • יחשוב מעשיו אל
 אדירים •י אחרי הדברים והאמת: אמתתרין ליעכןפ והסד לאב המוני

 >יי מאהבתך נןראהני בכורי ובני • היןבן חטאינו האדומים בשני * ואלי•
 תפלה;יילך ןהוהעת ךצו^להים ברב חסדך ענני * באמת: אל מלו"י»;;

ף כל וזי: כיעןוף הסליחה למ_ען! ל^י ^ן . א« , י מ^3 ׳ ^שן&  «ל^"
 י דןנרא: כי *8מף^ר\י^ם-?^1חז{ראה א1ר:.הףם וחסדהןע^ז עמגד'
̂ן לנו אךףיימיםעולסו.עד;  ופקרךרוףי^מדר רוחנו V 5זיים נשאל ממך ת

 ־ 1 י •• י •. ־' כרחמ אצ״ rh' הישועה• ה׳" צכאית * ה׳ הוגיעה'• ה׳ שטעה : י

 לב שלטונית י מייסד ע״6-־א״צ י־ אלהיני ואלהי אבותינו י
 חליםאתבים תי^תבנו^טוע:3ליצעקור • ?שב^ןז;
י •־ על 5םא;פ^י^ים'לסקור• הטוב צ§ה והרע' " 

 אלתלזקור:> כי ע$ןז סקור-סיים: חיים בךצונווךגע׳
̂ נחלת הנלאית• השמיענו ־  באיו{• נראית^א לנצח תרי
ץ אווא טיף ודא • ךער אפ -גרונד אונ דיין,  פיץ פון ךיא.פרומע משמטיו• דיין משפט, $
 ניךעקטעןייט איז' אזוא הויך וןיאךיא • שטארקע •^עךנץקבל אונ נעם צוא •יךיאיגיןעמ;
 פון ךיא פאלנן וואש בעטין צוא דיד ?יך. אין דמן האגד באהאלט איך. מיין גימיט דוא

ט אמתךי{ט;;רךיאארומע־ ̂ילייזט ריא ^  האםט"מיךז אוים
 דורות•«לך ךער קינינ מיט משפט מאנט ןר.,.
 ^טייןךיא ^רך אין לופטין. יחשוג ^ר ךעכינט זעגע:כאנשים גאט ךעד שטארקער אחר*.
 נאך-ךיא״ךייד• אונ ךיא מאךהייט אמת ץואךהייט זאלסטו: נעבין.צוא. נעקצ. אונ: נינאך.׳
̂ירמ§ין ?יין ןנרשטער ניבארענעד׳ ̂יאפט האםטו מיך;  צוא'אברהס,כי ךעידפון דיין, ליב
; אונ איך׳ י  זון הלס. מאךגוויים אונזערע דנך וואש זיינעןרויט וויארויטע.פאךים •ואנ
 םיקניבעט^יז.צוא ךוד נאט אין: איין בא,ץילי;לי;ע צייט נאט מיט ייץ נינאד׳

~ ^נטפעךמיך מיט אמת י י . ׳ ״ , . ' . . ״ . 

י אןשליי^ז <ןין סיינטיגין׳ נ י  חייםד ארוכים רבונו to עולם צו אלאגנלעבין זאלםטי א
 .. ר^שיןזשנה נטוע אונ ךאס פלאגצוננ-פון ישראל ;יט אויש ךי.יםין דיא פון ךעד׳

 וועלטיבש^ך אז דוא וו{פט ךיך זעצין א1יף ךער שטול צוא זעהק אובזערע
 חמוב אונזער נוטש זעה אונ ךאס שלעכטקץט זאלסטו ;יט גאך זו;ין כי ווארום כיט

 ךיך" איז ךער גןוואל פון $עבין חייש ראש לעבין פון םענמשין איז נאטש רצון אונ:
̂ז ניווען לא  ^ילן עך האט צער איז נאר פון ךער רגע רואם 1יייא נאט איז ךער רו

. ניט * י  י



 סליחות לערב ראש השגה מג:
 נא <סלהתי.שן-לעןאת •; ראה נתתי, לפניך׳היום את
 הדדים:''תום. גיאול משחת תעטרט' הסד'אןרח •
 ואמת ישךש נעקב ,יציץ ופרח • תךלרק פצעינו ברחוק
 מערב ממזרח י תוחענו יארח חיים:ודיםךבךף_יךענו,
 אלגבורויועץ • להךבק בתורתך אותנו בטויבדת
 לליועץ * מבריטובעל צפוני 1לדךעץ •י לשימור את
 ךךןיעץח:ים:.חיים^היא למחזיקים בה ורפאות
 ומרוח• תומכיוזמאשרים באור זחעזחח׳ וכלהךבק
 בה לחיה סחה?, בליבשריאשר בו חדו חיים ז כלים׳
 ושלום ^מכנובלראהיאותף לעבוד י ובגילה ונשמחה
ז ך^עיםבאבוד׳ שלש מאות ועשרה אותנו לןבוך • $ 
קךינין פיט ךיא ישראל. השמיענו מאךאונז העדין-סלחתי איך  $יט.אויף אייבינ זאלסט̂ו
אונז נישיינקט.  האב פאר נעבין דיא אבירות ראה אונ זאנ איין. בשורה אז. דוא האכט̂י
ער_נאט...לי.יז..אונז אוים פין דעם.גיהנם.תעטרנו דץא. ס לע^ין חיים.לעבעד̂י א  היעט י
̂ען מיט חסד, פון ךעם זכות פין אברהם אבינו ואמת אונ אמת פון.  ןאלסט אונז אן לןרוי
 דעס 1#ךש נןקב• אבינו.זאל בלייק. אונ,שפךא?ין תרחיק דוא זאלםט..ןער {וייטעךין.
 אוגזעך^עבירות^זוא וויאטןךח פון מערב איז ווייט תודיעני אונזאלפטאוגז מוך;ע.
 ןיץ ךעםווענ פון לע^ין חיים לעבעדינער נאט דיין תורה מימ ךיא מצות האמטו אונז
̂ אוועי אין דעס  !י^עךינט אל שטארקער נאט טיך, ואלין ךך באהעפטין אין דיין תורה 
 ןבותיועסטו ךיך מע״עץ-זיין; אויף אונך צוא נוטין הגבר •שטאךק ךעם.יצר טוב אויף,
 ךעס יצר הרעיוואס ןגידאידבאהאלטין,.אין רעפ הארץ פון-ךעם מענטשין' צוא בךע^ין
 ו!יס לעמוד. ןךי איך, זאל כןאנען היטין. דעס ווענ פון דער ת1ךה וואס״ךאהייםט ;נץ
 החץס.חיים ךייא הורה איז איין לעבין צו ךיא וואס האלטין זיא ורפאות אונ אךפואה אוג
̂ער 0י^יה •ךואוואש זייא האלטין-אויש ךיא לומדים וואשזייא לעךנען ךיא  **פלאם
 מותי•(ועלץ זייא זוכה זיין,.אז• משיח וועט אם:רצה השם קומען םיט ךיאצךיקים וועט
 #ים נריף? לי?ט שיינען.וכל אונ. דעך .וואש ?נש איז אליין באהעפט איןיךעך תוךזד
 וןעט ניםי^ערט,וןעךץ זיין ליבטינךט כלאי$ע לייבער וואש זייא האבץ אי[ זיך איין.
 רוחחץם חיים לעב טאנ טיט שלום זאלשטו אינז אונטעך ילעהענען כיראה ?1יר זאלין
ק עילה םיר וועלין ךך פךייזק אין ךיך רשעים אז דמן.  £אנען 9יט גרויש.יראה דיך ך̂י
̂ז אפ טיילין דרייא הונדעךט מיט צע^ען  וועשט &אר ליךין ךיא רשעים אונ. זאלשט או

 רזי^טי/



 יי8 סליחות לערב ראש השנה
 לראת לי עושר לכבוד ורלם: חןים'זיתי זבד׳טוב
 גדול העצהיימדוסה לנו עזרה בצרותי נמצא'•י שומ
 אלי ואשובה אמרי בפיצה', י בי מוצאי מצא חיים: חיים
^  חנם הנני אל ןןאץ הר־הות י עון' תמתל ודות ע
 הלוחות• ושונאיך ללישו בוישתיבלסור תוכחות• לאי
 לשובון ולא לשינו ארוזות חלים: חלים טובים גמול־4
̂ נ^אולי  לעבךיף נפ^מ לגאולימךאות שחת יינם נ
 לא p הרשעים שפרקי עולייןישיאימותןנלימ^יךח
 קאול'הלים: חלים יורוך כמונו ולא קרוצי קרץ• אב
 לבנים יירגעישכחך במרץ • ואנחנו נבוץזיה ישכחך
 להעךץ • לראותבמוביי בארץחלים: חיים כל^ם

 וועלטין יראת וואש זייא הייפין לראת יי עושר וכבוד וחליס חיים נאמ האט איןר־
 נישייננןט איין נוט חלק נאט ברוך הוא וואש ?נרהייפצ ׳u "י העצה וזחסה הסדו^זברוך"
ער ניפו,נען פאריאיין' :הילף"  הוא וו^ש ז!ר איז אונזער באשיצעי אין איין צרה וועךט י

 שובו נאט ברוך הוא האט נמנפינט זיין היילינ םויל אונ האט ניזאניט גןעךט אייך
 צוא םיר וועיד איך מיך אום יקעלין צוא אייך אוני נוטש טאן אייך כי ווארוס ךיא ווא&'
 גיפינק סיך ניפינט ^ר לעבין חיים דוא האשט פיר ניעדינקט לעבין אוט־זיםט נאט ׳
׳ ר ע ך ץ  פון אלע אטום עת ךיא דעבירות פוןךעם ענל ווא& יוךק האבץ ניםאכט א
ק זאל;יט טאן אונ דיא יולץ הא$ין'־  מדבר יעש איז אויש ניקךיצט אויף דיא לוחות מ
 עובר ניווק זאלשטו מוחל !יין אונן ושונאד אונ ךיינע י שונאים ויעלי! זיך אן .קליידין'
 םיט בושה אז זייא וועלין זעהען אז ךיא שטראף'וועךט אפ ניטאן לא ךיא שונא^ן •
 זאלין ניט אוט כןעךין ןיך אונ ניט נוליי?ין דיא ווענין פון לעבין חיים זאלשט נעביןנמ1י
 לעבין צוא ךיינע כןנעכט אויש לייזין זייא פון צוא זעהען ךאש ניהנם כנם אזו וויא־דוד
 המלןד עליו השלום האט ניבעטין(חיים שאל מקד נתת לו) לא אבער ניט ליא דשעיש
 וואש זייא האבין אךאש ניוןאךפץ פון ןיך דעם עול ישיא ־זאלשט אן לאלץ זייא ביט

ןאיך ליךילויבך קא  טויטזאלין" ןעיעךיגער הייט איןניהנם אךיין חיים לעבעדינר הייד״
 א3עדגיט אז מען איז שויי פאר שניטין 5ון ךער וועלט אב אפאטער ציא זיינע קינךעד
ך ואגוגי a•: מיד ;ועלץ לויבץ נאט טיפ ק אונ םוליע ךק ודא אז1*צו לויבק ך ץ ו ע ל ל ^ 
 דיינע £בוךם צוםערין לראות םיר זאלן זוןהזיץ צוזעהן אץ נאטש נוטש אין לעבעליגן
 לאןד ודים אזו וויא ?יר (עבין אלע אזוא זאלשטו א־נז לאזץ קערין וועשטו אוגזעדע

 3ר;פה
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 היום השמיע טרף חקםימחטאוזם טהךםזאל ה#יבם
 ן י ריקם י ממתים'ט־ךילל מלאי ספקם •י ממודם' מחלד
 I ך«לקם בחיים ן חיים למעלה למעזכלל למען סור מסרןז*
 | אך אלהים לפדר. נפ/אי, מפרןי״'ויחי עוד לנצח לימים
 אוךןי• כי נר מצוד, ותורה אויר וררןז חיים: חיים מספר
 למת גבל ומואב הגבוהים• לבול עץ בוגדים וקודים
 י • ומאליהים• בל לחן רשע המךכה לדון בשלוחים •כי
 חרף מערכות אליודם הלים:׳ חלים גשבעתיבו לבגןד
 להיךך ^ער אויביו להנחילו התה ביךךיאנפת ןתשיוב
 על יכן אודך• בייטוב דוסיךך מחיים: חלים שובע למדווח
 אתפגיף״גוךאות• חדש למיגו חן חן השואות, יישוב
ם צבאות• כי ממנו תוצאות חיים׳: י ז ו ל  לךסמג* יי נ
 •ךנםה נאנץ נינונ באשעךין מחטאתם פון זיי:נךע הטאים זאלשטו זייא רייניגין אונ
 ןיט. לייךינ אום יקעךין. ממתים ךיא יוךין וואש זיינען זיך מופר נפש פאר הקדוש
 .ברוך הוא זאיי זייא ממלא זייער בךעךפעגעש «מתיס ךיא וואש זייא שטאךבין פאר
 ןןלטער זאל זיין זי;ער חלק בחלים הי •ש בייא ץךיקים איז ךאש לעבין אמעלה כךי 7נר־
 . זאל אפ {יכןעךט וןערין פון ךעם ניל.:ם אך';יי^ךט נאט ברוך הוא זאל אויש לייזין
 םיץ לייב פון שווערע ארבעט 'ויחי איך ןאל נאךנןאנען לאננ לעבץ כיךק דיא
 ןבקיס האבין נינלייבט ךיא מצות צוא אלי;ט אונ ךיא מורה צוא אגרו ש ליבטי.קייט
 אונ איין ווענפון קעבין חיים עמון ומואב זאל אויש ניםעכןט ווערין ווארוס זייא האלטק
ר זאל גמשןט ך הדך בל לאז 4יט קיץ. חן האבין ךער רשע וואם ;נר שטוופט ̂י  ך
 וועךין אפילו אויף אשוננ מיט מיךי״קייט כי ווארום ^ר האט מרדף גיווען דאש אן
̂ישווארין בייא ליי,  ךי^טוננ פון נאט חיים נשבעת בו לבנך .יחירן דוא האשט 
 לעבין צוא ךיץ איינצינין זון ןצחק אבינו שער אדביו לועחילו תתה בידך יער זאל
 יך$ן ש/נר אויביו ךאשהייםט ארץ ישראל בעטן מיד ךיך דוא יאלשט אונז נעבן ד אס
 לאנד אנפת חאטשע ד»: האסט ניצארינט אויף אונז מירזיי^ען אי; גלות זיינען מיד
 י בטוח אז דוא גועשטיוךדער אום קעךין אונז ךךיבער לוי1יין.מיר ךיך חייס לעייל פף
 זאטע^םהוה 1ואש זייא ק.-םק פון דיר מיל* פאךכטיקייט חדש בנייני אונזךע טעג מיד
ה זיין צו זעהן ךאש פיינעם בנינן פון רעם ביה המקדש א! אלע זאליןזאגן הן - ?אלין ז̂ו
 הן איץ ברומוננ פון פיל מענטשין ישוב יער זאל אום יקערין זיין צארין נון אוגז אונ זאל
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 חלים על.האדמה יבשר עמך ממעונות • ותשליך
 במצולות ים' חמא%נות• לביטהוריכרא לנו ןהמציאנד•
 חנינות:• £ךן5 ימים.וישנות חלים: חיים יפי צדיק ופי;
 רשעים מסיתה• בקכצןזי מלחמות ושלום ופלצות:
שובע לרזון וחיל החלים והמור,[!־.•־ הברכה:  וכ>נתה •:
 והקללה ובהרת בחלים: חלים •צךקה וכבוד ׳הגדיל
 יפה 1כתרצה' •י הזורעת חסד וקוצרתיבלי שמצה•י
 תכונן צדיק לל וגדור פרצה• רודף צךקה)וחסד למצא
 סלים: חליםייקלמים הגיהילנוןחכמהיןדעתבמועצות ״
 שעןוןלשיזחהת^מיע מעיר הצות •י ומעברמעליהן׳
 והלבש מחלצות* אתהלךל^י לן ןאךצותיהחייים:
 חלים; ראה עם כגלתך יכך)ךםי למתובי• לא תחפוץ
 אונזיטרוטזיץ * צבא1ת'!ניווארום פון גאט בדיך הואיאיו ךאשיאויש ץיהוננ שוי'
 לעויץ חייס פון הימלזאי" מען מבשר זיין דיין פאלקיאויף ךער' זןיד חי.ים יי׳״^ד אינ:
 זאלשט אריץ וואךפין איןיטיפענעש פון' ךעם:ם ךיייאעבירותויב אריין'ד.'איץ'?אשאף"
 אונז אונ ואיי אונז םטציא רבעט פין *ייד לאננע טענ טיט ןארין פון לעיץ״ח״פ ךיא'

י פין י *יין ?דק איו(עבץ אונ לי"ייייסי1"*ייז/ר^עי ?"יי א?י*?י לעםיייעי י י  י
 הערט זיי״אינקמיו »!ז דוא וארילשט'איין טובות אונ רעות מיחטת אונ שאם' ועט׳
 אונ הונגעריאונ ציטערנעש החיים'לעבין אונ טויט הברכה ברכות אונ קללות ובחרוז
* •י י * י . י *  . י י

 זאלשיטו אויש ,קלייבין~מובות':אונ חילם חיים לעבין אונ צדקה מיט בבוז־ זאל^טן?
 נריישץ צוא ךיא לשיאל ו\אעז זייא ווערין'אןגיוזפיךיפי! וואשיזימנךצדקהמיט חבןד•
 צוןינץם פארבאירנין ?ךיידיא ענץם זאלין ניט מבויש ווערין תכונן דוא זאלשט 'אויף־ן
7?rnR ךיכטיןרעם צהק 'אונ פארי צא£ען ליא בראך דאש היישט ליא הסריניתפין 
̂ז זייא'  רודף ךער וואע! יאגט נאך צדקה היט חסד זאד ניפינען $עבין חיים לעבין ורא
 האבין אקיום זאלשטו אונז מא;ין יךשנן אין דער תורה וואס זיא אץ נינעבץ ניוואדץ:
 טיט חכמה אוני דעת אונ עצה עשון פרייר םיט שמחה זאלשטו מאנין העלין פמ-

 ירושלים זיא ווערט אן נירופין הוצות והעבר אונ זייא מ^ביר פון סיר ליא ^ונות
 קליידאוגזאן זכיות אתהלר ויעל איך ביין פאר נאט אין רעם לאנד פון חי.ים חייס־
 לעבעדינער נאט זעה דיין ליב פאלק אזוא וןיא פריד אום צוא יקעךין זייא לא דוןן׳
 באנערלט ;יטאםענטש זאל שטארבין אונ ווארשט אים #ר זאל תשובה טאן נעבד•

 •גער



 סליחות לערב ראש השנה מה•
 במות. המתעד ךיתוב * .•נשבר ונדבה;לפניך 5$7וב:
 רמוב* קדוישלאמרלו כל מכתוב להדם: חיים»שאל<
 ממך גתתה לו"חלית'מיומי5'• גדול כבודו״בישועתך
̂־מלם;,!  כיפת פלמים י השקיפה ממעון כןך^־ף.;מן מ
 ביום התא יצאו מים חלים:• חיים האווז באה סלוח אל
 הטאתכם• תקמיעווצת תהי אתן בקךבכסזילאמר
 מצאתי כופר רציתי'אתכם * ;ואתם, הלכקימביתה

: ^ ^ ר ^ ^ ^ : ל ^ ל : ז ן  אלזדבם מלים: חלים ^
 להדבק כך בדת ןכמלבה׳ הביאד^למר^יוןןת^יצ׳
^ A W i l ^ ^ S ^ i ' i i j ? ; : 0  המלוכה*.כיי &
w קויגו: י: ׳.ע1י1ה;;י^ב•^'•״ ̂  ממנו י נוחיל ולי/צו?1ת
.'^ל^י-^^^^ג^•  והרינו > להלינו מיומים"^^1
ר ביי^יךיר׳חשוב1"פאר1'  ךער ווא£' צוא בךעכט אונ צוא ^מויםט ךאש הארץ איז ^
 אנוטיןקדוישיגאט ברוך הוא'וואש;ער •'היישט קרוש'זאגטיןגר-זאל שר •שדןבץ זןעךין;
־ ץ ל ע י ג ^ ד ט ע ו ו : ^ ך  לךלים »ייפ אז משיח $ ־ךוד וועט ךער זעהןאונ^דיך־ 1
ט ^ר אים שיינקען אוג ע ו ̂יינקימ^ר רא^הלע^ן ו  וועט ;גר בעטין נאט ברוך הוא 
ל זיין' כבוד־וועט׳נינך^^ט>ועךץימיט.ךיץ הילן8  ןיועט בליייבין' אוץ* אייבינ לעבין גדו
' בבודי פון״ י&ראל אז 1י<א ״ פלעניךעולה רגל זיץ  אזוא יייא fry איז נרויש ׳ניווען ךער:
 השקיפה"b% פון' דיין׳ הייליגין י וואונוננ זפון הימל ביום איין רעפ ־טאנ־ וועלין ארויש ניין

 לעבעיךינע וואשיער חיים לעבין פון נילוסט;קייטי ךאש הי:שט מעך טוט twpfcf דצזן איך
 ראש מכפר• איי^רע עבירות תשמלע דוא:זומלטט מאק 1-עךן ואת אונ ימיין רצון וועלאץד
 נעבין״אי) #י'יך 3צאתי איךהאב׳נייפונעןאיץ אויס ל»יז*נג ^יךזהאב׳ ^ייך׳טוחל וידוען
̂לעב־ץ פץ״דיר ̂ין אימגר:'לעבעךינין"נאט חיים דיאש  יאחפ'אונ איר האט זץז״באהעפט״
̂ו  גאט'ברוך 'הוא האבייןיךיא יקראל״וואם־׳ךיא'ןיינעןי״נינליכץ: צואיאייןיטויב ווא
 זייאציהעןךך" 'נאך דיר באהעפטץ ךך אונ^ינ^דזיך• 10טך.^ ךיך.-חניאנח דמו
 ןאלשט אירברייננק צוא ךעם בארג צק ות״ונ י אוצי אום ^יןייךיא מלוכה' כ• וואדי*
ס (עביןי־מעלין״טירפון  דארטין האט נאט'ברוך הואיניבאטייןיךי ברכה'פון לעביךי̂ו
 נאט י ארבץ ילישיעיד אונ צו"דייןחילףיויועלין פיר האפיי עחהלאיצונל י וועט אונזנאמ
 ברוך הוא ךער ברייטערין'אונ מיר'וועלין'ךך מעךין ייהיינו נאט ־ ברוך הוא האט יאונן
 נילאזט לע$ין ־ צווייא נלמתיץ״נצן גלות מצרים אוני גלות'בבל אוניפקידד^ץינלווז

 התטינין
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ם j אל מלך• ויעבור וכי י ו י• ת נ ל D I T h flD . 5 ״ ״ ״ ד ל  א
 8ל תב$* »םנו כי לא'.י$ךק ל^יףכל חי: ואתה:אדונינו המלך
 ־ עי;י כל.י?$ךאל ?עליף: ז;י מלןו י; מלןז ןמלוף לעולם ועד: אתה הוא
 סלכנו מקדם'פ1על ידועות בנןךב הא;ץ :'אתה הוא מלכנו אלהים צרה
 ןעועותיעכןב: ודדה כיום דזהוא!קיהיןי למלףיעל כל הארץ ב.יום ההוא

י• כ ב ו  : י: יהיה יי אחד ו^מן אךןך. כרחם א
» V : T V TI V I • 

 לנ שלטונית מיוסד ע״6 איג ברא«י החרוזות
 .: .' . . אלהינו ואלהי אבותינו

ך אחד ידדה אל העמים מרים נסי • השם פקודתי שלום ולצךהןה ל  י מ
 גוגשי:״¥אליו אתוךע ואומר איה אלוה עושי י אומר אנימ?רשי
,i? ן קדמתי לברוחאןז פ ל ע / ^ א ך ^ ו מ ^ מ ^ ^ ע ^ ז  לקלןז: ^
ךי אצום' כן היות תחנונים שואל ״ ובבן אבוא אל המלך:  האל ״ <גניו̂נ
 סלןזינדול^על כל אלוהים ^כדס וארץ קונה״ סביב ליךאיו מלאןז יהוה
 חונה ״ מלאכיךחמים חלו נא פני ^וכניסנה״הסךיסים המשרתים אח
rrsn 0ר ה^ולך: מלך דבר אל תפל מצל א0ר ךןךרז ?חזקי את בדק 
 לס5ןל ולעזק • אמץ מנור ודע.קטגור ולא ינזק ״ כי אין'הצר שוד,
 היץטי^ין וועט ?ר אונז נין• אד& לימין אונ וועט אונו באשטאנלין אויף אייביג
 אנחנו מיד אלע ךינק 3דוך השם היינט בייא לעבץ איבער איאר זאלין מיר אויןז

 . • אלעךער לעבין: אלפא• י
̂ע פעלקער אונ ךער הייבעד  סלך איי איין נאט אי1ןער אלע נעטער וועךט • זיץ צו א
 סיין באניר own ךער וואם טוט מיין. נידעכענש פריד אונ צוא נירע^טיכןייט סי ץ
 באןןווינגע^עש •*ליי צו !*ים $א״קען איך אונ איך זאנ וואז איז נאט מיין באשעפר אומד
 איך זאנ מיק וועךק איז צוא לעם קיניג מא• ךער נאט וועט אין משפט שטעלין זיץ
 ©אלק ישך^ל על כן >ך«תי לכרוח את פני האל דרום• האב איך ניפעדעךט צוא פליהען
 קאר גאט אני איך אונ םיינע יוננק־ פאםטין ניבעט צו הייסין ובכן אונ אזוא וןעל איך
 קומען פאר ךעס קיגינ «לו גרויסער נאש איבער אלע ^עקער באשעפער פון היםעל
 אוג^ךד סכיכ ארום זיי{ע פארק^ער רועט איין מלאך פון נאט מלאכי איר.ךער
̂ו ררןט אין ךאךין הסריסים איר ךינערס וואס ̂ים בעט פאר דעם ייא  בארעמינע םלא
 י איר ךינט פאר ךעס קי{יג 3לד נאט זאלסט;יט םאיין פאלין״קיין וואךט פון א^ץ וואט

 דואהאסטנירעט לחזק צוא שטאךקין דיא שןאלטין פון בית המקדש וכימך אונ ךיק
 וויין נארמין אויס צוא ךאטען אמץ שטאךק רעם פיר שפרע^ער אונ מאך שוויינין ךעס
 היגךץךעראונ #ר זאל ניט מזיק זיין כי דק רעד:צר הרע לער באליילינער לא?ט
 גיט ׳אין שאךין פון קי;יג המלך נוטער נאט טיט דיינע אוינן זעהדיא זינך צו פאר טראנין

 כמסשי,



 סליחות לערב ראש השגה מו
 בנזק המלך: מלך הטוב בןגיגיןז ראה עוגות לע&את • במכטין תמגר
 להביא עליו ד$בך והשאת• ויצא חפור כרוב פחד ושאת ״' כי כלתה
 אליו הךןהכאתהמלך: כלךזורדחבה תחג£יר, רבוש^עובךי נבו •
 ךכאסו; איש אלילי כםפו ואיש אלילי זהבו * כיע:ן בעין יראו ב^ובו ?
 והנישאו פתחי עולם דבוא כלך: המלך והתו מניע כחוקייוםלהרשםן
 לדי[עמים. צדיק וחוטא ואשם• ועתה ןכןר־אי• סופרי המלך. העוצר
 ןהגושם/ כתבו י2ל:זדהוךם, כטוב בעיניכם ן^םיהמלףן המלך
 חכם כזרה רשע וגם בער ״ ישב עליהם אופן, ובהם עער * נלט *לץ
 רצא כדון ופיהו לא יפער ״ כי איןילב^ אל שער המלך: המלךטוב
 יצא ךבר מלכות מלפניו מיסד״ תלי בגי אשמור ולא אשים אותם
 בסד ״ ביום המוכן לדין מיי יצלח ומי.יפבד * כי כן.:סד ך״מלך: מלך
 יושב.על^סא ךין ר!טון וגדול משלבי• ורואה מי ^ב בבל לב ומי
 ^ב כבלב״נקום נןןמת המןלב מן העולב״ביוס השביעי כטובי לב המלך:
 המלך כל הארץ האל העונה * אותייביום צךסי רל״י ?נמרי כבל מחנה•
 ועדיסלה:םובבני,פלטךני י אם מצאתי חן בןיניהמלך: המלךל^שות
 ירך יותר־'לעבדיך הואל• תיכך נא נפשם בעעיןז למלכים למואל •
 $אות בבאיכליישראל • כלאישואשהאשריב^אל המלך : המלך

 כמסטיךאן ךעם!צר הרע זאלסטי אן שךי;ען .אום אויף םיך צו בדי ענק ךיא 3ךאך_אונ
 ךיא וויסטיכךט ויצא אונ ער זאל ארוים ניץ פאר #עסט פון (וענין §יל אננשט .אונ
 גישוויליכםס כי ךעןעס האט פארי לענט אויף אים ראם ביי! פון סלןיהמ! נוטערנאט
 ?נם זאל אוים ניין ךיא רייד דאס קינינךייךגיגרונד פעסטינט £ר זאלזאנן רגלי דיא 9יס
ע״קינדער וועל אין• היטין אונ *}יך {ועל זייא ;יט טאןאין £לא>ן גיוס ן$ץ פי̂י  פ̂ו
 טאנ וואס.אין.אן.;יברייט צוא ךיץטין וןער זאל ןאנליקין אונ (ןער. זאל פאר
 ליךק כי p יסד ךען אזו האט רער קינינ בפוילין המלך ךער נאט וואס זיצט אויף ךעם
" אונ ?ד ;עהט זוער ע?8 יקערט ,*  ^טול פון ךין קטון:}ליין אונ גרויספאר נלןיקט -?י יי,
 ןוידער םיט רען נאפיין הארץ אונ ווער ךא יקע7ט ווידער קאלש ניוס ו$ץ רעם ןיבעטין
ער ןןלע א^ס וואול נןםעלט ראם ן״ארץ פון ?}ינ<יג.המלך,גאט.א̂י 4 ר$ף  1ץדש,
 למניעי ךער נאט ןזאס.;ננטפערט.^ין,5שאנ..פוןטיין לייד ויזדאעןנראיז טיפ קיר
 אין^ע^רק ועי. אונ אייבינ וועט^ך סיף. ארוס רי^ק.^טךיגונג צוא לדג אפ
 אויב,אי^,הא3^י^ען ח! אץ ליא״אתץ פון ^יניג המלך,my איןעךינע עערדינףט

. ן  ואלםטיוועלין צ?א דייןע>קנע$ט חיקן' זי״יןר. לייב.ן*j!?* 3 ךו;.טייןך. ך
: קוסק^^יגולי^ער״^ןי אמ פיייא נמר l ל  *$jtyfafc\^1,mJW. ן
אמ ךי^עךיןער ^עטין £אר ̂ג̂ר  תאס^^עמ״קימק אץ בית %$יט צום £י;ינ, חמל*• ן



 • סליחות לערב ראש השנה
 גש^ךתיו ןבכןשו פניו' בתענית יושת•׳'המותרים כל הנונעבהם מונן!
 בבת•'והנה י עשו •מענם אמור לו בן נעות•.מדוע אתה עובר את
 מצותהמלך: המלך נורא עד מתי אשפת במיטמר• בני זרח ופרץ תאומי
 תמר ״ מלכותם' השב.ועמלק תערך כנאמר ״.ער אשר לא עשתה את
 מאמרס^ו: ^^ייידאו^ד* דעי^^ן,י^?י
 לבדד עוכגי״י^דו^עםך-^בןןל לררהתרציאני• אתה אר־ד המלך:
 המליך ציני כל ןןןךאל יעדיןד לקבץ המוני ״ עוד לישב ב^עךי;רו(ע'ל:ם
 ןקנותיוזקני •וא{י_עבתך:חדכ^ניוסגני •וה;ה;הוה למלך: המלך
̂דף-א-יירח י ?ז.ימלא  פאר בית יי^עינ^ישברוך וכל־. העם יחי !׳'
 ^הוק •״ פינו והכלי;^וךתן • רהיבישרון מלך: המלך צרי עלו.עד
 מחי האל• נךלו:והצליחווההןיבו אריאל /והנה המה אונךים;ךיגו
̂״לך : המלך יקם ־ בחמתו לכלות ̂ן "אל ה  ראל •*ואני ל^ נלןראוזי לבי
 כקןךבר• אוכלי בשר השקץ'והעביר • יריע' אף יצריח ?גל או:ביו
 ותנבר • בי בן ידבר המלך: המלך רב הסר ממנו לב האבן • סצזלנ
 יכצמר' חטאינו הלבן • ודבקנו בך כמו אודם ללובן • 3וש*פ'ט*ך למלך
 הן וצדקתך לב; מלך;•: המלך *טופט באמת דלים אתה תחזה'* כי
 ^בךנויגאון דוחנ^ה^ם *הזה •• לב לםבר ונדכה אלוז^לא תמה •
 £יס קיט ת^ית אונ פאסטין המלך רער נאט זיינע העךין אונ דינע,קנעכט ריננלען
 איםאין זיין פאלאץ ירעו זייא וועלין ווייךין אין בשן אונאיןנלעד אליין ררעלץ זןיא
 רדנן״רעח ודיר ךיץ פאלק פיט דיין רוט צוא זעטץןייט זאלםטו אויס ציהעןימיר אתה
 דוא מיין הער גןינעהמא־ נאט ךיא אוינין פון בל ולראלדינק אויףיךיר לקבץאיץ
ךין פון ןרושלים ליא  צוא זאמלען״םיין פאלק עוד לישג נאףצוא זעצין אין דיא טו̂י
 אלמעפדדען אונםאנק ואז אונ ךענסט מאל וועלין זייא טיט .אננדער ךי^ען"ךי בוזזים
 אונ ךי פ*8וטע 2הנים והית אונ נאט וועט זיין איין קיניג המלד נאט צו ךי שוינהייט פון
 בית המנןך^יטועץ׳מיינע אוינין האפיןוכל אונ נאד ךאע* פאלק וועלין מיט אנאנךר צוא
 ךיץ נאמן שטאךקין'אז ךענפט מאל וועט־ אונזער מויל פול וועךין טיט פרייר והכל אונ
 אלע ורעלין זיבג׳עך 37ס איז אונטר פרומע איין נאט הםלךךער נאט שטייט אויף מיטדין
 צאךיןצו פאר ךארבין איזו וןיא vvy' שמייט יריעיער וועמ •^אליןי^וועט אויש.שרייןן
̂ינ ח8לך  אויףיזיינע'פיינד וועט ;נר זיןיישפארקין"1כי כןיךען אזואיאת ךיא ךיירפין נןי

ז / • ' י ' ־ , י - י י - י 4 V '•־' • ־ יי י ־ •י ־ ' ־ " ~ יי׳ ~ T . r ־ • ,  י ־ . .

 ח נאט ךיבטעד ךי ארעמע טיט וואח־זייט׳ אתה זאלסט דנהן ראש מיר האבן צו
w י בראבין -
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 , המלאכה להביא אל עד הטלף: מלןז תןצךבןתף לישראל כי נער •
̂גך• וכל  להךבק בו איש ומיותכמער* לאתבזה ות?נה אל תפלת הער
̂.ער המלןזל הטלף להתחנ! לו באתי אותיילהתוות•  עבדי המלך א^ר ב

 לח:ים טובים מך#ן ביתו להרוות.'כלהגו:ם לשם יהוד, להקוות״ירעלו ״
n בשנה ^םתחוות למלןי: אל מלו ויעבור ונר l t f מדי 

̂יף כל חי: הן בקדושיו. לא יאמין  אל ותבא {מיםפט עמנו $י לא.יצךקלפ
 י \&&ס לא!כו ?:עיניו: אף כיאנ־ושךמה ובן אדם תול;>ה \ הגנו לפניף
̂י * •י 3י אין לעמוד לפ2ץז_על זאת:י מי יא^ר זכיתי לכי טהך ןסנ ^ן ' 

 ?!חטאתי : נרחם אב וכוי
 לד שנייה מיופי עי* א״כ ובסוף תתיש שם וטחני. יצחק הכהן החבר חזק ואמיץ

 אדון בפקדך אנוש לניקרים • במצר הדין אל תמתח •
 גוף ונ^מה אם תרעם דוחי ,ולא יוכלו קום •
 דזיונל ג^ר חיות בהו'ק;פט• ואם :ש בידו מעש
 להצטדק • זרוי יתמומלההפרוהד% חבוי• ארבו
 בראכין אונזר האפעךט ניסיט אזו וויא ךעם היינטינין טאג לב איין צו בראבין אונ צז
̂ןטויםין הארץ פאר שעםסטו גיטדו נאט המלאכה ךי ווערק צוא ברייננן אין אוצר פון • 
בק צו באיזעפטין  ;קי;יג מלו גאט גיב דיץ נירעכט:קייט צו פרומע רען ;נר איז יונג ל̂ו
 יא[ אים אזו וויא איין מאן אן: זיין ווייב לא דוא זאלפט ניט פאר שעמק אוג זאלסטזיף
 . כןערין צו די גיבעט 0ון.שריי;ך יכל •אונ אלע כןנעכטין פץ זקי;יג ךיא מאש שטי;ק אין
 ;מהנר פון צןיביג ושלד צו,נאט ?ין איך ניקובן צוא בעטין מיף אן צו שרייבין לחיים צוא
 ׳־ppu לעבין פון פעטלןייט דיינעם הדזצוזעטין כל אלעפעלכןערצו נאטש נאםען צוא

 . הא?ין יעלי אונ זייא וועלן אויף ניין פוןיאר צו יאר צו בוקין זיף צו דעם .קיניג:
 :אדון גמקדך. גאט ברוף. הוא דער האר אז דוא־;ניךייננןפט לעם םענטשין. אלע פארגץ
̂ז פון ךעם ךץ זאלשטו ניט אויש ציךען ךעםשנוד פון ךער  ::1 ׳.־ במד אץ דער טיפעןע
 ׳©!םיףטצו מעסטיץ מדה^כננדמדה טף.אזךער;.מענט# ^טאךבט:קךינטךף־־ךעד
םה זאנט צום נוף ח האסט ניזינדינט ווארום אייךעד איך  ׳•גוף טיט דעו־ נשמה די ̂נ
 ;יבין אמץ אק נוף בין איף אדום;ניפלוינץ ודא איין פדייא פייגעלע. אונ דעה נוף זאגט
 ךצו לער נשמה דוא האסט;יזינדיגט זעה אז דוא בישט אתיש פוןםידךוא איך טיף.אפ
 ;אונ טוא שוק ניט כןיץ ]ן3ירות!יוואש טוט דמןדושיב^בריימט^ר ך ץשםה ^יןמף
 :^־י^אוניםשפט בייךיןאץ גיהנט • דא בעטין סיר ךבוג1^ל.עולםן אז דו וועפט אוןז
 :*זו!^ןפטיןל״ילועלץ׳םיד.פארעטדסין וועךזןאוגמידףעלין ניטנן?נןאדף,ץזטיין
ן1ץא ךךמיט טשפס ואם אפילו דעך. וואעזהאט י י  111יוכל-קאן דק!יין 9ענטש ו71# !
 עע^זע %&ובים גןזק^דכען ך^עכטעאןץ ךך ךיך -«י ןואתם^ך 8ן»טמא^ן

^ י* גיהארין : 
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 3קךבו מעת הולדו• טמון י־נחיו כרשתלמליוץ
 יסיתהו.בכל יום לשחת" להפילו • כח וגבורה כגוף
 א:ן• לפניו לעמוד ולהתנצב • מיום;!?ודו.על דעתו *

 נפשו;עדם• נכפו להניא לרומו* שבע כל;מיו כעס .
 ומכאובות • יעד עובו לעפרו לא לשקוט; 9נה אדון
 בעצבוןהה• צ§הבשכרוןזלב• קרוב אתה לרחוקים •

 רוצה אתה בתישובת רשעים • ^דיהמצאלדוךשיף• ׳
̂יןד •'יבשרו סלחתי קוראי בישמף •  תיאמר הנני למבק
 צדק במיקפט עם מי_חדיףחסום מנול מלהךש^קצוף
 במסטין מלהםטין • י הקם לנו י מליץ יו#ר• כופר
 מ?אתי תשמיע לשוי בים • הולכנו עליןז יהננו • נא
 אתה תכלכלנד העתר לנו 3ת$לתנד ח5צנו ובק^תנו

 4יוואךח פין ״ליחה סרוחה חבוי דער יצר הרע איז באהאלטין אין ךעם קענטקךן
 גיןאי״ין אן •מיז >גר איז באהאלטין <$ין זיין באהעלטענעש וויא איין נעץ וואש ןןען
 הא^ט ווילדעחיוה אונ פיש יסיתהו ךער נצר הרע רעט אים אןאלע טאג ?דייער זאל
 ךעם קענטשין אין גיהנם אריין וןאךפין כח.קיין בה אינ קיץ גבורה איז אין גוף;יט ךא
 לפניי צו שטעלין׳ זיף פאר אימ מיום זיןט ךער 9ענטש איז צום ש;ל ניקומן WM ש^ע^מ
 ןנך זיןד וךין אין עינוה נ§ש1ה יער זאל זיץ ברויט גןךיגץ *בענוייל ער לעבט איז ^ר
 גאר זאט מיט ןעסאונ מיט ווייטאנ עי 3יז >נד יןערט זיןד צוא זיין יעךד רוהט יער {ימ
 פ» רבונז #ל.עולם יקער ליף צום טר1י^רי;ין אטום «פח לונ אוי^יןצוא ברא^ינעס
א וואשזייא זיי$ן ווייט.גווען פון דיר אוגהייגם  האךץ קייב דו. $ץןט ^אדיענט צז ך
 האבן די תשובה גימאן ימח דו. באגעךםט איןךער השובה אפילו.פון ךיך^עיט״י*
 אלפאכטינר. גאט ורעד ן\£ינן צו ךי וואש די פארשןוין ךיך תאמר דו״זאלסט ז^גין לקי
ך י*״יי צי לי וואש זייא תפין אן דיץ היילינק נאמק זאל 9ען  זוז ךי וואש פאר??ח ד
̂י ייק מאך נילעלט <«ין ךעם 9ש§ט דאש פאלק וואש זייא זי^ען ̂ין ךי אבשוךה סלח  זא
 ךיך מלת־ הסו• פאר.^ליסךעס.יןר הרעןנר זאל ניט שלעכטץ מאן קצין* ^ןרייא וןן
 אין ךעס שטן ^ד זאל;יט ןאקערץ חקש שקעל אויף אונו איין מליץ ידבר כיור ך! זאל^ט
ת רו ^י ̂ין העדין צו די וךלךע םענטקדן אז. איןז האב ?יפען איין אוי* לייזונ: # ךי  מא
*  . ךאש את תשובה הזמלגנו ?יד. האגן {יייאן^ץ אויף ךיר_אונזר..י!שא נא יןיר ן^טין ת
 זאל^אוטנ^רנםךן הנהי;ננ^ער y^pimapum ןן$ל1ת מןןןמאנןןש־^י?*8

 אונ
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 £לא 3וזח$ע• נןז תליני ?מחונני • רחמיף ?הרה
ח  יקדמונו• חזק ואמץשהף ל** עכחנו •י אנא ל̂נ

 אל תשכחנןי• אל מלך ויעבור וכף
: כי אבלו את;עקב ואת  8ל וקבא 1;מ#פט עמנו כי לא יצדק לפ^יף כל חי
: אחלי אדום וי^פןעאלימ מואב וי?רים$7י ^בעהבךעות ס^מו י ך ו  ן
ב האךץ: ר ק  נ>ן#נו ודדנו לשאול הגיעי: ואתה סלכנו מקדם פועל יעזועדת ן

ומ$פטנו כצהרים: כיחס אכ ימי׳' י  י ותוצא כאור צדקנוז
• T T ; T ־ •• T ; • | •• : * » • 

י אליה בר שמעיה חזק נ ׳ י מ ה a  לוז שנייה «יסיעי« אית כיש 1own« ש
 אדון ?שפטך אנוש רמה• תזכור 3תגזחנותךד!ם י
 בנ1ך?ך דן א#מים לוכח ״ שוגה ופתי ז5ה
 והצדק י גמול מד וטובה לחיבים * ריב אל הנזתח
 למצוי׳ ללי מעש'וררןכ^וךקוךאיםאליףילמו
י הננו לפניף באשמה רןז־־־ז• צ?5צוף מען  להמצא •
 בושנו לפוצה• ואם מאלוה אנויש ודצךק׳ פני עשהו
 ?בר ה:מהר• זדון ?לובו און'בקרבו׳ שן מלא ופ?ע
 ךב ״ ח#בון ודין למלף מלכ\ ההלכים י סופו לתן
 אונ אונזער בקשה זאלםטו דער פילין מיט רחמים נך אומער בטחון היאבין מיד אויף
ען אויף ליד רחמיך זאל אונז פעדערין ניןז דיינע רחמים חזקשטארקער נאט דיין  גירוא̂נ
̂ין נאמן יוא^ן מיד ניט פאר געםין אנא בעטין מיד ליןז אז דו זאלםט אונז אויף  היילי

 אייביג ניט פאר געםין:
̂ער איז נאי  אדון ג«מ*ד לעןעךינער גאט אז דוא טוםט משפטין ךעם מענטשין וואשי
 וועדים חזכור דו זאלפט נידיינקן אין רעם רוגז מרחם דין אויף אונז בערכך אז דוא
 וועע1ט אן רייטין ךין פון ךיא שולךינע שוגה איין שוגנ אדר איין מזיר מזנה זיק אונ
 גילעכ^ין זיי גמול ךיא נוטל חסד אונ טובות אפילו צורי שולריגע ריב ךעס דין זאלםטו
 $יט אוישציהען צום טיפענעש דלי די יוךין ןעבעך וואש^זייא זיינן אךעם אונ לייךינ
 פון rncte מע^ים קוראיס ךי וואש זיי #רי;ען צו ךיר זאלסטו נפונן וועךן צוא זיי חננו מיר
 זיינן ןאר דיר מיט נרויש שולךיקייט צפציו״ מיד שעמק ןיך ךי מדל צו עפענן מיט ךייד
 צוא יענט?ערין יאם״קאן דעןי^יין מענטיט ניךעכט בלייבין פאר גאט פניזקאן ךק •דין
ש פון ךעם הארץ איז אום ! ?ליי3י'ן,rVp זיין בעןעפר יין אונ זיין בתעלט̂י ,  םע^* ר
ער  יעקט עת ךער $ענטש איז פול ?ןימ עבירות אונ {!ילזינד חשבון ךער ס1ף וועטי

 ״ f מזין
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 גנבא וזליפתו• טבע חותם בכפו נחרת* נגד פניו
 ר$עו;ענה: יורה כפיס מעץ*ונגיד •״ מקיר איבןתץעלו
 ןתקיא':"טכעפניו נדון ונכלם ״ לאלן נחשב 1נ?נ?גדו
# נ^ברון^אה ^ 7 1 ף ך  לפניןז: אנא למ;עשה י
 עזמור מדחי:.עבךף למצאו היום סביבה • זנם קרבר1ף
 חפוץ בבראש^נדד ןב^לג וכצ?ר זזלבן חטאי עוישנדר

 מלטם מכל רעות 3זאת השגה: אל מלך ויעבור.יכו׳ י
י בקר תשמע קולנו בפך נערף לף ונצפה: קרבה אל נפשנו ו^להלמען  י

י חסךף ר$עף חתן לנו: נרחם אב וטי י  ״ ^?וףןדנו: הראנו י
 לו שלישיה מייסד ע״מ איב ובסו!* חתיס שס המחבי שלמה נחמן הקטן

 אלהינו ואלהי אבותינו
 אזןזמ אל אלודם קולי • בוקר אעךןז לף בעד קהלי • ז;י צורי ונאלי:
 יי'1־ נשנו בתחנון ובתפלדר ךלתיף שקדנו רב עלילה': הסר מכלינו
 ננע ומחלה: המצא לנו סליחות • והעבר רעה מנפשות האנוחות • אל

־ - ! » T I י » ״ « ו ־ • ו • ־י : • :  ־.״־ ־ ד T ־

 מוזין נעבן חשבון אונ ךין.פאר מלך מלכי המלכים ךגןדוש ברוך הוא אזיער וועט אוועק
 ניין פון ךר וועלט טבע זיינערעבירות זיינן ניההמת אונ אויש ניכןריצט אויף דינע הענד
 וויא אכהב אז ךער מענטש זאל 3יט זקאנען לי;קענען נגד אנטקענין זיין פנים זאגטזיין
 רשעות עדות יורה ךער שפאן פון דעם האלץ טוט ווייןין אונ זאגין מקיר ךער שטיין פון
 ךער וואנט שרי;עט אונ הפט אויש אז ךער מענטש האט ניטאן ךידעבירות כובשךער
 מענטש בהאלט דאש פנים פאר נרויש בושה אונ וועךט נמשןט לאין נאר פאר נישט
 איז ךער מענטש חשוב אז ^ר שטעלט ךך פר דיר אגא רבש״ע איך בעט דיך צו ךי ווערק
 פון ןדיינע הענט זאלםטו מרוצה ווערין בשנתן דו זאלסט זעהן די צו בראכענע הערצר
 אונ היט זיי אפ פון ךעם ניהנס עבדיר ךיינע מעכט ;אלן היינט נפינען ^יין חנינה זכם
 זאיי זיי מזכה אונ מכןךב אוו ודא פון לאננ איז גיוןק וכשלג אזו וןיא אשנייא אונוויי^ע
 וואל זאלםטו ווייס םאכין ךיאיעבירות פוןץשראל וואש הייסין שושנה מלטם מאך זייא

̂לעכממ־ןייט אין ךעם ¥יאר : .  אנטרינען פין אלע 
 אזעק אל אלהיט איך טוא $ךי;ען םיט מיין קול צו נאט בוקר אין ךער פךיא ךינט איך
 מיך אויף ווענין מיין איק.זאמלוננ יי גורי נאט איז מיין בשעפער אונ מיץ אויס
 לי;זער נשנו מיר נינעהנן מיט.ניבעט אונ מיט תפלה ילתיר ךיינע טו;ערין )קיאפין מיר
̂ים הסר טוא אפ פון אונז פלאנ אונ קריינק  אן דוא ביפט דער נרעסטער פון אלע םע
 *&צא דיא אונז ממציא.פאר נעבוננ והעני־ אונ טוא אפ שלעכטיקייט פון אלע נפשות וואס

 וייא



 סליחות לערב ראש השנה י מט
 אלוזי'הרוחות: דגכןתי לןד בענוי ותלאה ״ חיתי פדה נא משחת

̂'שאולה/קךבה אל נפשי נאלה: טוב מבטן' נוחי׳ יוצרי'וםבךי ומבטחו? י  
 יי;ךןז אפקיד רוחי:כבוש כעסך מיךידיך לראות שחת אל חתן חסידיך
 ן5מי ן; בי טוב חםךף: מכה בלי תרופה״נצח לחוךפיף תשלח בהקצפה •
 ובעמןז לא למנפה: סנפנו ביום זה ״ ענותנו לא תשקץ ולא תבזה ״
 •סלח נא לאון דמןם הזה: י פשענו ומעלנו״ צור לףחבול חבלנו ״'לכ!
 כמעטכלינרבאפןד ובהמת-נבהלנו: קדוש ריב אל תמתח •יראה כי
 כפי לףאשטח• יום אירא אני אליןז אבטח: שפןד שיח עמף• תחון
 ותען שלמיןז • אל תנאץ למען שמף: שעה שועת אנונים • לקוךאיף
 מדוחק הסבת ממעונים ״ שומע אל אביונים: נדיבי עם מטע נעמנים י
 רחוםיןד קויף כהוךיף נמנים * מהר ךהמם כרחם אב על בנים: אל מלוייט׳
̂יהללו #מף: אל הךחק ממנו כי צרה כךובה  .אל *שוב דך נ?לם זעף ואב:יו
 כי אין עוזר: כי אפלחלעונם ולחטאתם לא אזכר עוד: 5םלחת'לע?!ף
עו בןז ונתתם לו־סמים לפני שביד״ס:  אשר הטאו לך ולכל פצעיהם:אשריפ̂י
̂ם ורב ח^דול^עזב^ם: ברחם אב יכו׳  ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך אי
 זיי דפצין אל דו ביסט ךר נאט פון אלע נשכור, זעקתי איך שךייא צו ךיר קרבד. יעס האט
 נינעהענט צו מיין לייב לייז זיא אויש טוב נאט ברוך הוא וועךסט אן נירופין טוב ״ פון
 ךעם בויך ניבאךין ביפטו מיין האפוגג יוצרי מיין בשעפער אונ מיין האפוננ אונ מיין
 בטחון נייר אין לייגע הענט באקאלט איך מיין אטום בבוש האלט איץ ךיץ «£3נם פון
 ךיינענליבטע לראות דו זאלםט ניט לאזין לייגע הסירים יזעהען ךעם נץזנם ענני נאש
 ברוך הוא ןגנטפער מיר ווארום לייגע הסרים זיינען נוט סגפנו מיר האבין ךך ניפייניגט
 היינטינין טאג ענותנו אונזר פיין זאלםטו ניט אום וויךךינין אונ מבזה זיין סלח פאר ניב
 איך בעט ךיך צו די;גבירות פון ךעם פאלק פשענו כיד האבן נזיגדינט אונ נפעלשט צו
 דיר בשעפר אונ פאר דארבין לכן ךליבר זיינן מיר אויפ גינאננען טיט דיין צארין אויך
 מיט דיין רוגז האבן מיר זיךלער עןףאיין קדוש היילינער נאט זאלפט ניט אויס ציהען
 נקיין כןרע ראה זעה אז איך שטרעק אויס צו דיר מיינע טענער יוס לעם טאנ וואס איך
 האב מורא האל איך צוא דיר אבטהון שפך ליא תןלות פון דיין פאלק תחון זאלסטו דער
 בארעמען אונ זננטפעלין ךיוואס זיינען גאגץ אין ךער אמונה אל זאלםט ניט צאךענען
̂ין ליין נאמן.שעה פאר נעם דאש נישךייא פון ךי וואס זיי ןןלאנין לקזראיד ךי וואס  .ווע
 זייא רופין ךיך פאר נעם פון דיא ךימלק שומע דוא ל,עךסט צוא צוא אביונים נדיב׳ דאס
 באוןילינטע פאלק זיינן ניפלאנצט פון אברהם:צהק^עקב ךיא באנלייבטע הזבל דיא
 מאס באשיצין זיף אין דיר אונ האפין צו דיר ךער ציילין דיינע שבחים ג־הי י^אל^ט
, L...., .«די ניךדער באךימק אזו וויא אפאטער אויף.קינךד 

 ;סע״*) חית אב
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 לז שלטונית גיי־כד ע׳ם א״ב ובסוף חתום שם המדבר שלפה

 אלהינו ואלהי אבותינו
 אב לרחם ורב סלוח חוללתנו י בני ברית קרש ולא חללתנו ״ נולים
 י ואתה בכןךבני כאשר יחלתנר וסלחת לעוננו ולחטאחנו ונחלתנו:

 ךם ונאויל תךיח וךיןיתאד • ההמא יהנלם ובל :מצא להבעיר •יגעי{
 ימן# ואיננו ממת להבאיר • כי'אסלח לאשר אשאיר: זהם מרבת
p הלח • טבילת טהךת  ופסק ניחוח מכולח * הציצת ךפיפת לבלוף #
̂יקלח • 'כי אתה ךי טוב וסלח: יען סרחנו ןךחנו ומשמן  צנור מימיף
 רזה • כי רבה הטמאה ואין מזה״,למענף י; כאז ולפנים.מזה ״ סילח
 נאלןגון העם הזה:'מספר עצמו חסדי רוב גמוליף ״ נהגת לעם בית
 מרי'למולה ״ סבלם נא תשא במקדם נטוליןז t וסלחת לעטזז אשר
T ! I v : v ־ : I : ! T ך .,• ' v • 1 ־ז • י • I v t •v: T 

 חטאו לןז: ;ןלינו ממרום רוח קדשו!ערה ״ פרוש והתקדש והדש לנו
 .יברא ״ צרוף ומדוק בלי ןסוךין תורה״ כי עמןד הסליחה למען תוךא:
 קומם נפולה עוד מלהוסיף ךאבונט• רוח הןךוה שבערעבוננד עלמי
̂"יר:ם הננו ומי  המו;גת ךעוןן בונינו • למען שמף;; וסלחת לעוננו: 
 כמוןד נושא • לא על צדקותינו אותוננסה״ מךתהמון ךחמיף' נפיל
 מדקה• אדניקג^האלני סלחה אדניהקשיבר3ר1שה7ב:ראר.ןד
 אב לרחם דוא פאטער אום מילין צוא ךער בארימן אונ פיל צוא פארנעבן האסטואונז־
 בשאפין בני פיר זיינן ךי נןינךר פון ךי וואש דו האםט מיט דיא כורת בלית גיווק
 גולים מיר!יינן פאר טךיבין אונ דוא ביםט ראך צווישן אונז אזו וויא דוא האשט פאר
 זיבעךט וסלחת דרום בעטין מיר זאלכם פאר נעבן אונזערע זינד אונ זאלםט ארבץ אונז
 כי דק דוא נאט ביםט איין נוטער אונ איין פאר נעןער יען ווייל מיר האנין ניזינדינט
 זיינן מיר גוןאךיןפאר שטויסין אונ ךי פעטקייט איז ניווארין מאנער כי ךען,עש האט
 זץז ניםעךט לי אום ריינ;קייט פון אונזערע הטאים אונ איז ניט לא.קיץ שפרייננער
 למענך דרום טוא נאט פון דיינט ווענין אזו וויא דו האסט ניטאן לענסט מאל לער פאר

 הלח פאר ניב צואךי זינד פון ךאש פאלקמסםרךי גינאדפון דיינע פיל פארגעלטינעש
 !יינן פיל צו דער ציילין נהנת1ו האסמ ניפירט דאש פאלש וואש האט ווידר נ^פענינש
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 קעניז דיר סבלם זייער לאפט פון רנד זאלסטו פאר מראנין אוו וויא דוא האםט דענסט
 0אל ניטראנין וסלחת אונ דו זאלםט פאר נע2ץ צו ךיק פאלק וואש האט ניזינךינט צו ךיר
 עליט אויף אונז זאל ווערין אדש נילערט איין היילינער רוח פון היטל צריף צו לייטעלץ
 אונו אונ צוא אויס לעךץ ךיא זינד כי ךען בייא ךיר איז ךי פאר נעבוננ רוה מאף זעטין•
 ^ייט ^עליכךט מאןז זעטין אונז דעס הונגער למען טוא אום ווילין ליין נאםען אונ דוא•
 ואלסט $אר נעבץ צו אונוערע זעד בייאחר אץ דיין פאךכט אונ אין ליק תורה טוא אן

 ברייטן



 סליחות לערב ראש השנה נ
 ובתוךתף הבן פעמינו לצעוד • ב:ד עונינו כי כשלנו למעוד י נא!אמן
 ךבךןד הטוב לסעוד ״ כי אסלח לעזנם ולחטאתם לא אזכר עוד ז יגדע
 העלום כל ךם וילחום ? חטאתינו !ידענום ואתנו בכל תחום ״ הננו אתאנו
 לןד מצוא כופר ותנחום • ואתה אלוה סליחות חנו; ורחום: אל מא־ ו«•
עבךיףשבט^ ̂עמוד 2רח1ק העליים לעתות 3צרה: שוב למע̂ן  למה יי ר
 ל:חלתף: תתן אמת ליעקב חסד לאם־הט.אשר נ#בעת לאבותינו מיס

 קלס : כרחם אב ונו׳
 לח שלטונית ע״פ א״ב ושם המחבר, זכריה אלהימ ואלהי אבותינו

 של?ע;נשרה מדות האמורות בחנינה ״ נא בל מרה
 נכונה ״ אחלה פני מלכי בתחנה ״ לחפש זכות
 מנוךם ,קרואים ?טושנה• מלטם מבל רעות ?־זאת השנת
 אם א#מתם גללה עד'קמי רוםיוכוכביהם• נאי הל
 מךה נכונה י אבכןש כסמים עליהם •י לבטל מהם כתוב
 אמךתי אפאיהם ״ למה יאמרו הגוים איה נא אלדןיוזם:,
 אםינכרו עונות ועצמו מלםפךהץא כל 1מדה נכונה •
 ךהה אותם י; י להסתירה ״"לטי י עוז יתחן לבטל
̂נר ןינד נא  ברייטין אונזערע טרימ ביד ךק מיר דינן נישטרויכילמ צו פאלק דורך אמ
 עש זאל ניוואר ווערק דיינע נוטע דייד צו אונטר לעהנען אונז אזו וויא דו האםטינזאנט
 כי איך ורעל פאר נעבין צו זימיךע לנד או: ורעל 7נש ניט מער גיריינקן יודע דו ווייסט די
 פאר הוילינעש פון אלע מענמשין חםאתינו אינזרע ןינד בןענען מיר הכנו מיר קומן צו ךיר
 צו ג§י;ן לייזענ איג כרייכטוננ ואתה אונ דוא ביםט.איין נאט פון.פאר נעבוננ איין לייט

 זעלינער אונ איין דער בארמיגער :
 .שלש עשרה ךיא דרייצעהן מדות וואש זייא זיינען גיזאגט ניוואךין מען זאל נאט בחןך
̂חלה  הוא בעטין מיט ךיא נא איך בעט ךיןז אימליכע מרה איז אויף ניריבמ 
 איך זאל בעטין מיין••מלך מיט ניבעט לחפש דוא זאלשט זו?ין נאך זכות פון י^־אל
 וואס זייא זיינען אן נירופין שושנה סלמם, מאך זייא אנטךינען פון אלע שלעקמיקייט
 ראש יאר אם אויב זייןןרע שולד איז נינריישט ביז דיא ד1י;ע הימלק טיט דיעי-ע
 ^טערין נא איך וועל בעמק רחמים אויף זייא לגמל מבטל זיץ פון זייא רעם פסוק
 א3רתי איך האב ניזאגט איך ורעל פאר שמערין זייא למה ווארום [אלין ךיא נדפ זיאגץ

 איה וואו איז ךי^ר נאט וראש ;;ר העלפט דיא ניט אפ אויב ליא עונות האבץ זיןך
 ט^מארקט ועצמו אונ זיינן שטארק פון צץ דר ציילין נא פך ^טויס לי אבירות יאלץ פאר

 בארנין



 0י» סליחות לערב ראש הש:..
 כתוב אסתירה •י למה ןי תעמוד כרחוק תעלים
 לעתות בצרה: אם ו$וו פני מלכם בעזות פנים ומצח י
 נא כל מרה נכונה י אתחנן לו ?פצח • ונפשי שפכי
 כמים לבך נוכחאדום וצח ״ למה אלד׳יםיזנחת לנצח:
 אם זדונות השיאו לב טפש ונ^חץינא כל מדד. נכונה י
 חלץ אותם ין ממחץ • חושי ובא ושא קולינחץ י
 למה קודר $תהלך כלחץ: אם טפלו שרך בהגה והוות
 לעמך• נא כל מךה נכונה• ודירות תזכור־ מימןימיןד•
 יתניוללורחמיך על שארירתעמך• למה־. יחרה אפף•
 . ?'עמך: אם ככדו אזן לסלף מני הךךך י נא כל מךה
 נכונה • אלחש על עמי בערך • ונפשי שפיי לבך פני
 קונך וצורך •ילמד. פרצתינךך^ואתהכל עוברי דרך:
 יי אם מרדו בחב פשעם לצור מלכי וקדושי* נאכל

 ו
•s בארגין ווערץ דמני גידיינק דיא יודין וואש זייא ךייךין ךיא תורה וראש זיא איז 
 גירופין עוז לנטל מנטל צו זיין פון זייא דעם פסוק אסתירה איך וועד פיך פר בארגן פון
 אייך למה ווארום גאט ברוך הוא זאלשטו שטיין פון ווייטין תעלים אוג פאר הוילט ןיך
 י צו צייטין פון צרה אס אויב ךיא ישראל האבץ ווירער גישפענינט כןעגין זייערמלך טיט
 עזות פנים ומצה נא איך טוא בעטין צו גאט מיט אצובראןין הארץ ונפשי מיין לייב או:
 מיין הארץ טוא איך ניסען וןיא אוואסער פאר גאט בדו־ הוא וואש ;;ר היימט
 אדום וצח למה יוארוס גאט ברוך הוא האשטו אוגז פאר לאדן אויף אייבינ אם אויב
 במזיד האבץ אן גירעט ךאש נארעשע הארץ אין גאןה קייט נא ציא ךיא אוים גאט
 ברוך הוא פון מכות אונ בראך הו* הייל או: קום אי: -,ייב אויף ךאש קול פון ךער
 גאולה מיד זאלין אויש גילייזט ווערין לכד! ווארום זאל איך אז1 שעאךץ אדום גיין ץ.ץ
ת אם אויב זייא האבין באהעפט פאלשקייט מיט רייךין אי: טראןנטן לעני; ו ל  אייי^י נ
 דירי נא איטליכע מדד. איז אן גיברייט צוא גוטץ ידידות דיא ישראל ניליבכע זאלשיט•
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 ןייא גידייגקיען מיט ךסקייט וואש מיט דיר ייגיללי ךייגע ךהמנות זאל ג;קי;קעלט
ץ א1יף דיין איבערינע פאלק למה פאר וואש {אל גרימן דיין צאי־ץ אן דיין פאל- ר ע ן  ן
ר פץ צו העדין תורה אינ זיינען אראה י זייא האבץ שוועד גימאיט ךעם או̂י י ן  ^ א
. פ"; גליי;; וועננא מים אקליבע מדר. וואש זיא איז אןניברייט צי:וגן ורעל א;ד : נ א ע :  ־



 סליחות לערב ראש השנה נא
 מרה נבונה• נפשי נועם עליהם תבקשי• לנורא מחים
̂ט מגתר אליו תךףשי ״ למה ייז תזנח מ?טלוט  וכןדו

 נפ^י: אם סרח כפרה מרוב עתים"וימים• נא
• • T T # •ן י —יי- ^ .ך T • • 9 9 • • • ™ 

 מרה נכונה • אשא עץ למרומים• על עמי אפצה פה
 מ^טי עמים • למה לנצח תשכחנו תעזבנו לאו־ןז' יזמים:
 אם: פשעינו $ימו ונברו מאד כתלא•{אייכלימדה

 נכונה *1אצפצף קול'להפלא י צרופה אמרתןז לחלות י
 על עם אלה• למהתישיב זיךןזוימינףמלןרב'חילןז
 כלה: אם'קלקלו מעשים להזיד ולסךשיע• נא כל־"
 מךה נכונה• ירחש לבי להושיע •קומי רוניגלילדה
 לאל המושיע •'למה תהיה באיש נדהםבנבורלא
 מתפלל זיין אויף מיין פאלק ונפשי אונ מיין לייב פאר נים דיין האךץיקעגין דיין בשעפר
 למה ווארום האשטו צו בלאכין אירע צאמען פון די ישראל ואתה אונ איטליכער וועד
 ;נש נייט פיר פאר זייא .קלייביןדיא אפ אם אויב זייא האבץ מרד ניווען טיט זיי;נרע
 פ*ל זינך לצור צום באשעפער אונ צום היילינין מלך נא מיין לייב בעט אז דו זאלשט
 ךיך מימ דיא נוהג זיין טיט ןיפקייט לנורא צום פאךכטינער אונ הוי?ין אונ היילינין
 נאט כעתר מיט ניבעט זאלט איר צוא איס ניפארשט ווערין למה ווארום נאט ברוך
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 הוא זאלשטו פאר לאזין פון.שלום מיין לייב אם אויב זייא האבין אראפ ניוואךפין לעם
 עול פון מצות פון ךך פיל צייטין אונ,טענ נא ׳איך הייב אויף מיץ אוינ צוא
 ךיא הויכע היםלען ועל אויף מיין פאלק וואש' זייא [יינק ליא וךנצינסטע פון אלע
 פעלקער ^פין איך מיין מיל טיט תפלה למה ווארום זאלשיטו אונז אויף אייביג פאר
 נעסין תעזבנו דוא פאר לאזט אונז אויף לאנגע טענ אם אויב אונזערע זיני [יינק
 גישטארנןט ניווארין זייער וגברו אונ האבץ נישטארקט וויא אבאךנ נא איך טוא ךייךין
 מיטז קולזאלשט טאן וואונדר צרופה דיינע רייד איז נלייטערט אונ דוא האסט צונזאנט
 ווען מיד וועלין מתפלל זיין אונ וועלין ךער מאנען דיא שלש ^שרה מדות ניט ליידע
 אום צויקערין למת ווארום זאלשטו אום יקעףן דיין האנד וימינך אונ טיט ליין רע?מע
 האנט פון דיין שוים זאלשטו פאר לענדין פון צרות אם אויב ךיא האבץ דיא מ37שים
 פאר דאךבין נימאכט במזיד נא פיין הארץ בעט אז נאט ברוך הוא זאל זיך באדיעקק
 אונ אונז שוין צו העלפין קובי שטייא אויף אין גלות וואש;נשי איז נלייך צויא נאכט אע
 זינ: צוא נאט וואש ער העלפט למה וואדום זאלשטו זיין וויא אמענטש וואש ער איז
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 ךער שראקין איג ווייש ניט וואש צוא טאן כגבור וויא אשטארקער אונ זקאן פאר־ט

 ניט



 02! סליחות לערב ראש השנה
 יוכל להו'שיע:אם אמנם שבו כלס בלב ונפיש לסלותך
 נא כל מרה נכונה;תסכים עמם במחילתןז• ועשה
 אדון למענף מחל וסלח לעדתףי שוב־ למען עבדיך

TjrYTl: אל מלך ויעבור ונו׳ J 
̂: יי בקר ת^מע קולנו ברך.נעךך  #ליןז;j שוענו ובבקר תפילתנו תקךמן
 £ז ונצפה: ^שנוילארנימשומ־יםלצקר שומרים לברך: זבחי *;לריס

י  רוח j שברה לב ג#בר ונדכה אלהים לא המת: כר״חם אב יכו׳ 1
 לם עקדה שפ המחבר מרדכי אלהינוואלהי אבותינו

 \ן§לןןיאלי צורי סתרי ומגני״ וקקישעי משגבי ביום צר לי ואוני ״׳
 r י השכמתי להלותף מלןז רב ואני 4אליף j עיןןתי בבקר: בנך

 רחם תזכור חסד לאברהם אב'איתני״' אשריבחרהו והאבק בך ר^ש
̂•*פלןר־ תשמע קורי בקר:  למאמיני: זכור בריתו והושיעני מטמארר 
 בקר דברת עמו ונסיתו לשלם משבורת* וברות עמו הברית להיות לו
 למשמרת• אהבתו וךציתו וקבלתו כקטורת• סמים בברך בבצ־ך": בנך
 כוכבו האידיכ^ןיתילהך^ת צךרףויהנדולה • ונסיתו בעשירי ותאמר

 ניט העלפץ אם אויב זייא האבץ אלע תשובה גיטאן בלב סיט הארץ אונ מימין ליי3
מ  בעטין זייא ךיך נא דוא זאלשמ מסבים זיין מיט זייא אונ מוהל זיין זייא יעשיי אונ ט
 האר נאט פון ךיינט וועגין פלח זייא מוהל צוא ךיינע יוךין שוב >ןער דיך אום ווענין
 ךיינע נןנעקט דאש זיינען ךיא איות אונ ווענין ךיא שבטים וואש זיינק ךיץ ארב :
 מפלטי אלי נאט ביה איז מיץ אנטךינער אונ מיין בשעפער סתיי אונ טיץ באשייצער
 יקה אונ דער שיץ פון מיין ה;לף וועד איז מיין ךער נךייסער ביום אין רעם מאנ
 פץ כןלא; אונ מיין צער העכפתי דיאב איך מיר ניפעךעךט בעטין ךיך נאט ביד. וואס
 ער וךיסט מלך רב ואני אונ איך שרייא צו דיר נאט ברוך הוא אין ךרפריא בוקר אין דר
 פריא זאלסטו נידיינקן רהטים יעי אונ דעם הסד פון אברהם אבינו אשי וואם דו האסט
 אים אויס ךער וויילט אונ;;ר האט נינלייבט אין דיר ער איז דער ;;ךשטער פון ךיא
 וואש זייא האבץ אן נירןיבץ צו נלייבין אין נאט זבור נידיינק זיין זינערהייט אונ וךעלף
 פיר פץ ?ךץאוםריי{ינךיט יי אין ךר פךיא זאלסטו העךין מיץ ק־ד בקר אץ ךערפךיא
י ^ים'>אלין דין j K J ?2 א ד  האסטו גירעט טיט איס ונטיתו אונ האסט אים ניפיי^ט ?לי ד
 יזיל'וכרות אונ האסט ביט אים נורת ברית גירועל להיות עס זאל אים זיין צוא אהיטונג
 אהבתו דוא האםט אים ליב ניהאט אונ האסט אים באוףלינט אונ האסם אים צו בינובן
 בקשרת אזן ןןיא נןטוךת וואש מען האט סןןטיר גיוךנן אויפין מבוז אילע אין דרפךיא
 *וקר אץ דר פךיא האט זיין שטעךן גליעט כה^ת ן$ז דוא האסם נוואלט ןףץן ךץנרויס

 י - זלדקית



 בלירות לערב ראש השנה גב
 לו קח את בגף ואל חבלא ״ על אחד ההרים וומןלהו שם לעולה • את
 הכבש אחד תעשה ב^קתבקר יחד שמןד ושמע לקולףוךךאח אהןתוי
 ושש בכללב/על אמךתןד לעשותו • האהבה קללןלה ד^רה^רכןם
 בשמהתו •!ישבםאב^םב^רןר: £נך היינו לבם ק$שות רצונף איום ״
̂עצים והאבילכף מאכלת לשחוט בלי פדיום״ זקתאיםוהולדם  הבןילקח
היות ד&כך : ^קר אזר בגבור ̂ * לרםלישי̂י  V P  לתמם וראי ?
 חלציו ולןנקוד{ינוכןדם ״ רקחימאכלת^שחטו ולא חשב אדע• ויאמר
 היוםאנןךיבעולך\ךאזרוקךם״ זבחי לא ילין עד בנןר: בצךרחמיף
 נכמרו על בן;חיד ועליו זרחן• ויקרא אליו* מלאך יהוד! אל הנער ידים
 אלןשלחו• כי ב;צחק;קרא לך זרע וזכרו לדורות הניחו• לכם למשמרת
 עד הבכןר: בקר כשה רשרו וצדקו יליץ בעדעם אליך פןרב ״ ואפרו
 תמיד יראה לפניה דכבסם הרב״ והברון להם נפשם בשאלתם כי לזד
 צדקות ונסיתו האסטו איס ניפרובט מיט דר צעהנטר פרוב ותאמר אונ האסם אים גיזאנט
 נעם דיין זק ואל אונ זאלסט ניט פאר מיידין על אויף איינעם;פון דיא בערנ ברייננ איס
 אויף פאר איין עולה את אויפין ארט פון ו־עריאייגי־ שאף וראם דוא זאלסט מאכין אין
נ האט  ךר פריא גייך אין ךער פךיא האט ער מיהד ניווען דיין היילינן נאמען ישסע א
ץ קול ותראה אינ האט ;יוויןן זיין ליב שאפט ושש אונ האט זיך ניפרייט  צו ניהעךט צו ךי
 מיטין גאנצין הארצין דיין גיבעט צוא טאן האחיד. ךאס ליבשאפט האט פאר ^נדעךט
 ךעס ^טיינער ויקס אונ>ור,איז אויף ;ישטאנען טיט נרויס שמחה וישנס אזוא וויא אין
 פסוק שטייט אברהם האט זיך ניפעדערט נאנץ פרי* כבקר אין דר פריא האבי,* דיא אן
רע הערצער צו דיין רצון פארכטינער נאט הבן ךר זון האט נינומק האלץ  4יבךייט זיי̂י
 והאב אונ דער פאטר האט נינומען דאס םעסער לשחוט צי קוילין אן אשוס אויס לייוונג
 קרואים דיא דינן צירופן ניוואךןפון נאט ברוך הוא צו זי;ער נאנצןןיט קיץ מענטש האט
 ;יט ניטראכט אז אברהם זאל קוילין זיין איינ^ינין זון.יצהק ראו האבן זייא ניזעהק דיין
 כבוד ךעם ךריטין טאנ אין ךער פךיא בוקר אין ךער פךיא האט ^ר זיך אן נינוךט וויא
 אגבור זיינע לענדין ולעקור אונ ניפעךעךט צו בינךין זיין וון.יצדיק דקת אונ האט ננומק

 ךאס פעפער צוקוילין יאים ויאפר;נר האט ניזאנט היינט יוער איך מכןךיב!יץ מיין עולה,
ך ךער  אונ איך עעל שפריינגען דאס בלוט פון מיין £ךבן בוקר אין ךער פךיא האט ך
 ד.יצט ךיץ ךהמנות איויפין $ ;היד אונ האט אדף אים ני^יינמ ויאמר האט נירופין צוא
 אים ךער מלאך פון נאט אז מעץ זאל;יט שטרעקין קיץ האנט צוא דעמ יו-ננען מאן כי
 ווארום אין ןצריק יועט אן גיחפן מערן דיין זרע וזכרו אונ,זיץגיךעכנש זיאלט איר לאזן
 לדורות למשמרת צוא אהיטוננ ביז ךי נאולה וועט קומען וואש^ר הייסט ב£ד ביקי אי!
ץ מליצים  ךער פךיא זיינע כשךע מעשים אונ זיק יושר אונ דין צדקות יליץ זאלץ ך
 $ר דעם פאלנ וואס צו דיר ;ינ;:הנט ואפרו אונ זיין אש זאל תמיד פר דיר ?TP( ווערין

 י אפ*



 04! סליחות לערב ראש השגה
 נכספה בערב • היא באה ובבקר: בקר קולם שמע ותכפר;נונותיהם״־
 וערך הפלתם כערך קךבנותיהםי לקת ובאו בזבהן צךקת אבותיהם •
 והםהביא^עוד/ךבהב|קרב^קר:'בקרתפן לךהמנו וךחמיך ,עלינו
 יבטח'• ותשליךבמצולויודםכלחטאתינוןלא.;זכר^ צורה^ברןוגינו

 'מלפניה ולא ישאירו ממנו עד בקר: אל מלך ויעבוי יט׳
 6ותחץ ד-ארון

י לא ןןלךק לפניך כל חו: נ  אל תבא במשפט ע^נו #
 ותא יישפוט תבל ?צדק ולאטים 4ןיןישךיבש:
 חסדןאמתיכךמו פניף:
 מלפניף מ^פטנו.לצא שיניף תחזינה מילוים: ותוציא
 .כאור.צךקנו;ומ^פטנו כצהרים:למ^פטיףזענזדו
 היום •כי הכל עדיןז: כי יי'שופטנו ליז' סחוכןכןנר• ןל
עש זאל ני^יינקט וועךן צואךי דיערע  אפ צואוואסין ךיפרומע פון זימגרע לעונות תנתןז
ר ניבעט כי ווארום די נילוםטץ צו ךיד בערב אויף דר נאכט אונ אין ךעד ט זן̂י י  לייבר ט
̂לל צו דיר בוקר אין דער פריאיזאלסטו צוקעךן זי;ער קול מבפר זיין  פריא זיי^עןזיי סת
̂־בנות לקחו זיי האבן נינומן דעס  זייערע;נגידות כעי־ אונ זייערע תפלות נלייך וןיא ךיא נ

 זכות איות והם אונ בךיימן נאך זייער נדבה ראפ דאזיגין אלע אי! לגי ?היא ביקרי אין י
־ יקעךין צו אונז צו רעד בארימען אונ ךיץךתמנות זאל ךך ךער י  ךער פךיא זאלבטו ז
ך אונ זאלםט אריץ וואךפין אין דער טיפענעש פון דעש נס אלע  היצין איבער אונז ותשלי
ל שדן ניט גידאנט ווערן צור בשעפער זאיי מעביר אונזךע זינד א  אונזרע זינד אונ;>ס ז

 פון פאר ךיר ולא זןס זאל ניט איבער בלייבין ךער פון ביז אין ךער פריא :
 אל תבא דוא זאלסט ניט קומען מיט אונז מיט משפט האטשע מיר האבץ ניזינדינט
 זאלםטו ניט שטראפן אונז כי ווארים זעס ״קאן ניט ניךדבט בלייבין פאר דיר אפילי
 ךער צךיק וואס ער הייסט הי והיא אונ,ער זאל םשפטין ךיא וועלט טיט ניךעכטי״קייט
̂צפט איז ךאס  ולאפיס אונ ךי פעלקער מיט רעכט פארטי׳ףט *דק ניךעכטיקייט מיט מ

 אן ברייטונג פון דיין שטול חסד הקד מיט אמת זאלין פערעךץ ךיץ ^;ינה מלפניך א!
̂יין אונזער משפט עיניך ךיינע אוינין ;אלין זעהען ךעןט  פון פאר דיר וועט ארויס 
 פאךטי_קייט ותוציא אונ דוא ז?אלסט אויס ציהען אזו וןיא איין ליבט אונדנר נירעכטי.קייט
 ו0שפט:י אונ אונזך ניךיבט אזו וןיא דער מיטאנ צייט ל9ש«טיך צו דיין ניריכט שטיי?ח ויי
ע ךיינע נןנעכט ני ווארום נאט איז אונזער שופט אונ וועט ל  ןזיינט כי ךען זייא זיינק א
 מ^פטי; דיא רשעים וואס זייא טוען אונז שלעכטס ה׳ נאט איז אונזר ניוועלטינר הי נאט

t י י I י • • y M| V * י • * . * T ״ f t • I • / : • 

ער וועט אונז העלפץ הנשא וועד אויף ניד1יבץ וואפ דוא ביסט ךעד ר סלך הואי מ י ̂יז א  ן
 שופט



 סליהות לי>רב ראש הישגה י נג
 : מלכנו הוא יושיענו: הנשא שופט האךץ • השב גמול

 ; על נאים j הלילה לןז מעשות כדבר הזה להמית צךיק.

ז ך.שופט ן  ; עם ל#עץה;ה כצדיק כך&ע׳ חלילה ן
ז ץ לא יעשה מישפט:  • י י יכל האי

 ס פזמון « תיתני שלמד, pm 1א־ץ
ל הארץ י ואותה במ^פט יעמיד י נא חיים  j שופט י
 והב!ד * !על עם זעני תצמיד * $ת ת?לת השחר •
 כמקום עו?ה תעמיד * כעולת הבקר א#ר לעולרת
 דתמיד: לובש'צדקה ומע^ה• לף' לבד היתרון • אם
 אין בנו מעשים •י זכרה יישני הבריון • ו'הם.יעל'י לזכרון י
לפי חסד י להטויתיאיש  לפניי.ין תמיד י כעי'^: מטה י
 לתודה• עמןזלחסד הטה• נמל נא';גליו וחיה׳ כתוב
 תו חיים * ןהיהעל ימינית תמיד •כעיל^היטיבה ברצונך
 את ציון עייר קדושי י'לנתת t ושם כביתןזילמקךשי •י
 שופט פון ךר וועלט השב ר)ער אום אבאצאלונג אויף ךיא פיינד חלילה ;נס זאל פאר מימין
 זיין פון ךיר צוא טאן אזו אזאך להמית צוא טייטין גלייך אצדיק מיט איין רשע וחיה
 ארעד צוא שטראפין נלייך אצדיק אזו וויא איין רשע חלילה;נס זאל פאר םיטין ;ועדין
 פו: דיר וואס דוא ביבט דער שופט פון נאר דער וועלט זאל ניט מאן קיין משפט:
 שופט כל דער שופט פון נאר דער וועלט ואותנו אונ אונז מיט משפט באשטעטינן נא
 איך בעט דיך לעבין מיט הסד על אויף ךעם.ארום פאלק זאלםטו באהעפטץ
 *ת דאש ;׳אוונען פון דער פריא ;אל בייא דיר אן נינומן ווערין אויפין אלט פון עולת
ש כעולת אזו וויא ךיא עולה פון ךער  תמיד וואם ימען האט מקריב ניווען אין בית המ̂ל
 םריא ;ואם זיא הייםט עולת התמיד לובש נאט ברוך הוא קלייד זיך מי ט צדקת אונ
ש אויב  ורקעלט ךך איין מיט צדקה לך דאש איז צוא דיר איין שבה איבער אלע א
 עש איז ניטא אן אונז קיין מעשים טובים זכרה זאלשטו ניךיינקן אונזרע אבות וואש זייא
 זיינן באגי־אבין אין הברץ והם אונ זיי זאלין אויןז ניין פאר נאט תמיד צי איין. זכךון מטר.
 . די מדה פון נאט ברוך הוא ניינט צוא הסד להטות כדי ךער מענטש ;אל בלייבן לעבין
 עמך זאלשטךיץ פאלק צו הסד נייגין גבול זאיי נופל ?סד מיטץ מענטשץ אינ לאז איט
אל זיי; דער תו אויף זיין שטעךין ז עש״  לעבין כתוב שךייב אויף איין תו פון לעניין אונ י
 הביר היטיבי. זייא גיטינ ביט דיין רצון ךי היילינע שטאט ציון ונתת אונ ת זאלפט נעבין

 דיי!



 מ» כמהות לערב ראש השגה
 ועריבת נר לבן לשי • להעלות נר תמיד• ^ t חזקו
 ואמצו לבבכם י עמי כאל מעזו• ועדותיו כי תנצורו •.
 נם' את יזו לעמת זו יייכפו־ בעד'חטאתכם י דזכור
 דהםבתזו• דךשוןן ועזו• בקשו פניו תמידי בעולת

̂ מא־ ויעטי וני׳  . הבקר אישר לעולת התמיד • 
ן סאג •  אל הזכר ביז אשר נואלנו ואשר הטאנו ג־פי:ס סען אין ערשפי

 חטאנו צורנו״ סלח לנו יוצרנו:
־ T י•" י r ~ י r סא מיוסד ע״מ א״ב 

ך צוךי כפים שטחתי״ וגודל ונובח לב הנחתי״ אבןרוחנ^ברה י  אל
ל ״ } ך ו ב ו 1^ ?צן ק ? w: ?£W12? ר ל ? ^ ? י ^ ו  ״ v י -
 להרוג בנמסךתי רב וברז?1 ״ בקש יונת אלם וגוזל1 • והשיב את הנזלח
: גזל ואבד חםיךי ?ליון ךע1ישיו ״ והחריב ביתו וחלל י * ש  א#ר גזל ״ ח
 מכןדש ומרשיו • וגדר הפרוכת והרג נביאיו וכךועיוייזה דור דוךשיו:
 דוךשיוךמם ןהי כופר ופךיום * ל^ני כסאיכבוךף איום ״''ךבוקיס אחךץז
 כצמידים מדום• כי;5ליןד הו_רננו כל היום ״:חטאנו: היום הזה 3מד. רבבות
 דיין מאכט אינ ךעםנוטין שם צוא מיי;ע היילינע צךי״קיס ועריבת אונ אויףךיכטץ דא&
 ליפט פון משיח בן ישי אויף צובייינגן ליכטילייט תמיד ח •קו קטאךקט איייערעהער^ד
 עטי מיין פאלק צו ךעס שטאךקין נאט ועדותיו זיין היילינעתוךת אז איר וועט היטן גפ
 אייבש אנטקענין אנךעךין וועט נאט ביה מכפר זיין אייזנרע דנד ויזכור אונ וןעט
 גיךיינקען רחמים אין זיין רוגז דרשו פארשט נאט ב־׳ה אונ זיין תורה בקשי זובט זיי*.

 פנים מיט תפלה אונ תשובה :
 אליך צור• צוא דיר מיק באשעפער ה:>ב איך מיינע הענט אויש נישפךייט וגודל אונ
 ־ נרדסקייט אונ נאוה האב אי־ אוועק נילאזין אק מיין צו בךא;ץ ניטיט טוא איך
ערט בטחתי אונ איך  4י״עבטין ואני אינ איך האב מי־ אן דיץ היילינין נאמ;ץ פאר ז̂י

 האי מיך פאר זיכערט אן דיר אונ ניט א אייזעךנע כלי ךן להיוג אזיעש האבץ ךך
 איבר ניענטפערט בשעת הורגן צו ניהועת יוערץ אויף .קידוש השם איץ רב Bp אי*
 תלמיד בקש דריים טיא באגערץ לי;ואש ךינןנלייך צו איין שטוםע יוננע טויביה׳ייכ
 אונ ער זאל וןידר קעךין ךי רויבוננ וראש ער האט נירדבט גול ער האש נחיבט וחלל
 אי; ;נר האט פאר ערועבט זיץ זיכעלהייט אונ האט פאי ודםט ךעם בית הםקךש וגרד
 אי: ער האט גישטאבין דעפ ברוכת אונ ער האט ךר שלאגין זיינע נ;יאים אונכד׳4יס
 אינ די *פאךשטרזיעע הורה רבוקש זיי זיינן בןזעפט נאך ךיר אזו וויא צו נהעפט אונ
 איץ צדוילינג המכירים ךיא וואט דער מאנעץ נאט אלע טאנ cm אץ רעם טאנ 1יי{ען
 ני: אלד .ידייל צעה: טויוינט פון ךיץ פאלק ומכרו אונ ה:בן ךך אייר ניזננטפעךט איש

 ווי־ין
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 ;פרו מעמןד״ ומםת.עצמם:>דיחוד עמןדילנןגגם הוצא לאורמ^ןטס
 דינם ממרומף• ושמ^ת אל תפלת עבךיף־וןןמןד: נעטף שוללים
̂יסה  ובוזזים וחילם;בוזו ״ ושמחים למחתהיולאיד'״יעלוזו ״ מי נתן למ
̂ ןי זו ״ חטאנו: זו' חטא נרם ורודף הבטנו • סרנו  מ5ל!ב בקול:בריזו ״ הל
 מניךךך וכסוררה בעטנו •}עמנו במדד, וכרוע מעללינו לעטנו • ליהוה
 אלהיט חטאנו: חןמאנו ודגני בא^מד\:נדולה; ילעג ויןלס נתונים
 בנולד, • חזון המקרא.עלינו עלה! הנה ןהוה^טלטךף טלטלה ״ חםאנו:
 טלטלה ועצבון כי גברו וןנצמו• זאבי עךבות' אכלו הממו• טךפונו
 לבקרל^ גרמו• אכזרי המה ולא ירחמו?;רחמו משמ:ם עע&ותנס ״
 יצל;נמו מיד חזק ומאנס • ידידות משכנותיו יארך ורוחב יפרנס •
 כתורן 5ראש הדד וכנס ״ הםא»: כנם* נותרה ^ארית'נחלתו • כעת
 יאמר ליענפןב בן מהילתו י בחר איה ישראל לסגלתו:לםגלתו אל:הי
 דוהף2מם״ בימי לןךםחךבותי;קומם • למלכי:תן עוז וירומם • משפיל
 אף מרומם • חפאנו: מרומם יךאני' בצוררי • נקמתו ונקמת בהירי • מוסר
 בלמוד לערי• נע&אתי הרפת נעורי:' נעורי זכרתי לו אהבה כאלה •
 | ווילין די איינצ;קייט פון ךיין נאמן למענם פון זייעךט ווענץ זאלסטי אויס ציהן צו ליכט
 אונזר ניריבט פון דיין היטיל ושמעת אונ דו זאלסט צו העדין צו דעד הפלה פון דיינע
 נ#עכט אונ צו דיין פאלק ועמר אונ ךיין פאלק צו דיר ט;ען זיי פאר שפרייטין ךי הענט

 טיט הפלה ושמעת אינ דוא זאלסט העדין זייער ניבעט פון הימיל ותאיר אונ זאלסט <
 לייבטין זיי אזו וויא אין םיטין טאג זו ךאס ךאזינע האט ךיןינד. גיםאקט דאש ךיבעןלים
 האבץ אונז נישלאנין דרום איז דאש ליי ךען צו גאטאונלר נאט האבץ םיר גיך^ךינט
 חסאנו םיר האבץ נךנדיגט אונ מיר זיינן אין נתיסץ שולד חזון ךי נביאות פץ דעם פפוק
 איז אויף אונז אויף ניגאננן ךאש וואש ?נש שטייט הגי• נאט וועט ךיך פאכין וואנךעךין
 «ונ דער נוטר צוא אלעםק האט ךער באךיםט דןל אדף אונז תשלח אונ האם נשיקט
 פון הייליהןייט אונזר הילף ייחמו זיי זאלין ךער באךיפט ח־עךץ פון הי׳פל צו טאן צו זיי
 איץ ציייין כעת יעש זאל קוטן ךי צייט אז מען זאל (אנין אדף מנקב דאש איז זיין פאר
ר האט אוים רער ומילט נאט צו אים ך פרופעצוא זיץ ניליבטין  נעבע;ער ךי בחי־ ̂י
 להטלתו צוא ךין ניליבטע זאל ?נר ניט זיין איין שטיל שוויינעד או; איץ פאר וויסטער
 בימי אזו ודא ךי טענ פץ פאר סאלש זאל ?ני אויף ךבטין זיק פאר וויםטוננ למלכי צום
 קינ\נ דאש ןןרקערשט איבר אונז זאל ?ך נעבין שטאךבךיט אונ זאל דר היי ךן משפיל
̂ין 8רימ0 ך־ער וואש טוט דעי־ היי?ין  ךק ?נר מאבט {ידעךינ אונ טג1 אויך רער היי
 זאל מיר וויץץ שפי* אונ עש זאל ווערץ אפ ניטאן מיץ שאגד צו םיינע פיינד ךי בבלים
 נשאתי רען איך טיא טראנץ ן־י שאנד פון טיץ יוגינט נעוריי טיין יונינט טוא איךנךיעקן
*pr צוא דיר האב איך איין גחגיש ליבשאפט לעת ךרומ זאךצטז אין ךערצייט פץ 

 עלםעד
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^א סבון 5i3sלתיןעולד^ האןןה&ל?5ד:ן3ב  לעתזכןנהחסד גומלה י
 סלה•חטאני':'סלה לקויף היהמשענם״ למענףךעשה אם ל4* למענם ״
 ויבושו שו^נימורכלמו במ^ם ״ אל;הוה וא* ^נם: ;ןנם לבית/יעוךאל
 ויהדוף״ כי שמת מעיר לגל וחמדוןז״ על כן באוךים כבתף!'יקוה
 בצר פנךוף חמאנו:פר!דוף פיות פונות לףלנןרא• חלצם מעוגש ומגזרה
 חמורה• פנה אל הרנה ואל העת;רה ״ מעוזם בעת צרה: צרהוצ/קה
 הסר מני מחוללי• ו^עך/דמעות לאעעא ל• צבורותבנ^דף הלא
 בכפ ־תך לאלי ״ שועתי שמןעת קולי ״. חטאנו: קולי ארים ךרןז בנףטה ״
̂יב המרעישה״ קפרתניחמת המציק המתקפה״ אם על  מפני עקת'א
 בנים רטשה:.רטשה לעיניה;א־יה נסחטים ״ פניד« לכלמות ולהגיד,
 למוךטים • רוזנים מלשכת הגזית מתמעטים״ ^שם >נלו שבטים *:
 ^בטים ת#יב לנות ב:ת;נטךת ״ להיות.שארית מכתרת ״ י השמ;ע
 לפליטת ןהוךה הנשארת ״ ורדית .עטרת תפארת ״ חטאנו: תפארת
 אמוניך עם זו קנית • לא #קצתם כןךאוןז וןןגית• יחיד הנני קורא משובתןד
 הבנת י ושבעתי את תפלתם ןאת תחנרם אשר התחננת: התחננת על
 בניך שבא.״ ומעל #לחןאבירם נא״אמךת רחמים.על מרותי;גולו ״
 ןלטער נינאד פאר נעלטין נא נוא יעש זאל ווערין אן ניבךייט אומר הפלה אוווויא איץ
 עולה האזינה טוא פאר נעמען דו נאט פון מנקב אייבינ סלה אייבינ!איי צו ךיינע הא?ער
 איין אץטער לעהנוננ למענך טוא פון דיי;ט ווענין אויב דוווילשט ניטטאן פון דיעי־ט
י . ץי ע ךין!-׳ ד  ווענין ענם טוא ן3נטפעךין די פרומע אונ זיי וועלין ךיך כיט פרייר פי̂י
̂א  האבן ךיך ניךא;ט פקדוך זייא טוען ניךיעקן ךיך ךי כי;לער די וואס,קי;דין זיף צ
 רופין דיר חלצם ציא די אויש פון שטראפוננ פגה נןער ךיך צו ראש לויב ניזאננ אונ צו
 דאשניבעט מעוזם דען דו ביפט איין שטאךקער אין ךער צייט פון לייד צרהלייד טוא
 אפ פון פיר מיין באשעפער ועערי אונ ךי טורנרי[ פון טרערין זאל נ\ט צוא נישלאסין
 וועךץ שועתי איך טוא שרייזען צו דיר דוא לאלשט הערץ מיין שטים רוזנים ךיא העדין
 םנדזדרין פון לשכת הנזית זיינן נימינעךט שעס ויואש צו זיי פלענין אויף גיץ ךי.ישךאל
 צו ניךיכט שבטים!ךיינע שבטים זאללטו ווידרכןעךן צום וואונונג ריין בית המנןדש די
 נךוין להיות דאש איבר בלייבוננ זאל זיין ניקריינט תשמיע דו זאלשט מאכן העדין צוא
 ךיא אנטרינוננ ןהודה והיית אז דוא וועסט זיין צוא זייא איין שיינע קרוץ תפארת ךיא
 ווארהאפטינע שוינהייט וואש דו האסט ניקויפט לא האשטו ניט פאר אוםערט קיאוך זיי
 האבין דיך נירופין האסטו זייא ניןןנטפערט יהיר דעםאיינץינין אונ אךימאן טוםטו אן
 בךייטץפון נץעס ךיץ הימיל ושמעת אונ דו זאלשט העךץ זי;ערהפלה אונ זייערינבעט
 וואש דו ווערפט ניבעטין התחננת דו וועךכטניבעטץ א1יף ךייגע קעךר דיא ךא זיינק
 פאר לענט ובעל אונ פון זייעד פאטעךש ט*ש זיינן די פאר מךיבין אמרת ךיא ממת

 דיינע
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 ביהוד. לצךקו ויתהללו• mm: ךתהללו חוםיף תפלתם ותפלתי בנעימים •
 ןהתגהגיעטהם במךת צדלןד, לרחמים •יזמיתך נןדמם.וזכות >טל£ת

 קדומים, אל'מ$זיויצזב;נל בי;א רחמים:זנויs»גייח«טתוטי.
 פוותחין הארון

י גרשום:י יהודה חז? : ח 0 . ד « 1ת ו׳ « י  , מב ׳נ*« א״ב i1\h ע
 זכור כרית אברהם ועקדת יצחק * והשב שבות אחלי
: אבדנו מארץ  .יעקב והושיענו לטען£מןזי
 טובה יחפזון• אךכו הימים ודבר כל הזוך^קןראל
 חדלו פרזון י כמלמנינו rbp חון ״. ןשוב ירחמים
 על שארית לשראל והושיענו למען #טןז: נולה אסר
 נולה• נלתה יהודה כלה׳ תה כל היום וכלה• דורש
 ומבק^ אין לה•V«n 1: העיר הקדש וממחוזות • היו •
 לחופה ולבזות • וכל מהמדיה ממעות וננוזות• ואץ
 שיורי ךקיהתוךה דזןאת •י ישיב \ נואל חזק למענך פדנו >
 ךיינע דעו־ באךימקייט זאל זיך וועלנערין איבער ךיינע זיטין בה׳ דוךך דיר גאט זאלן
 זיי ניךעכט וועךין אינ זיי וועלן זיך באךימען ויתהללו אונ _זיי זאלן דןל באך;מן ךיינע
 באשיצער תפלתם אז דו האפט זיייגך־ תפלה אונ מיין תפלה אן גינומן מיט צימליבקייט
 ותתנהג אונ דו זאלםט זץז פירין מיט ךיאמיט ךער באךימקייט זכותך מאך די פעךעךן
 דיין ןכות אונ ךעם זכות פון ךיךרייא פארינע יעלטערין אברהם.יצהק רעקב אל דו נאט

 קינינ דער ראם זיצט א1יף ךעם שטול פון ךער באךימקייט:
 זכור ברית ניךיינק דעם ברית פון אברהם אונ ךייעקיךת פון ןצתק והשכ אוניקער ווידר
̂דש אונ העלף או:נז ווענן דיין נאמען אבדנו $יר  דאש פאר שטערוננ פון בית המ
 זיינן פאר לארץ ניוואךן פץ דעם נוטןלאנך מיטהיילינעש אי־נו זיי דינן פר לייננערט
 גיווארן די יטענ וואש ביר זיינן אין גלות אונ ךי ירייד פה אלע נביאים וואש זיי האבן
 צו ניזאגט מיד זזאלין אויש נלייזטווערץ בישראל אונ בייא.ישךאל איז.פאר ביטן גיווארן
 אפענקייט זיי מוזין זיך פאר שלימין יאר ךי שונאים בפשכנינו אין אונזךע פעטקייט איז
 אדיין נש:קט גיויאךין מאגעךקייט ושוב אונ קער ךיך אום טיט רחמים אויף די איבער
 בלייבוננ פון.ישראל אינ העלף אונז ווענין דיין היילינץ נאמן גולה איין גלות נאך דעם
 אנדעךין איז יהודה אין נאנצין פאר טךיבין נוואךין דוה אונ אלע טאג איז נאר ווייטא;
דש^ר פאךשט ניט אונ פרענט ניט נאך העיר ךיהיילינע $טאט טיט ךי נךעניצען ו  ד
 .:יינן ניוואךין 7ו שאגד אונ צו בזיון ובל אונ אילע איךענילוםטיקייט זיינן אייןניזינקעי



״ . סליחות לערב ראש השגה 0 
 ךאה כיאןלת;לנוי לוד כי אכת חסידינו * ומפננע
: כרית אבות'ואמהות ור-שבטים׳ ב ש ה  איןבעדנו׳ ו
 רךומיך ול.סדיף ברבותעתיםייה זכור למבייםונמרטים
 'ועליףכלהיוםנישחטים• ישימ דורש דמים דון דיננו

 השב שמנתלם לחיק מענני• תם נמבלניןלא ככסף
 פדנו • זק1ף בית מקךשף סישמםילעינינו: והשב שיבות

: מנמן האיץ ף !  אחליי_עקבוהושיענו למען ^
 זכור לנו ברית ךא׳טוןים כא\2ר אמךת• ןזכךתי להם ברית ראשונים אשר
 הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיניי הגרש'להיות להם לאלהיש אני'» :

 ת^גב לבךף ותמלוך.על בל ביהוד :
 כבתוב.על.יד נביאף והך.» לימלןל 2ל ?ל ?אוץ ביום ההוא .יהיה י

 אחד וקמו ןןחד:
 שמע ישראל יי אלהינו יי אחד:

 ^(לכנן באנו בנחת־זודןד • כי אין לנו במר! ל_קךמןד ״ כי אם במלכותןז
 י ״ ומעבךיף ״ לכן בכל לב נ:חדך : דהדף יחד נדולינו 1ונןטנינו ״
 כחק נא שטרי חובותינו* החץםזכרונותיגו/ומזור עתה
 אונ באהאלטין גוואךן יעש את ניט איבר גבליבץ נאר ךי תורה גואל שטארקער אדע
 לייזר לייז אונז אויש פון דיין כבוד וועגין ראה דעה אז אונך כת איז אויש נינאננן פו<
 רעם נלוה שור לוג אז אונזךע הפירים דיינען פאר לאךין קיינער איז ניט ךא פאר אונז
 מתפלל זיין ברית ךעס בךית אבות אונךי אמהות אונךי שבטים זאלםטוניךייגנןען
 רחמיךךיינעךךופים ^יט הסלים אין רעם מערוננ פון ךי צייטין יה נדיינק נאט צוא ךיא
* י י  וואשזיי זיינן צוא שלאגין אונ צו ךיסין אונ ווערין גיקוילעט פון דיין כבוי ייעגץ ד
 נאט ברוןז הוא דוא פארשט אלע בלוטין משפט אונזרע משפטים והשב קער אום זי?ין
 מאל זיבין צו ךי וואש טהנן אוגז אן ןסורים חנם אום זיסט זיינן מיר פר קויפט גוואךץ
 ניט פאר נעלם לייז אונז אויש זקון*. שמעל אדף דיין בית המקדש יואל;׳נש איז פאר

 וויםט פאר אונזערע אוינץ :
 מלבבו באגו אונןר דינינ סיר קומן מיט די )קךאפט פון ךיינר איינציכךיט ני ךק יעס איז
 ניטא צו אונז מיט וואס ךיך צו פעךעךץ כי ניייעךט טיט דיין.קינינךייןל אונ ךיץ
 ךינסטבךקייט לנן ירום מימין נאנצץ הארץ איינצינין כיך דיר גיחה־ פיר ייעל( אייןדמ
ך פיט אנאנךער אונזךע נרויסע אונ אומךע קליינע מחוק מעק אפ נץ אונזרע שולד  ך
 בךיבין וכתוב אונ שךייב אין ביןד אי?עי!.3v:vpT^ ותגזור אונ דוא זאלסט באשעךי

 • אי:״; יערם



 סליחות לערב ראש השנה נו
 ^האשרפד%7ב3סיתבאור1ת ובנסים״ לישמך
 חוסים ועל שמע פורסים ״ אלה ברכב ואלה בסוסים • ואנחנו בשם'*
ו^ה^סד וברעד • לעודדם מאמות  אלהיני עומסים: עומסים בי
 ולהסעד!כמובךברי כןףטך םעד'״ ה^הכרעו ונפלתאנ־יטכןמנו
: פס^עבודות פנימה ושעירי כפרה ״ ואפס יכהן לשכןז מ  ננתעוךד ״ *
 עברה• ונשארנו כא>טה מצרה•:ענף ן; ביום צרה: צרדה בהיות
ר ל;י אני י בלי לעקב • הה1יקרא בשם £נק'ב ״ ובלם מ  אעקיב • זה *
 לעונים בהבטחת $ם אלהלעקב ״ישמע: $מך בנו נקרא רב עליבות י
ה וקבלי תפלות• והסר מנו רוע מגלחות״ ואתה יקדוש ע  *ןןןןה מנו ^
 יו#ב תהלות: תהלות ךרהקץ רדומים ״. האובים בין האמים• פרם

 ׳ וניןם מכתמים ״ אל מלך יושבעל כסא רחמים:'
 *« מען זאגט עשה עמנו כמה שהבטחתנו כיז אתה הדנה אדני גישינט מען אץ ערשטץ מאג
ן יהי רצון מלפניך יי אלהיט ואלדדאבותינו שתהא הישנה הזאת ד ד  ו
 היאהיעלינוועלכלעמך בית ישראל ותכלית לשביעמף
 איצונדערט צו באגיטינץ אויזערע יארין בגולה די נליבטע וואש דו האסט אוים נלייזט

I י T 5 I• • • • ן #Iן 'f* » * 1*•'1 ״ — ן t T • 

ט ציי$:ענען אונ מיט וואונךר לשמד צו ךיץ נאמן בא^יצין די ןיןי.  •יט פאר זופוגג ?'
 אונ ?ץטשמע ישראל לויבין זייא אלה ךיא דאזינע טיט ךייט ויענן אונ ךי דאזינע מיט
 פערד ואנחנו אונ פיר מימין נאמען 9ץ נאט אונזר נאט טךאנין פיר עומסים פיר טראגין
 טיט פארכט אונ מיט אנגסט אונ ביט ציטערנש לעודדם צו שטארקין די אונ אונטר צו

־ « י ו ז י ! - : V : ' * • • 1 ^l י י :«» * 

ן היילינעךייד איז באציינט המה זייא כןנמנן אונ פאלץ אונ מירי ̂ען נלייך אין ךי  לעה
 #טיייען אויף אונ וו^ק נישטארקט מסו זיי זיינן אויש נינאננן ךא ךינםטין פון אינוויינינ
 אין היכל אונ ךיא ?יכןעלעך ךאש פאר געבונג ואפס אונ;נש איז נימא ךער כדן צוא
̂ן איבר ^בליבן אזו וריא איין ווייענדיגע פרויא  למילין ךעם צאךין ונשארנו אונ מיד זיי
 יענךיער וועט ןגנטפעךין דיר נאט אין מאג ךאש לייד צרה ידען יעש איז איין לייר צוא
 ןקב זה ךער זאנט צו נאט בין איך.ניט צו פארזקף-ען וזי׳ אונ ךער רופט אן ךעט
9ק פץ ;.עקב ובלם אונ אלע זיינען אן פאר זיכערוננ ךעס נאמען פון ךעם נאט פץ  נא
 מןקב שמך דיין נאמק איז אן ארגז וואךן נירופן ךאש םיישטער דיא וועךקין שעח פאר

 : נעם פון אונז נישרייא אונ אנטפאננ ניבעטין והסי אונ כאך אפ יקעךין פון &נז ךיא י
 בייזע יוערמ ואתה אונ דוא ביסט היילע באזיצער דיא לויבוע תהלזת דער דא וואונט
 לויבוננ מאך וואלין ךיא שלומענדינע •דם לייז זייא אויע* פון ״יצד הרע אונ ךיינע
 ןייא פון פלעקין אל «לך יושג על כסא רחמים נאט קיןינ דער דאיזיצט אד?ין שטול פ!ן

 ךער באךיסקייט:
 יהי ר«ן ^fe זאל זיץ איץ ךצון פון דיר אונזר נאט אונ נאט פון אונזעךע ?גלטערץ שחחא
t p ייארויאס קושט אויף אימ אונ אדףינאר ךיץ פאלק ף|ראל איין fen עש זאל ךין 

 «ן



 פליהות לערב ראש השנה ־
 בית ןשךאלי ועת סוף לגלותנו ולאבלנו•'ואחרית טוב לימי ;נגעו
 ימרוךנו״כי משך עלינו השעבוד• וארך ^לינו עול גלות •והננו בכל
 יום הולכים ודלים• בךבות השנים אגויגמעטים • ובםגות הזמנים אנו
 נצברים• ואין לנו לא מנהל -;לא מהזיק ב;דנו • כאשר אמרת ויי :חמול
 ;גליך ןרוישלים' ומי.ינ!ד לך״ ומי^םורלשאוללישמם לך ״'או ימי:גדור
 3־ראו.9*.£מודיבפךץ *אין עוד נייא וחוזה דאין קוראב#מך׳באמת׳
 מתעורר ןההזיק בך ״ כלנו כצאן תעינראישלךךבו ז/רעה פנינו ״ בל
 גבר אחרי בצעו • וכל איש אחרי אדירות לבו הרע • ולא די לנו בעונות
 ־חראש?נים בי אם הוספנו עליהם חדשים • ולא הוזהןנו בבל האזהרות
 אשר הזהרתנו• ולא הובחנו'בבל ההוכחות אשרהוכתתנו• ומה יש

 לנו עוד צךכך, לזעוק פגי המלך:
 אנא הבא י אשמנו ביז ואנהנו הרשענו גיפינמ מען אי; ערעזסין מאג

 #y!"Ot את טובותיך • ונשינו את רוב חמךיך * ומרינו את פיך •
 וממשפטיך סרנו ״ ובהבלי העולם'הזה נה^לנו ״ ואלךהננים
 פון רעם ניפיינקענעש פון דיין פאלק אונ ךיא ציים פין אפוף פון אינזער גלות אונ
 טרומנךקייט אונ.אגוטץ סוף צוא ךיא טעג פון א-נזער פיץ אונ אונזער לןלאנ כי ווארופ
 ^שיהאט פאר צויגין ךך אויף אונז אונ פאר לייננעךט טוואךין אויף אונז ךער שעבוד
 מלכיות והננו אונ מיר. וועד ין אלעיטאג ארימער ברבות וואש מער איאר וועיריז מיר
 זוינצינער אוב וואש מערצייטץ\ו;*רן פיר,קלענר דאין אונ מיד האבן ניט.קיץ פיךער
 אונ קיינער וואש זאל אונז מהזיק דין כאשר אזוא וויא.דוא האםט ניזאגט וועד וועט
 ךך אויף דיר ךער בארעמען ירושתם אונ וועד ;ועט ךך פאר וואנלק פון ךיינט ווענן
ר או ארעד וועד וועט צאפען ךיא צאס ̂קערין' פרענין שלום צוא ך  אונ ויער וועט ךך 
 אדער ווער. וועט דך ^טעלין אין בראך ואין עם איז שוין ביטא קיץ נביא ^ש איז
 ניטאקיינעד^ס זאל רופין אין דיין היילינען נאמען מיט אמת ;נר זאד דער וועקץ צו
 דער האלטין ךך אין דיר כי ווארום מיד אלע אזו וויא שאף זיינען מיר פאר בלאנזעט
̂ידראר־ין איטליכר מענטש יצוא זיין שלעכטין ווענ'גיכןעךט כל איטליןער מענטש גייט  
 י נאך זי״נע מלות אונ באך זיין ניוויינטליך פון זיין שלעכט הארץ ולא אונ יעש איז' אונז
 ביט נינונ מיט אונזערע,,עךשטע אבירות נאד מיר האבץ נאך מוסיף ניווק אויף זייא
 בימנ עבירות ולא אונ פיר זיינען ניט נזהר גירוען אין אלע אזהרות וואש דוא האשט
 אונז אן ניזאנט ולא אונ מיך האבץ ,קיץ שטראף ניט נינומען וואש דוא האםט אונז
 ךכטראפט ומה אונ וואם האבץ ימיר נאך צדכןה מיד זאלין כןענען ךר מיט שהמגן•' צום
 פלך הקדוש ברוך תא ואתה. אונ דוא האשט ניטךאכט צוא לייטעךין אונזער פסוילת:
̂ייט תשיגו'אונ פיר האבין פרנעםיןךיינע  £כהג!״את מיד,האבץ פאר געפץ ךיץ נוט
 י $יל הסדים ומרינו אוב מיר האבץ ווידער נישפענינט ךיין פויל אונ פון מעופפים

י האני׳  י



 מלירות לערב ראש השגה גז
 ו^טי מב פנער והםנלנו הרבה מאד ץאהבנוךעמטוב • ושקר מדבר
 צדק סלה • וטמאה תחת טהרה • ושקרן תחת זבות* והחלפנו עולס עומד
̂ ״.עד אשר^ונותינו;!ברוראשנו  בעולם עוברי• מך יום יום ה^כםןךט
 זדבו מ^ערותינו ןןןצנץ מדברי פינרןנךלו מצעדי רגלינו״ וגבהו כ^שמת
 רוח אפינו*• טבענו ב:ון מצוילה יאין מןןמד ״ באנו במומקיימיםר^בולת
 שטפתנו: ו6* לןז אלהינו הךעונו כי אם לנפשנו ״ ולא אותןז הכעסנו
̂ים אם יחטא מהיפעל לןזדןאםרבו פשעיו מהנעשה  בי אם אותנו ״ כי א
 לןז ״ אבל אוי לבני אךם א^רהטאו. לןז ואוי לנפשם כי גמלו להם ך^ה ״
 אלוהינו בושנו ונכלמנו להרים אלהינו פנינו'אליןז ״ כי אנו ?כלי נמאס
 בן נבזינו בעיני נפשנו ״ כגבר אשר הוטבל ב^חת ותעבוהו שלמותיו •

̂ללנוימךאיצדת ״ כן בו#ת פנינו כסתנו:  ובמו בעיון ח
 ך^תדז ןי אלהינו אחרי שובנו נחמנו ״ ואחרי הודענו ספכןנ/על;רך

 האבץ'מיד אפ נקעךט ובהבלי אונ אין ךאס נארעשנךיט פון עולם הזה הא$ץ סיף זיך
 פאר נארעשט ואל רהבים אונ צוא נאוה אונ צוא לינץ וואש פירט אראפ פון נליי1ץ
 זוענ האבץ פיר זיך ניקעךט העכלנו אונ מיר האבץ שטאךק פאר נארעשט יאהבט
 איב פיר האבן ליב ניהאט שלעכץ בעפר פון נוטש ישקר אונ לינץ פון ךייךן נירעכטץןייט
 אייביג וטימאה אונ טומאה אויפן ארט פון רייניקייט ושקוץ או: ווירריקייט אויפין ארט
י אלע טאג ד  פון זבות משלפני אוג מיד האבץ פאר בימין עולם הבא פאר עולם הזה מ
 שטייט מען אויף אין דער פי־יא אונ מען זינךינט עד ביז אונזעךע אבירות זיינען איבער
̂ק **יבער אימעךע כןעפ אונ מער . פון אובזעךע דאר ועצמי אונ האבץ ןיך  ?•".א
̂ז  גישטאךלןט מער פון דיא ךייד פון אונזער'טויל וגדלו אונ זייא וועךין גרעסער אלע
 ףיא טריט פון אונזערע פיס וגבהי אונ זיינען העכער ניוואלין פין אטים נימיט פין ך
 נאז לע^ער סבעני םיר זיינען פאר זרבקען ניוואךין אין ךער טיפענעש אונ האבץ נישט
 יקיץ באשטאנד באני מירדינען אריץ גיקוסען אין טיף וןאסער אונ ריא שטורעס האבץ

̂רט צויאונזרע לייבר  אונז פאר פלייצט ולא ןיט-צו ךיר האבץ טיר שלע?ץ ניטאן כ׳ נייי
̂ז ךנדיבמ  ולאניטךץזד׳אבין-מיר רער צארינט נאר אובז אליין כיוואתםאז אמענט
̂אן עריךיר  וואש ״קאן ^ר דיר טאן ואם אפילו ער,וועט מערין ך?עאבירות ודאש״
 טאן אבל אבער ווייא צוא דיא מענטשץ וואש זייא האבץ ניזינךיגט צוא דיר יאנו
 אונ יןייא זיי/ןרע לייבר אז ךיא האבץ ךיר אפ ניךאנגןט שלעכץ פאר נוטס אלהינו
ויארום מיד י  אונזער נאט מיד שעמען זיף אויף צוא הייבין אונזער פנים צוא ךיר כ
סע ןילי אזוא דינען מיד מבוזה אין או־נזערע אויגין כעי אווא וויא  !יינק ירא אמ̂י
 איין מענטש ייא^ו;נר את פאר זונקען ניייארין אין אטיפין גרוב אונ האט איץ גיריבט
 ךא נןלייךער יכפי אונ אזוא וויא מיט דיא עכירות זיינען מיר פאר שוןעבט ניווארץ

אט אונז ליא יושם.פאר דעקאונזעד. פנים ז י.  פון ךעם אן הייב אזו̂ז
 (סע״ש) טית יעתוז



רב ראש השנה  סליחות ל;
א גנשרני  בו^נוןנם נבלמט: גי נש*נו רדפת נעורינו: על זאת ^
 בשנינו ונפשט נשים בבב>ו ״ וימה נקדמה פניך * אלעיט ״ ובמה נבף
 לאלהי מרוב •ובמה תתרצה ותכפר לנו* על^ליחטאתיט אלה ״ א^ר
 חלפו ו^ברו ראשנו כמים המגרים ארצה״ אשר לא:אספו • אם לתשובה
 וודוי תתרצה ״ הננו שבים ומהורים לפניך אלהיט״ חטאנו ופשעט
 רשרהעויטולא >טוה לט:ואם *תפלה ובתחנונים תמהיל״ הננומפילים
 תחנונינו לפניך״'כעיני ןנבךים אל:ד אדוניךם• ובעיני שפחה אל:ד
 גברתה כן עינינו נבואות אליך: ואם בבכי וזעכןה תסלח הנה במסתרים
 תבכה נפשט מפניהטאתיטיובהדיםי תאנחרותו עלרוב פשעינו:
 ואםב^ברתח תכפר הנה נשבר לבנו ביקךבנו ״ ונךבאת רוחני מן
 הצרות" ומן התלאות אשר עברו עליט״ יעד אשרי לא נותר מתיס

 בבש:ט ״. לויי רחמיך וךסדיך אז אבדנו בעונינו:

 ועתה י•׳ אונ איצוגד גאט אונזער נאטנאך אונזער אום נןערין ךך טדנן פיר ךך בדיינקען
 ואחרי נאך אונ;ער באקענן האבץ מיר זיך נישלאנין אויף ךעם ךיך כיענוימיר
 שעמען ךך אז פיר טראגין ליא שאגד פון אונזער 'יונינט אן על ךרויף האבי; מיד
 אויף ניהויבין אונזער פלייש טיט ליא ציין אונ אונזערע לייבער נעמען מיר אין אינירע
 הקט ראש הייסט מען .איז זיך מס2ן נפש יכמח גקדכה פניך ה׳ אלהינו "אןג
ס א ו  טיט וואש' ייעלין מיר פעךעךין ךיץ ?פנים אונזער נאט ברוך הוא ובפה אונ מיט ו
 ורעלן פיר זיין נינייגט צו נאט פון ךעם היסיל ובמי׳ אונ טיט וואפ וועסטו זיין באיויליגט
 אונ דוא וועשט אונז מכפר זיין על אויף ךי אלע חטאים אשי וואס זייבען איבער נילאפן
 אונ איבער ניפאךין אויף אימערע eypy אזואוויא וואםער וואש זייא ציהק זיך אויף
 ךער ?;ךד וואש' מען קק זייא ניט איין זאמלען אס אויב טיט תשיבה אונ טיט ודדןי
 ידעסטו מרוצה וועךץ וענו שבים ןייגען מיר אן גיברייט תשובה צוא טאן אונ מתודןז
 זיין פאר דיר אונדגר גאט חשאנו מיד האבץ ניזינדינט בשוגג אדער במדד אונ ךעכט
 םארט;קייט פאר כןךימט ולא אונ ?נש איז ניט רעבט גיווען צוא אוגז ואס אונ ארב טיט
 תפלה אוג גיבעט וועשטו מוחל זיין הננו זייגען מיד אן ניבךייט *וא וואר?ץ אמזעךע
 תפלות טיט ניבעט פאר דיר כעיני אזוא וויא נןנעכטיצוא זייערע סאךין אונ ודא איין
 ־שפתה צו איר הא;ענטע אזו איז אונזערע אויגץ א1יף ניד1יבין צוא ךיר יאט אונ צויי־
̂ן טיר עיינען אין באהעלטענע^  פיט ניוויין אונ טיט נישךייא וועכטו פאר נעבין טו
 פאר אעזעךע זינד ובחדרים אוניאין לי חדרים טוט זיפצין אונזער אטום אויף אונזערע
 פיל עבירות ואב אונ אויב פיט איין צו ברא;ין הארץ וועשטו מכפר זיץ זעה איז שזין
 צואבראכק אונזעךע העךצער אץ אונז ונדכא אונ אונזער נימיט איז צו שטויסן ניווארן
 אין אונז בהמת נרוישע צרות ימן אונ פון טיליכךט וואש עש איז איבעד י;ינאנגען
י £לייש ליזלי ; ך נ י ̂ז עד ביז איז ניט איבער• נןבליבץ .קיץ גאנצהןיימ אי. א  »דף או

 יי•••
 לי *1



 סליחות לערב ראש השנה נח
 א$מנו מכל,עם • בו #ןנו מכל דור• נלה ממנו מ&1& * דוה לבנו בחטאינו •
 ״ ״ י • החבל אודנו;ונ$ךע פאתו • זבול בית מכןךישנו• חרבנשגינו •

 מידתנו היתה לעמה • 'יופי אדמתנו לזרים ״ כחנו לנכרים:
• | • • T I| T ״ • T: - : ־T • יT • f T ' 

̂יף  ועדין לא #גנו מטעותנו • וחיך נעיז פנינו ןננן#ה ,ערפנו • לומר לפ
̂ל אנדזנו  יי אלהיט ואלהי אבותינו ״ צךי.קים אנחנו ו6* חטאנו• א

 'ואבותינו חטאנו': אש־ני י י ז
 ועתך, יי אלהיט אם עשינו אנו כאולתנו ״ .עשה אתה כאמנותף וםלת
 י ״ T כי תמים דעים אתה ״ אם' שלמט רעה תחת טובה נמלט טוב
 ולא ךע י כי;תר מרעהו צדיק וכל שכן הבורא יתבקז שמו ״ ואם הרבינו
 ^פש/ע אתה הוא רב חסד ומרבה לסלוח אשר צךקותיף והסךיןז רבו
 מהררי אל ועמקו מתהום רבה* כסה שמים תדןזיותהלתןדמדאה
 האךן ״:;י >טמעט שמעך כי באחת חמדות תסלח לאשר חטאו לןד •
 ואף כי בבלם ״ סלח נא לעוניט ולחטאתיט ולכל חטאת ועונות עמף
 ישראל • וכבסנו מעוניט ומדטאתיט טהרנו: ואל תקצוף,עלינו עד מ^ר
 ואל לעדי תזכור עק ״ ואתה ךב לסלוח ״ ואתה 8;י חשבת לצרף סייגינו
 ולהסיר בדינינו ולשבור את לבנו הזונה ולהתםיטמאתנו ממט • על כן
 ווען ניט דיין רחמים מיט דיינע הסדים וואלטין מיר לאננ שוץ פאר לארץ ניוואךץ

 אין אינזערע עונות :
 ועתה יי איצונך אונזער גאט אדב מיר האבץ ניטאן אוו וויא אונזער נארישקייט עשה
 טוא דוא וויא דיין םיישיטעךשאפט וסלח אונ פאר ניב ווארוס ךיין דעה איז־ גאנץ
 אפ אויב סיר האבץ ניצאלט שלעבץ פאר נוטש גומלנו ניב אונז נוטש ניט קיץ שלעכץ
 בי ווארום אז ךער צדיק איז מוותר כןענין זיין חבר י מכל שנץ דער בורא ןתברך שס1
 ואם אונ אויב מיר האבץ נימערט זינךינין אתה דוא בישט רב חסד אונ מעךשט צוא
 פאר נעבין אשר ךיינע צדקות אונ דיינע הפרים זיינען מער פון דיא שטארקע בערנ
 ועמקו אונ זייא זיינען טיפער פון ךעס אפ נרונד פון:ם כס^עש האט פאר ךעקט רעם
 הימיל דיין שיינקייט ותהלתך אונ דיין לויב איז פול ךיא 2ךד ה׳ נאט מיד האבץיניהערט
 ךיץ הערוננ כי אז מיט איינע פץ ךיא מדות תסלח טושטו פאר נעבץ ךעם וואש יער
 האט ניךנדינט צו ךיר ואף מכל שכן מיט אלע מדות פאר ניב אונזעךע עונות פיט די
 חטאים אונ אלע;גבירות פון ךיין פאלק וכבפנו דוא זאלשט אויש וואשין אונ ףינינן אונז
 פון אונזערע 1#נות וחטאים ואל אונ דוא זאלשטניט ברונז זיץ זימנר יאל אונ ניט אויף
̂צטו ניךיינקק ךעםזעון כי ווארום וואס וועסטו ניווינען מיט אונזער בלוט  אייבינ זאל
 אונ אפ טאן אונזער ראסט אונ אפ טאן אגזער אפ ניקעךמ הארץ אונ 3£ש זאל אד&
יץ אונזער טומאה פון אונז ךרוס האםטו אונז פאר טךיבין אונ צוא שפרייט צווישין  נ

 דיא



 ;116. _ סליחות לערב ראש השנה
 הגליחנוובגוים זריתנרהנה בשאוןר.מלכיותהצללנרוכהתוךבסף בתוך
̂ הושעתנו • ו>$ מכובד אעך לא שמעת  בור נתכנו * ולא מקוצר;ךך ל
;י הןדקה ולנו  תפלתנו״ כי הבדילו עונינו בעיט ובין ישועתך ״ לך ז
 בו^ת הפנים״ לאלני אלהיט הרחמים והסליחות כי מרדנו בו ״ ולך אדני
̂ייאל  . חסד כי אתה תשלםיילאיש כמעשהו'״ ואתה ז;י אלהיגי •י
 . וקדושוהלעולםר^נףבט תמשוך אפך לדור ודור •'חלילה״ לא לעולם
 חןנח ולאתוסי^לךצות עוד חלילה ״ כי לא אפסו לנצח חסדיך ולא בלו
 רחמיך •י גיי המה חדשים לבקרים;חילו בכל עת ובכלרנע • ולמען שמף
 "*עשה עמנויכיי״היא תהלתך׳ כי נקרא שמך עלינו ן; אלהי י.קיאל
 למען'ברית אבותינו אברהם':צחק ויעקב אשר כרת להסוות השמעה
 ; אשר נשב^ת להסיזכור• ולמען תורתך'ולמען הקדושים ולומדי בי
 • נמעטו ושחו והבטחתנו על אודותיה כי לא תשכח עדות מפי זרעו ״
 וךברי יאשר שמתי ?פיהם לא;מושו• ולמען עמך ונחלתך יאשר
 נשארנו מעט מהרבה'״ כתורן בראש ההר/וכנס עיל הנבעת * ילמגן
 . ךי אומות הגי• פאר וואר אין רעם ברומוננ פון רעפ מלכות זיינן מיר פאר זונקן ניוואךין
 אונ אזו וויא מען ניסט זילבער אין ךעם טיגיל אזו זיינן מיד נינאםץ ניוואךין ילא אונ

 4יט מחמת דיין מאכט איז קורץ האשטו אונז ניט ניהאלפין ילא אונ ׳ניט מחמת ךיינע י
 א1;עךיןזיינן:שווער האשטו ניט צו גיהערט אונזעךע תפלות כי ווארום אונזעךע עבירות
 האבץ נימאכט איין צווישץ שייר צווישין אונז אונ צורשץ ךיץ קילף לו צוא דיר נאט
 ־ איז איין צדנןה אונ צו אונז איו ךי בושה אויף ךעם פנים לה׳ צו נאט איו ךי ךהמיס אונ
 ךי סליחות חאטשע טיר האבן טורד ניווען אן אים יא־ אונ צו דיר. נאט איז רער חסד אז
 • י דו צאלסט ךעם מענטשין נלייך וויאיער טוט ךיא מנשים טובים םיט זיין כח אליין אן
 : נאטש הילף ואתי• אונ דוא אונזעתנאט ךער היילינער. אויש לייזער הלעולם וועשטו רען
 :־ אייבינ א1יף או;ז צארענען אונ דיין צארין ציהען למרי דורות חס ושלום ״ חלילה ניט
 , אויף אייבינ וועשטו פאר לאזין אונ רדו ניט טער ניט לאזין איבר בעטין הלילר, כי דק
 • ניט אויף אייבינ זיינן אויש נינאנגן ךיינע חסדים אונ ךיינע רחמנות כי ווארים ךי חסךים
-״• $לע וועךין נייא באשאפין אי$ע צייט אונ אלע1רנע ולמען אונ פון ווענץ דיין היילינין
̂נז ווארום ךאש איז ךיץ לויבףארוס דיין נאםען איז אן נירופץ אויף - 1אםען טוא טיט א
 י • אונז למען פון וועגין ךי זיכערהייט פוןיאונזעךע/עלטעףן א;ךהס:?חק;עקב אשרווא>

 ־ ח האקט פאר שניטין צו ךיא כי רען עש זאל ניט פאר נעסין עערין פץ זייזנרע קינךר
ע דייד וואש איך האב ניטאן אין ךי;גרםויל זאל ףט אפ נימאן וועךץ ולמען אונ  ׳ אונ $י̂י
 ־״•• פון ווענין ךיץ פאלק אונ ךיין איפ וואש-זיי זיינן איברנבליבן אבישילפץ פיל כהיחאזו
 וויא אהויך האלץ אויף אבאךנ אונ אזוא וויא איין שטאננ אויף *יין טאל ולמען אונ פון
 (תנין ירושלןס דיין הייליגע שטאט וואשיעש איז גידולי; וויא מדבר פאר וויטט או5

 עש.



 בליחות לערב ראש השנה נט
a עיר נ־ןךשך אשר היחד• מדבר שממה רצא ממנה כל הדרה • b & r v 
 ולמען בית ידנויותפארתנו א^ר הללוך אבותינו א^ר היה לע&רפתא^•
 וכל מחמדינו דדה לחרבה״ ולמען הרונים;נל שם 5ןד#ף • ולמגן טבוחיש
 על יחודך• ולמען תורתך הקדומה השרופה באש/נתונה למר^ס לכל

 עוברי דרך • העד אלה תתאפק ןי ותחשה ותעננו" עד מאד:•

ך בל גוןם יושבים.^לוים ואקטים ןאביוני עמך ךהופים סחופים ע ן  ן
 ומדלדלים •י ובדלדולם דעי מבקשים פניך ומפילים תחנתם מול
 ארון בריתך * יי אלהי הצבאות עדי מתי לא תרחם את ירושלים ואת
 ערי;הודה אשר^עמת זה כמה שניםץךאה את עמך ןשךאל מורה מאד •-
 ואפס,עצורו?נזוב? ויאיןיעוזר'ליבראל: פנינו לימין ואין עוזר• לשמאל
 ואין תומך ״-'ואנחנו אץ לנו עלמ\להשען כי אם עליך ״ אבינו שיזמים
 ;נש איז ארויש גיגאנגען פון איר ;אד ךישיינקייט אונ אומר היילינ הויז ךאש שיינע בית
 המקדש ךאש ךא איז ניוואךין צו פאר ברענוננ ךאש פיי;ןר וכל אונ אלע ךיא גילוסטונג
 זיינען גיוואךץ צוא וויסט ולמען אונ אום ווילין דיא וואש זיינן ךער $לאנן גוואךץ ביפי
 החורבן פון וועגין ךיץ היילינין נאםען ולמען אונ אום ווילין ריק היילינע תורה השרופה
 מאס איזנוואךין פאר ברענט אץ פייער אונ צו טרעטונ; העל אויף ךי דאזינע האםטוךיך

 . אויף ניהאלטץ אונ האםט נישווינין אונ.דו האשט אוף ניפיינינט ביז זי;ער:
 והנה אביוני אונ ךי בדערפטיגע פון דיין פאלק זיינן פול סיט טרומנרקייט וביגונם אונ מימ
עט אנטקענין  טרדערקייט בעטין זייא ךיין שכינה ומפילים אונ וואךפין זי;ער ג̂י
 ארון הקודש ה׳ נאט ךער גאט פון אלע היךשארץ עד וויא לאנג נאךיוועסטו זיך ניט
 מרחם זיק אויףיךי שטאט פץ יהודה אונ;רושלים אשר וואש דו האםט שוץ נצאךינט פץ
 וויפיל יאד וראה אונ זעה .ךיץ פאלק ךינען זי;ער באקלאנט אוניעשאיז ניטא נןיין
 קעלפער ואנחנו אונ %ש איז ניטא צו אונז אויף וועמען אן צוא לעהנק ניי^ךט אויף דיר
 אונזער פאטר דער וואס איז אין הימיל הנד. די צייט אונ די שעה איז צו דיר אונז צוא
 העלפייולהודע אוניעשזאל באוואובט ווערין ךיינע שטארקע דער באךימקייטוואשןנש
ר  איז פון אייבינ רען זיי זיינן זייער פיל וכשחטאו אונ אז ךי.ישראל האבן גךנךינט אין ן
 מדבר עמד איז אויף נישטאנן משה ךבינו מיט תפלה צו פאר דיר ובקש אונ האטגבעטן
 ךער באךימקייט אויף ךיין פאלק ןשךאל וקי אונ אזוא האט;נר גיזאנט אץ זיין הפלת
 מלכי מיץ קיגיג אונ מיין נאט פאר ניב צוא ךי זינד פון ךאש ךאזיגע פאלקואתה אונ דוא
 האסט נמןנטפערט צו אים סיט ךיינע נוטע מדות ודברת אונ דוא האסט גיךעט אונ תא
 האשט ניזאנט צו אימ איך האב פאר נעבין אזו וויא ךיעע ךייד ואנחני אונ סיר שעםען
 זיך טיט אונזרע ווערקיןאונ מים אונזמךע זינך והשחרו אוג ^שךי;ן שוואךץ מואךן אומר
 ^:ים ווענן אונזךע זינד ונכפפה אונ ^ש איז וואוץ איין גיבוגןט אונזר הייך וועגין אונזרע

-שולדין ׳.
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 הגה העת והעוגה ;אתה לןז להוש:ע ז-להודע עוז רחמיף אשר

 מעולם ״'וגם גמרו חסידינו:
eta מה הפייטן שם לנרי מפלה הזאת גני משה הגם שאינם מפורשים בתורם זהמם 6ן ורשות וסוסשיז ביאור להפלה 

 בחכוא העגל והמרגלים :

 וכ^חטאו.ישךאל במךברעמד משהךביגו בתפלה לפניןז ובכןש רחמים
 על עמןז בית.ישראלץבךאמר בתפלתו מלכיואלהי סלח גא
 לעוןהעםהזה כגודל חסךףןכאשר גשאתהלעם הזה ממצרים ועד הגה•
 ןאתה הטיבות לו בדרבי טובך וךברת ואמרת י לו סלחתי כךברף •
 ואנחנו בושנו ימעשיינוונבלמנו בעונינדוהשוךו פנינומפני חטאתיגו!
 ונכפפה קומה;ו מפני אדמותינו ״'ואין לנו פה להשיב ולא מצח להרים

 ראש J ל־;ינינו עשקו עמלנו ונו׳ אשמנו ובו׳

א הבט בצדקת עבךיף הסיךיןד א?טרהערונפשםלמות,עליף ולא  אנ
 חסו על נפשם ועל זרעם וקצו;מאסו' בדדי העולם הזה ובטלו
 רצונם מפניךצונןז וקדשו שמף הגדול ולא חללוהו ורצו לזבח ופ#טו
 צואךם• ובעמדו בנסיון ונאמנו ונבחנו בצרוףונימצאו תמימים ״ ונגעי ךמי
 אבות ובנים * ודמי רחמניות וילדיהן ״ ונתערבו דמי אחים ואחיות ״ ודמי
 חתגיס וכלות• ודמי חכמים וחכמות״ ודמי דזגוגים והגונות •יורמי חסיךם
 וחסידות • וךיןי זקנים וזקנות * ודמי בחורים ובחורות • ודמי פךגסיס
 וחזניהם ״ ודמי דינים וםופריהם * ודמי מלמדים ותלמידיהםץדמי אנשים
 ^ולךץ ואין אונ סיר האבץ ניט איין פול צו ?ננמפעךין אינ ניט איין שטעךין צוא ךער

 הייבין ראש הייבט:
 אנא הבט מיר בעטין ךיך לוג אין די צדקות פון דיי;ע קנעבט אשי וראש ויי האבץ פאר
 ־ ־ נאסין זייעךע נפשות אונ לאזין זיף אום בךייננן פון ךיינט ווענין יל* אונ האבן ניט חס
 ניהאט אויף זיי^רע לייבר אונ אויף זימנךע קינךר וקצו אונ האבן פאר מיאוסת אן רעם
ר ךצון פאר ךיץ רצון אונ האבן  לעבין פון דער וועלט ובטלו או: האבן מבטל גיווען זי̂י
 ניהיילינט דיין גרדשין נאטען ולא אונ האבן ניט פאר שוועבט אים ורצו אונ זייא זייגען
 םרוצה נוואךין םיזאל זיי קוילין אוג האבן אויש גישטךעקט די^ריהאלז ועמת אונ ןייא
 זיינען באשטאנען אויף ךעס פרוב באנלייבט ונבחנו אונ זיינן ני^רובט ניוואךין םיט
 לייטעתננ אונ זיי זיינן ניפונן נוואךין נאנץ ונגעי אונ ויי האבן אן ניךיךט די בלוט פון
 די פאטערש טיט די מעדר ודפי אונ דיא בלוט פון דיא רער בארעמיגע טוטערש טיט
 זייערע קינךר ונתערבו אונ יעש איז צו מישט ניווארין ךיא בלוט פץ ךי בךידער טיט
 5ןוועםטער ודמי אונ ךי בלוט פון חתנים טיט כלות ודמי אונ ךי בלוט פץ הכמים פיט
 זייערע ודיבר ורמי אונ די בלוט פון לי נוטע יורץ טיט ך;עךע ווייבר ודמי אונ ךי בלוט
 פוי ךי ןרנםיפ םיט זימירע חוגים ודפי אונ די ^לוט פון די דיעיס טיט זי;עךע סופרים

 ודפי
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 ונשותיהם * ונהרגו כלם יחד על קדוש שמף המיוחד •־אךן אל תכסי
 דמם]ןאל,יהי מקום לזעקתם.עד:שקיף ררא׳^י'מ£ןמים'ועקום נקמתו
 ונקמת עמו ונקמת תורתו ונקמת ךם ^בךיויא^ר 5$בו דמם ככלס •
 בהבטחתנו ביד אבי חוזה הרנינו גוים עמו בי דם עבדיו יקום'ונקם ישיב

1 ז • ז ז ז • I ן ־ • ד 1 • ־ : - v • ־ ד ־ I « ו  * • I ־

 לצריו וכפר אך15תו.עמו״ את אלה מזבתותזבור ואלה ?ןקדות תראה
 בי על אחת הרעיש העולם והן אראלם צעקו חוצה ונשבעת לבךןד עוקד
 ונעקד להרבות זרעם כחול הים״ אף כיי״עתה כמה וכמה עיקרו בניהם
 על*:חוד שמןד המיוחד הנכבד • נא דוךשידמים ק1ל ךמי בניף צועקים
̂!פןד בה כי אם בדם  אליף מן האדמה ״ ולארץ לא ןכפר לדם אשר 
 שופכו ״ והנחם ן^בןז אף ובלהבה ותרבית ^ודרטבר מעמןד״ חוס
 ורחם את;תר האליטה ותוציאנה מאפלה לאורה ״ וחדש ן^לינו.קנח
י;עת נאלה״י^ךיתזכר לנו !יריתאזרח• ות^קדילני

 טובה'שנת^צון1
 זכות הנעקד • ותרחמנו בצךקת איש תם ״ ואתה צךיק,על כל הבא

 עלינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו:
־ :T Iי | ־ : ־  t- • : T • T V V ־

 «נ מעןזא:« הרשענו ופשענו • ם־ציח צדקך ״ דניאל איש המידות • . אל רתם שסך ״
 עננו ה׳ עננו• מי שענד, ביז השתא בעגלא ובזמן קריב גיפינט מען אין עישטין שאג:

 ח־םי אונ ךי בלוט פון מלמדים מיט ךיא הלםיךים ונהרט זיינן אלע אין איינעם נהר־נת
 נוואךן אויף קדוש השס אח דו ^ךד זאל ניט צו דעקין זיי״נר בלוט ואליעש זאל ניט זיין
̂יןפון רעם הימעל וינקום אונ זאל  גןיץ ארט צוא ךי7ט־ גיש-ייא עד ביו נאט ביה זאל לו
 .נוקם זיין זיק נקמה אונ די גנןטה פון זיין פאלק אונ ךי ניקמה פון!יין תורה ונקפת אונ
 ךי ניקכה פ •ן די בלוט פון זיינע קנעכט וואש ^שאיז פאר נאסין ניוואךן אוווויא וואשר
 בהבטחתנו אזו וויא דו האםט אונז מבטיה ניווען דויך ךעם נביא משה ךבינו עליו השלום
 הרנינו לויבט איר נוןס זיין פאלק ישראל מארוס ךאש פוךעניות פון בלוט פון זיינע
 נןנענט ךי צדיקים מעט נאט נוכןם זיין ונקם אונ ךאש־פץ־עניות וועטיער אוםיקעךץ צו
 זיינע ^1:אים וכפר אונ ?נר מעט מכפר זיין אויף זיין לאגד אונ אויף זיין פאלק אתךיא
 מזבח!/־ פץ ךי הרוגים נידיינק ואלה אונ ךי עקירות פון ךי הרוגים זאלשטו זעהן כ׳ רען
 פון וועגין איינעם האט ךי וועלט גישטורעםט ודין אונ ךי מלא;ים האבןנשךיעץאויסין
 מייני: ונשבעת אונ דוא האסט גישמאךין צו בענטשין דעם בינךער אבךךם או: רעם
̂יבוגךעגעס .יצחק להרבות צו מעךין זייערע קיגךער אזו וויא ךיא זאסד פון.ים יאן״ אונ  
̂ערע קינדר בש;נתחיך3ן בהם״ק אום מענן צי איעינץ  םנל ש!ן אז פיל דאי-ן נייונךין ךי
ע אנטךינוגג ותוציאנה אינ  ךייןני;נהךטין'נאמן חופבאשיץ אונ ךער באךעם ךי איבעך̂י
 זאממ זיא אויש ךהען צו נרויש ליבט;קייט וחדש או: באגאיי אויף אונו איין נוט יאר

 אונ איין באמיליגט יאר שרי אלםאבטיגער נאט זאלסט נדיינקן צו אוגז דש זיבערהייט.
 ןון אבךהם ותפקוד לנו זכות מעקי אונ זאלסט גדיינכןען צוא אונז ךעם זגיו־ז פין.יצחק
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 מג א{קת מסלדיף* Sja-1 לפני כסא כבודף י מלא

' י י משאלות עם מנחדיןז ״ שומע .  י
 ןנדיף: סלחה מבא במשפמ• על -ענוי ןעל־4. עוור־ז
י כי אם לפי מ#פט• מי.יצדק ל^ניןז^ללוי י ט פ ש  מ
ך  המשפמ • אני,ת:;ידי עם הךחדם;תחזקני כאז היות ל
 אתלם •• כי אם לפי ךאדם י מה יתרון י שהם דדים •
 אנקת: לןז כהתחנני כמו פי י קןלנייכבמכ^ליופי׳ כי
 אם לפי דופי• הן אני ש?תי ידי לפו פי• אנקת: נאור
י  , כרבידןסד עמנו ת*על• ולא תשלם לנו כמפעלי• י
 אם לפי פועל• מי יאמר זיכיתי'לבי ממעל• אנקת: ןאס
 וזמרנו אומר• שעה לקילזמר* כי אםלפיממריימה
 נעשו שוכני בתי חומר• אנקת: נירחמים ולא בכעס •
 יתרחמגו אונ זאלשט אונז מרחם זיק אוט ווילין די גילעכט;קייט פון יעקיב יאתי• אונ &
1̂  בישטנירעכט אויףאלעס ךאש ךא איז.נקומן אויף אונז כי ךען דוא האסטניטאן ד

 ווארהייט אונ מיד האבן גישולדיגט:
 אנקת מסלדיך דש נישרייא פון ךיינע ברענענדינע זאל אויף גיין.פאר ךעם •נטולךייןר
 . יעהרע מלא ךער פיל ךי אן היישוננ דאש פאלק ךיינע איינינערם שומע דו הערער
 ךאי&ז ניבעט פון ךי ךא קימן צו דיר סלחה פארצייאפון צו קומען אין ריכט על אויף
̂יינינוננ אונ אויף פאר נןרימונג ניךיכט כי ךען אויב נאך דיין נריכט מי וועד קאן פאר  
ר נדעכט זיין דו נאט פון נריכט ידידי הענט פון ךאש פאלק וואש איז פאר שטויסן  ך
 החזקנו זאלסט אונז שטארקן אזו וויא ךענסט מאל וואש זיי זיינן טוען צו ךיר גיליבט
̂ען וועךטמה וואש איז פאר.איין.יתרון_אזזייא  בי דק ווען ^ש וואלט זיין וויאךיא זיי
 לעבן לך אז איןו־ יבעט צו דיר מיט מיק ט1יל קבלני אנטפאנג מיךאזו וויא מיטעיינע
 צירונג כי ךען ווק ינס ואלט זיין נאך מיינע בייזע ךייד הן נון האב איך גיטאן מיץ

ט א?ז• ייעיקין ׳ י  האנט צוא מיין פ1יל נאור פאךבצומער נאך ךיק פיל גינאד זאלסטי ?
 ולא אונ זאלסט ניט בצאלין צו אונז אז1 ןןיא די וועךק כי דען ווען >נש זאלט זיין נאך
 ךעס ווערקער מי וועד וואלט כןענן זאגן איך האב נילייטעךט מיין הארץ פון פעלשונג
̂עם אונ אנטפאנג  ואם אונ ווען סיר האבן פאר ביטץ ךי זאנ פץ ךער תורה שעת פאר 
 גיזאננ כי ך;ץ ויען ^ש זאלט זיק נאך ךי פארבייטונגמד• וואשעעלןטאן ךיאווא?מ
 ד,ק אין הייזער פין ליים ברחמים פיט ךער בארימקייט אונ ניט מיט צארין היום היינט

 איג
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 היום וככל יום תעש. כי אם לפי מעש. ואנחנולא:
; ׳ • : . . '  ״ י: י. . נדע מה נעי^: . .

 .'פחי. ומסי. ביז גמירא בשביה גי»ינט מען אין עדשטין טאג ו י י י

 ID תחנה סייסד ע״פ תשר״ק ובסוף חתום שם המחכי מאיר ניב״ יצד־ןק חזק ואמץ
̂חנה ת?חר ״ קמור ניחוח תמיד. השחר: שקול לעומדים  וזפלה תקח ו
 #טף ל#?ס • י כאלו יזכו תרום מזבח: ךןיה. .עבולרט ב?ןןד0.
̂ויב מקראות וחנון סדרים •'לעין  $ביסם״ כביתעולסים לעו?&י חביתם: ק
 אברים ועכול *־דרים: צרוף שטוח פני מפוח ״'?תעלה אפר.על נב תפוח:

 ןאת .קךימה ^יהםןזךח • ?םוךרי חזית ?לפי סןרח: ערוב מחברת למדות,
 ערוכות ״.?^רת כשר £ר\קערכ1ת: ספור לצעדים' לע?ךף ג#ים• ?מו
 ןעזרהלפ!ס רוגשים: י גכון'השחר וכוכבים ?רון״ בירק השהר זכות
ה מזרז לה?יא טלה ״ מל^כת 9לאים ?בקור מו$לא :  #?דןברון: מ
 לכיוס^ל זהב י^לחלהלקות •?בקרושניתילאור האפקוית: בזכה בתמיד
 וזכה אחיו״ מ^כו. והולך לביתי מטבחיו: ידי לחימתוןב1ח1דזדולV עדי
 יפתח ישער מגדול: ןמ־־וד יעד שהיי פתוח. כיון ״ #תי מותחות ?1פתחו בון:
̂ןמע קולו ?בקעת ןךיוזו ״. זדייןים זהירים  חרציו כנל^לו' וצירי' צריחו ״ ונ
 עקדה אמור״ ביד ורגל כןצחק*?הר מור: וזכו #ני1ת #חיטהא#ש״
 $ד ואמ# למולהשמ^:\ך>־מ1ת^ם לאך?ע *יתרום ״ לתזךח, !פון
 לקערביךדום": .דמי #ימם יסוד הלרוים״ וטיעון ד^ט ו$לל למרום:נלל
 המתיחה כלבה ?דבור * #'ת;קה;פה ואימת צבור:.?ת^עה גןןב ?צרוף
או ״ ?לשכת ך״גזית ̂לחום ̂ו  !כים ה?ר;י*ם סולת ונין מס?ים: אזץם כבש 
 yof:יקראו: סבלבים ?מגוי ?רכה אחת״ ע^רת הדברות מוסיף ?גחת:
 א^ת ועבודה'ובך?ת כבונים •'ןבלכו העם ?רכה נהנים: יבךת הד^ים
̂יב! ̂.יחדנקבע״ינר  ל$ס קטוךת• ולא שנובהוד״יאמ.עשרת: רבלעיפיס' 
̂רפה מך?ים זמךים*:וק';לה '^מע' ?עיר  ןידזעלות ל;ב המךבע: ?קול כ
 ד.תמרים: רגילים לקולה'לרם וכ»ים״ לשיר'והשתחויה היותי מזמנים:
 אונ אלע מאג זאלשטו פאן כי דען ווק,עש זאלט_זיץ נאןל אונזר &אן ואנחנו אז1 ווייסין

 מיד ניט וואש צו מאן :
I t » 

 תפלהחקח אונזר תפלה זאלסטו צוא נעםען אונזר ניבעט זאלסטו אויס זקליי?ץ חמוד
 אויפין אךט פון ךעם נחת רוח פון ךעם תמיד וואש מען האט מקריב ניווען אץ
 דעד ?ריא עקיל וןענ צו ךיא וואש שטיי״ען אויף פאר מאני דיין נאמען»א לוי3ץ רצח
 .^עסאן זיי״ער ר1פלתנליץז ודא די ווא^טץ גירועטאיןביתךג£גןדשירג«לי0 ןרישליפ

 מאס
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 גםעלות אולם עלות במרוצה • ?ןךשן פנימי טני נטל ו;צא: ,לדשן מנורה
 ןכבה!ערכו'• וחפוז נטל ןנחץ לדרכו: 'ירדד זו?ה ?שולי מחתה • לגףלי
 האיש ושחה ואיתא: צבור הקטורת פנימה חוץ לוי• מלמךין מקטיר >ילי
 בוות אצילו: חרדים לנןרוש בעת קקטרה* חשאי כפרה לחץ מטרה:
 קבועות היו למול הארצות • בהשתהואות לאל חי לרצות: חגורי חרב כתב
̂קו כובש • $גן  ולא בכנוי • מבךבין ^חת ועל ראש מנוי: זמן הגדול לח
 מימינו:עלות ?כבש:־ קרבים אצלוןלו מגישים״ ןתחים לסמוך :זרוק
 לאשים: ואז בשיתין נסכים םךר״ וםגן עומד ומניף בסודר:סחצריםבאים
 יעמוד לו אצל י *צרדה מקיש לשמע צלצל: לולם ד?רו ?שיר ך.חרה •
 ^פרקתק;עהוה^תחרה: חהו םךר עבודת תמיד״ ?ביתיאלוזינויימ־דח
 'להעמיד^ר^מיד הבולך לשלםבכפור• ולעולםזאת_עלףטתןכפור:?סדרו
 ^ב/_עם1קבשנילעתותזערב : באחד עשר ןכותבוקחזריים•
 שנים בידם^ני נזירים: כבשים כ1?שים עונות מכבסים ״ כתינוק בן שנתו
 0;לה עושים: פרקליט סניגור בצדק ללועה ״ ?עיר אלהינויאלהים לכוננה:
 דמי אל תתנו'ממונים שומרים ״ ואתה תקום מרחם אומדים: יתשיללם
 ?נולתערץ״ לכונן ר^ים לשם בארץ * ולעמוד המשלה&ר מתלי בעד
̂הנת ישועתם' לר-כתיר סעכב״ למזבח מעלה  .־?גי עטו לחנן' רע מךןדול: ו
 בכליל.יקרב: ושרההחד אחורי הפרניוד״ ביושר תמליץ ו?זנות תאגוד :
 באז לחמורות בלמךף זכות״ וזכיח לחזור לממשל ונסיבות: בעי יי&״אל
 צדק למדו״ ^;ייהאהןןי עמדו: צדקות לגלגל ?מורינךזטים״ ^פגיף תבא

, • מרן דנשסיא• שומר ישראל י כ  >״א בן ארזא מדת הרחמים: מכניסי רחמים ו
 יטה אדוני הארוגים 4השקיפה סמעונים״ ורחם אביונים • כרחם אב.על
בען יער וועט אדף ריבטין זייא זאלין האבץ אשם  •ואש ;נסאיזניבויט אויפין הימיל י
 אדף ךער וועלט ויעמוד עם וועט זיף. שטעלין ךער מלאך מיכאל רער נךדסער שר
̂כלעכטץ ניט האבץ תחנה ך;ער ניבעט אונ זייערע  פאר זיין פאלק בעטין די;אלין.קיץ 
 גישרייא זאלפמו גילוםטין צוא זקרוינען למזבח צום מזבח פון היםיל אזו וןיא איין עולה
ד אונ דער מלאך נבריאל וואם ;נר שטייט אונטערין כסא ש  זאלץ •ייא נינעהענען ו
שר ביט יושר זאל ^ר זיין אלליץ אונ מיט רעם זכוה זזאל ;גר בינרץ כאז אזו ו י  הכבוד ב
 ודא זער האט ניכאן צוא רנ;אל איש חמורות;נר האט אויף אים מלבד זכות ניווען
 וזבית אונ דוא האבט זונה גיווען אום צוא כןעךין דיין ניוועלט:קייט פר ישראל לעלנען

 נירעכטיקייט מני פר רעם האר נאט שמעלט זיף• צדקות ךיא צדקות צי קיי£לק אונ אויף
? פאר דיר זאל קומען ךיא םדה פץ רחמים :  ברייננן לרצון פר הקב״ח אןו וויא כןטוךת לשנ
 אדוני האדונים הער איבער א^ע הערץ השקיפה לונ פון הימעל אונךער באךעס ךא
 באדערפטיגע כרחם אץא וןיא ;ןס ךער באךעמט זיך איין פאטער איבער זיין

 היגד
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 בנש• וזכור ?דית׳ אמוגיס • #נע איתנים • ואל תוכר לגו לעוגות
 ראשנים: זכור ?ריתאזרח • אשר בין חוחים פרח י ומ$אתהמ:זרח • ׳?צאר.
 השמ^זךח״ ומארצו'ברחי• ואחךיףאלארח• ול^ףצכח* ןהוא בףטלש
̂יס״ ואל: זכור?רית אישי חמודו • אשר לפניף [ןןקדז•• ושלח את ידו •  ש
 ?מאכלת ^חוט;חידו• ופדיון שם ?עדוי* איל עולה ?כןעמידו /מרעו צור
 הווז •״ פדה היום מזידונים •י ואל: זכור' ברית איש תמים ״' ברח מאיש דמים •

• x . . ״ ־j־• . x • • • ; • • • • — . . . 

 ?סולם מהרומים • ?שרתו נתמים ״"וק|רה את עצומים * ומצא דןסד ורחמים •
 והעבר נא כתמים * והל?ן כשלג שנים • יאל': זכור ?רית איש iyr\• ואת
 ךת הגיוגיו •י ולכןחלות המוניו ״'ואת דת חזיוניו • 'נורא ?עליוניו • ?בוךף ראו
 עיניו• וזכוריזאת אדוניו • .;דעו פגים ?*גייס• יאל: ןכור ?רית שלוחיף • מכהן
 ??.גוחף״ ושם עולות"מקיף״־ לריח גיחוחיף• ותמור רקוחיף״ כליל.על
?בואו ל?גי ולדגים • ואל: זכור ?רית תם ?לבבו * ̂וזה החף;  מזבדזף ״ ןעליו 
 קינד וזמר אונ ניךיינק דיא זיןערהייט פון ךיא וואךהאפטינע שבע ךיא זיבין שטאךכןע
 דאסזיינען א;רהם.יצחק רעקב משה אהרן ךוד אליהו ואל אונ דוא זאלםט ניט נידיינקען
 צו אונז ךיא;ךםטע זינד זכור נידיינק ךיא זיבעךהייט פון ךעם אלט ניזעסינעם איךהס
 אשי וואס״ער האט צווישין דיא דעךנער גיבליהעט ומפאת אונ פון ךער 7נק פון מזרח
 וואו ךיא זון נייט אויס האט י;ר נישיינט ומארצו אונ פון זיין לאנך איז %ר אנטלאפין
 ואחריך אונ נאך דיר נאט איז ?נר גינאננען ולשמר אונ צוא דיין נאםען האט ;נר
 ניבעטין והוא אז יער איז נאר ניווען ךךייא ;אר אלט זכור נידיינק דיא זיכערהייט פון
 *יצחק דער מאן ז_יי;עם נילוסטוננ אשר וואס פאר דיר האט y~ אים ניבונדין ושלח אונ
 האט נישטךעקט זיין האנט צום שעכט םעםער שחום צוא שעכטין ךץ איינצינין וון
̂•ר ניטאן איין ווידער וזרעי אונ זיינע  ©דיין אונ אוים לייזוננ אן שמאט איפ האט 
 קינךער דוא שטאךקער ךין שוינהייט פרד. לייז היינט אויס פון דיא םוטווילינע זכור
 נידיינק ךיא זיכעךהייט פוןך^קב ךעם נאנצין מאן וראם ;נר איז אנטלאפין כסולם טיט
 איין לייטער פון הימיל בשריזי האסטו אים אן נ״אגט טךייםטוננ ושרה אונ;גר האט
 ניהעךשט מיט שטארקע ימצא אונ האט ניפונען נינאד אונ ךער באךעמקייט יהעגד
 אונ מאך איבער פאךין ךיא פלעקין והלבן אונ מאך ווייס וויא שנייא ךיא רוימע דנד
 זכור נידיינק ךיא זיכעךהיייט פון משה ךעםךעמוטינין מאן יאת אונ ךיאניריכט דינע
 נביאות נורא דוא פאךבציטער צדךישין דיא אזיבעךשטע טלאכים כבודך, דיין יעהךע האבן
 גיזעהץ זיינע אוען חכור אוננידיינק דאסךאזיגע דין הער האט זיף צו אים בכןענט ניםאבט
̂ים נןענץ ךאס אנדערע זכור גיךיינק ליא זיבערהייט פון אהרן דיין שליח מכהן  איין פ
לות צום ר האט ניטאן ךיי$ע פעטע ̂ז  ךער ניךינט האט אין דיין רואוננ ושם אונ ן
 נישםאק דיינע זעניפטיקייט ותמור אונ ךעכפוננ דיין גיווירץ כליל אלע צוא סאל אויף
 דיין מזבח ועליו אונ אויף אים האט נירחנט דיין ניטיט בבואי אז;נר איז ניקומקגאנץ
 אינווייניג אין היכל זכור ניךיינק ךי זיכערהייט פון ךוד ךער נאנץ וואר טיט זיק הארץ

 יו^יד
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 :גיד בחרת בו ״ אשר מכל סביבו ״ הנחתו מאויבו ״ וחחך אל שןבו. ״ ?ע־וזרז
 לצאת ולבא ץקךמוך בניבו ״ ?מה שרים וגואים ״ יאל:יזכור ה?ך*ת הןכןנא ״

^ ןחעליתו מ?ןנה״ למבשר. וכ^גה״:ועם:'.על1תומעןךר. א ^ ש ק ע ר ו ד  ל
ר ^ביאי^וא ו כ ן : ^ י ג ףגשע ךחתי  אליו לטוב ת?נה״ ו#עהעם?2?נה״ ?
ןמקר ת ״ וזכר לגו*הבריח * א#ר ?לס־לאסרית. ד  ר?רית ״ הסתרתו ?גחל ?
ע ןזידוגים • רית״ סלח ^  השארית״ כמו נסר ובלורית •י ולשב* זערו

J י עונות ראשונים . ואל תזכר לנ : • ' ־ . 

 ־־ ׳ סליחות לצום;דליה
 סען זאגמ לך הי' הצדקה ביז בי רב הוא

 סלח לנו אבינו כי ברוב אילהנו שנינו ׳• מחל לנו מלכנו ני רבו ׳!ונינו:
(W •והוא רש״)ו פתיהה מיוסד ע׳פ אי! ושם המחבר חתום לבסוף שלמה ברבי יצחק 2 

 אץ טרם נמתחו נבלי שבבים ״ בארץ עד לאךבקו רגבים * גבך ?}בער,
 ךבךים חיו מלבבים •ךת וכס ורט:ת בנים* שובבים • הוד גן עדן
 ועלק הבהובים ״ ומקום כפרה עלןךי מקריבים״ זוהר שם.ינון מחולל
 מחובים ״ חברו אלפים קדם ?ר:ת ישובים״• טכוםים.על רקיע בוטים

 ׳:גיד צוא איין הער האסטו ךער וויילט אים אשר ץאס פון ארוס אים האסטו גי;אכט י
 חזק איםגפון זייגע פייגד וריחן• אונ דיין גימיט גאט האט אים גישטאךכןט בעוזרו אין ךץ
 י העלפין אים אום אויס צוא ניין אונ איץ צוא קומען יקדמוך זייא פעדערין מיט זיין רייד

 וויפיל ךננערפ אונ שפילעךס זכור נידייגק ךי זיבעךהייט פון אליהו ךער רעכענך לדור י
 צוא ךאס פאר קרימטע ניביךט טוט ער לייכטין והעליתו אונ דוא האסט אים אויף
̂יזעצט צוא איין שליח אונ איק אוישךאמער ועם אונ מיט פאר  ;יבראכט.צוא זיין 
 .קניידונג אונ פייניגוננ צוא איס צוא נוטץ זאלשטו ךך¥קעךין ושעיי'אונ פאר נעם
 צוא ךאש פאלק ךאש זייא ךך אן דיין ךער באךמיקייט אין לעהענען זכור גיךיינק דאש
 ;נר האט ךי פאלקע נביאים פאר שניטין הסתרתו דוא האסט אים פאר באךנין אין מייך
 כרית וזכר אונ ניךיינק צוא אובל ךיא זיכעךהייט אשר וואש דייא האשט פאר שביטץ
 צוא דאש לעצם וטהר אונ ריינינ די איבער בלייבונג נמו אז1 וויא קרייד אונ זייף ולשבי
 אונ צוא ךיא ניפאננענע ׳אין פאר טוםלוגג סלח פאר ניב מיסטייט אונ מו?1ווילינע זינד :
 י אז מרם צום ערשטין איידער ;נש איז וואךין אוישנישטרעקט דיאוואלקינש פון ךיא
 הימלען באח אונ איידער זייא זיינען בהעפט גיוואךין ךיא שטייקער ערד גבך בייא
 דיר איז ניווען דיא זיבין זאכין דת ליא תורה אונ ךעם כסא ועבוד אונ תשובה הוד
 רער גן עדן מיטךעם ניהנס ומקום אונ ךער מזבח וואש יעש האט מכפר ניווען דורך
 ךיא ב1עים זוהר. אונךער נאסען פון משיה ווא^ער איז נישלאגין דיךך אונזעךע דנד
 :תברוזייא זיינען באהעפט צווייא טדןינט ןאר אייךער ךיא ישיבים זיינק באשאפק

 ניווארין



 : ,סליחות־ לצום גדליה
 בביבים • ןעוףם ומשורשים פני יושב הכרובים ״ ג• פא היה • מנח
 ברקנע בי.צובים• למושב מלןז'ונורא על םביבים״ מימינויאש דת
 חקוקה בכתבים• נתוןהעל ברבו בשעשו;נ'אהבים• סדור על הרחם
 גן רטובים (ןרוןד על הןפון תו$ת בלחיים: פ;י ח?!זךח ;ת^ל־ם
 בנויהבמתצבים״־ צפון.?תוןה מקחט אל בישובים;,קבוע באמצע
 מזיח כפוריחיובים*• ךבוצה^עליו אבן שת:ת הטובלם/עסינו^עליה
 חקוק במכתבים • תואר שם המפורש בתווי נלובים • ע״מה בתיןז לפני
 מאזין מאונכים״ לווי תשובה ארןז לנדרס וכאבים •י מעתךת'ליבום
 צואים ולהלבין מטבים״ הרק #מ]על' רא^ישבים• בבן אתאנו לןז
 עולמים ואבנים • רחץ מצחן וה^לף טמוס סאבים ״ בתפלה מןךמוןז

̂ב אמלבי ̂בימ • קח ̂יץ ג ̂פ  בנים חובבים• יום יום לודוךעדןד 
 דמים וחלבים • צפצופנו יקבל כפסוגי פרים ובשבים• חטאינו הצלל
 ניוואךן מכוסים זייאזיץק ניציךמ אויף הי?;יל אונ קוקין אזו וויא פונכןען פימך יעודים דינן

 באהעפט אונ איץ {יוואךךלט אגטקעגין גאט ברוך הוא וואש ;!ר זיצט איבער. ליא י
 כתבים ב0א די ^טול איז גיווען אויפין היטל שטענדינ למושג א1יף אזיצונג פאר ךעס
̂רוס אים מימינו פון זיין ךעבטע האנטאיזךיא תורה  פארכטיגין מלך איבר ארע וואס ז
 אוים ^ןךיצט טיט שווארץ אויף נישריבין גי״ונה ךיא תורה איז גירוען אויף גאטש
 שויס טיט תענוג אונ ליבשאפט סדור אויף דרום זייט איז ךער גן עךן ערוך אויף צפון
 זייטאיזדר ניהנס פני אנטקענין מזרח איז ניבויט ןרושלי.ם פון אויש גיהא-זקטע שטייגער
ש ^  צםין דךינען איז באהאלטין ךאש בית הסקך^פון נאט אנטכןעניןךעם בית ה
 .פון ךער יעךד קבוע אין טיטין ^טייט ךער מזבח וואש פאר ניט דיא חייבים רבוצה ןןש
 ליגט דרויף ךר שטיין וראם די וועלט האט אן גיהדבין בשאפין וועךין פון ךעפ 8#יץ
 ארש נישגיטין נץוארין שם ךער נאמק פון משיח איז אויס נינןריצט אויף דע© שטיין
 י טיט נישךפטשיתואר ךאש גישטאלט פון ךעס שם המפורש איז אויס ניקף^ט טיפ
 צייכינש שמח דארטין אין מיטין פאר נאט וואט 7!ר פאר. נעמט ךיא תשובה פק דיא
 י פענצטר וואס אוגטער רעם כסא הכבוד למי דאס בהעפטעג פון תשובה איז ארפואה
ן  יצוא ךי כןראננןע נשמות פון אבירות מעחדת ךי תשובה איז אן ניבךייט אפ צי ין^י
̂זובת איז אז1א ןןיא מק;יסט בוי^יל  ךיא,עונות אונ אן נןלייךין נוצנןייט חרק ךיא ת
 אויפץ כןאפ בקךארום זיינן מיד צו ךירניקומען יונגע טיט אלטע יחז ייאש א1יס •פון.
 ךיא.עונות אוניווארף אוועק רעם בונד נישךיפטש פון אוט וויךך;קייט בחמלה 9ים
 ^תפלה 5§עדעלץ ךיך ךיא ווילךע קינדר יום אלע טאנ אויף טאנ צוא ליא וואפ פאר*$דן
p?» ך טיט פר שפרייטע ךייד יחשב אונזעךע ךייד זאלין ניךעכינט וועךין אזוא וויא  י ך
 וןיז מןטיד דאס בלוט טיט חלב «!*6וני אונןעךע תפלות זאל אן גיגו^ען ו\עדן**וא
ץ י ק פון ךינדעו* אונ ^ אויף דעס ^ra»1א«י אונןמךע חטאים ד״נק• ן י  וןיא ^

 י . ״ אין



1 מליחות לצום גדליה 2 6 

 בקרקע נטפי מרזבים• קרבנו אליך בדחיפת רחמיך החיים •
 כי על רהםיך היבים אנו בטוחים וכר

 ךךשו:יי ?המצאיו קראהו בהיותו קרוב: שובו אלי ואהובה אליכם אמר(\
 ץבא1ת:מי ייודע;שוב כחם האלחים ושב מסרון אפו ףלא נאבחמי יודע ?שוב
 ןנחם והשאיר אחריו בךכה:ור^עו למנכם ואל בגךיבםןשיבו אל;י אלחיכם:כי

 חנון ןךחום הוא יארך אפים ורב חסדי ונחם על הר?גה: 'נדחס אב וני׳
 מז סליחה ממסד עיש איב ישם ד&חבי שמעיה חזק

 את:ל בהמצאו לדרישו קדמתי• כעד עונות לכ§ר
 כי בתולע נאדמתי׳ נולנל הלב וטומטם וביעזן
 נךדמתי׳ כמעט כסדום דרתי ללעמורה דמיתי:
 דמיתי לסוטה פת^ה מנאפת׳נסללרר לדתי כבגד
 עדים והושטתי בשמלה כךמיםימנללה• ןחםךתי
 מפגיע ויודע איז לפללה• ראה יי והביטה כשהייתי
ה ^ ^ ׳ ^ , ד ! ? A ? ^ w ' ^ ' * , ^ 
 ל?מיתת ואין גואל• טנע נבון וגק1א וחרב אריאל •
עךד ךיא,עש טךיפט פון ךיא ךיגעס קרבני גיגעהען אוגז צו דיר פיט #וועבץ  אין ךרז

 פין דיין גרויש ךער בארימקייט :
ער לאזט זיך  את וי• אין! האכ מיןי גיפעךערט צוא פאךשטין גאט אין ךער .צייט אזי
 גיפיגען דאש הייםט אום עשרת .ימי תשי^ה בעי פאר ךיא לעונות מכפר זיין
 ויארום אזו וןיא ארויטע זייד כין אץי רויט גיוואךץ גולגל מיין הארץ איז.פאר שטאפט
 ניויאךץ פץ גרויסע צרות יכישן וויא אייגער וואס;נר שלאפט $ץ אץי פר ךךעםילט
 נץואךין במס איך בין גייואלין ?מעט אזןא וויא סדום אוג צוא;נמוךה האב איןו 9יך
 ניגלייכט דמיתי איך בין גיגלייכם צו איין סוטה וואש איר?קאפ איז אויף נידעבןט אז איץ
 $אר שוועכטע גפקע הייתי איך בין גיוואךין וןיא איין פאר פדלטע ^לייך והושטתי איף
 1ק גיווארץ אין גלות וייא איין קלייד וואש איז אין בלוט איין גיךיכט והסרתי אונז גייפז
H אפ ךיא צדיקים מאש די פלעגץ פאריאונז מתפלל ךץ ראה זעה גאט ב״ה אז איך 
 ניוואךן אפרעסעךץ זוללה מיד זיינן גווען'אזו וןיא איין בת מלך וואש איר כבוד איז צו
 ךץץ אץ אשטוב הייגט איז פאר .קעךט אז מיר זייגק אונטער גארי^ע העגט חטט 9יר
 דינן אום ךםט פאר קויפט גיוואיץ אייף אייביגיאונ קיץ אויש לייזער איז גיטא8מיעש
 איז איץ גיזינקען גיו^־ץ ךאש' בהס״ק ייאש איז אויף גךיכט אוג אויף ןהויןץ אונ חרוב

 ניייאי׳;
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 הקזליןד משמים ארץ ת^ארת ןשיאל•' .ישראל לבוזזים
 ולמשסה.עד מתייבאךבה רבו עורקי מיצמו מאמיתי•
 ללב בשוטי סדיסותי חךבוסי ןשוממותי י ותבחר
 חנק'נפשימותמעצמ1ר.י: מעצמותי המפון־תית)3
 והמפולחות ממבעיסיף וממזעימיף • נאמת נלאיתי
 ^שיוא חרוןןז וזעמןזיישיים לב לנאולהיתינעימןד, בי
 י שמך נבןךא.על עירך ועל עמןדגיעמןז זרויבש'פזורים
 ?כל מושבותיפקתף בצר לחירוף במע& וכבןהשבות•
ה בקולנו  צלול זדון העבר ןרפא מישובותיאדני שמ̂י
 תהיעה אזניף רןשובותן קשובות תהיינה אזניףילשפך
 שיחנו• תן שפהקנל בךיח ניהוחנו','שחךנוך מגננו
 ובך מבטחנויבי שמ־ עלינו נקרא אל תניחנו: תגיחגו
 איתן זה במה ישנים למה • לשמה למשל ולשנינה

T • : • ז :זז: 7 7 • 7 : v ־  ז ( v ־

 ניךאךץ ךער מזבד! העלך יעש איז אךאפ נייוארפין פץ ךעם הימיל בין ךער^רד ךאש
 שדנקייט פין.ישראל ישראלי וויא לאננ נאןי וועלין יוךין גירויבט וועךץ אוב ניטראטין
י פאר ^נייךעךש זיינן [ייעד  nm*s אז1 וויא ךר היישעריק אזו פיל ;אנין מיך נא־ אונ ך
 שמאךק ללב אז א*ך ןעם פיך צום הארצין מיינע וויםטע;עש מיינע חורבות אונ דאש
 צופיךענע^צ ותבחר מיין לייב האט אויש' נכןליבן בעשר צו ךער ווארגין וועךץ אךער צוא
̂יטארבן חס ושלום מעצמות׳ פון מיינע ביינך די צו בראכענע ךי צו שפאלנןענע פון ךיא  
 וואש דער צארנןךץד נאפת דוא האסט נ;עט איך בין מיד צוא פאר טןאגין ךיץ צארין
 שיס קער ךאש האיץ אויש צו לייזץ ךי נשפה פון.ישראל כ׳ ווארום ךיץ היילינר נאמן
̂ן צו זייעטיאונ  איז אן נירופץ אויף דיין שטאט אונ אויף ליין פאלק עמך ךיץ פאלק זיי
 צו שפרייט צוןישין אלע אומות פקדוך זיי נךיינקן ךיך אין זירןךע צרות ךיץ פארקם איז
 אין זיי^רע מעשים אונ אץ זייעךע מחשבות צלול אץ ךר טיפענש וואךף זי;עךע^ירות
 ודאש במזיד ורגו* אונ חייל זיי^רע ווילךיקייט אלהיש נאט הער אןנזער קול תהיי>ח לאזץ
 ךיינע אוץעיץ פאר נעפן קשובות לאזי; ליינע אדערץ פאר ןעפען צוא אונזעךע תפלות•
 דין ךי הפלה וואש מיד זינבן מיט אונזיךע לעפצין נעם אן ןויאךעםריח פי׳ן יקךבגזת
 שד״יגוך מיד זו3ץ ךיך אונזר באשיצער אונ אין ךיר איז אונך במתון כידיץ נאמען אי1
 אויף אונז אן נירופין זאלפט אונז נים פי לאדן תניחנו הער נאט שוין ןםת שנים פאר
 וואש האסטג אינז פאר לאזין לשמי־• צוא וויםט;קייט צוא איץ משל אונ צו פלוצערגןייט

׳  י
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* י ^ י  ללעג־ ולכלמה •י נאמן רי-וחש ל

 לשוממה• אני,ץ בניתי הנהרסות נמןןתי הנ^מה 5 [
 מישמה ברחמים גדולים ת3נה ותנועה*ישמע יי
 הנוגה פגי יבא עתי לחנגה• חזק מא^יךיןז 3צל יךןז

: י ה ל ר 3 ן ו י ^ 
י כ  אל מלך. ויעבור ו

̂ו פניו תמיד : ךך^ו ״ ^המצאו נןראהו ניהיותו 2ך1ב:י ן  ךך#ו « ףןזו בכן
̂י ̂טויב אלן; ויךסמד* ןאל:אל1]יגו  _יעז־וב ךישע ךךכי ןאי# און שאבותיו ן

 י:רבה לסלוח: עובה.ישראל עד* אלחיף כי כ#לת בעוגך: כיחס אב וטי
 3ח סליחה מייסד ע־0 א״ב אלהינו ואלהי אבותינו

 אבלה נפשי. וחשך תארי* בית תפארתי בנשף בו הארי ״ גם פליטת•
 אשר עזבו ושארי ״ דו/גבו כהיום מטלשה בודטרי: האיש והמים
 הזידונים ^טפונובךלקם, וביססו מקרש ומזוהלרןם״ זקבי שארית אשר

 פלטומיוםנגןם* חבלועתה ביוםצום גך^הבןאתקם: טורפוךלתעם |
 הארץ״;תר הגזם אכל הארבה בכךץ י כורמים ויוגבים פקיךת מרגיז
 ללעג צוא אן ץ גישפעט אונ צוא איין שאגד •אמן ;נש זאל באגלייבט וועךץ אלע דיא
 הבטחה וואש דוהאשיט צו ;יזאגט צו די פאר וויפטע אני איןז גאט האט נבויעט דאש

t * י 1 י • • 1 1 י • I י T • : T 1 1 1 : ' 

 צו ווארפענע נטעתי איד האב ניפלאנצט דאש ודסטע הנשמה דאש וויסטע פיט גרויש
 רהטים זאלסטז בויען אונ• א1יף ריכםין עמע הער גאט איר גיבעט ווארום דיא צייט איז
 מקומן דו זאלסט ךא לייט זעלעגין חזק שטאךק דיץ צו זאג מיטץ שאטין פץ ךיץ םאכט
 קץיל צו ךין זיי ועדיי• אונ דאש אויש לייזונג פץ נאט וועלין זץז אוס קעךין אוג יועלן

 קוטן קיץ ציון פיט ניזאנג:
 אבלה נ»?ד מיץ לייב מוט טרויןןרין אונ מיין נשטאלט איז פיגצטער כית ךאש הדו פץ
ט איין 4יב ךאש איז גט3ך;צר הרשע וגם אויך  טיין ^ייגקייט איז אריץ גיר̂ו
 ־מיין איבר בלייבוננאונ מיין אנטרינונגוואש ךיהאבן נלאזטרוענו זיינן אין ךךטן טאנ
pan טטויסין טואךץ הא*דאש פי;ער אונ ךאש פוטוו;לי^ע וואסעד  פין 9;שךי פאר̂.
 פיך פאר פלייצט אין זי;ער נאך יאנין ובססי אונ האבן"צו טראטין ךאש ביה המקדש
די ^לצטע וואש ךי זיינן איבר נבלץין אונ אגטרונן גוואךין י קנ  אונ נירויבט ד;ער חלק ז
 ־ פון ךעס טאג אן וואש ךי נ^מוז »*יז גו\ק ראש הייסט אז דאש בית הם;ןד$ איו חרוב
̂וואךין 'אום צום' גדליה' טורפו זייא ךען פאר צוקט  ־ ניוואךין הבלו ך;גן זיי פאר ךאךבין 
ד בלייכוגג פון ךעס היישעךיס י  י ןוואךין דא& איעםע פאלק פץ ךער £r־ •תר ראשי *

 ־׳ ־, ־ • • האט



 סליחות לצום גדליה סח
 הארץ ״׳ להטו ו6& היה בם גודר גדר ועומד בפרץ: מה אספר ואנחות,
 לצומות •נר^ה גפ#י ומנןהלותי לגומות• ^רינינו ^שרנשארו מיקוד
̂צמות• עודהםיל^נת^מונת^ברזםת: פביןד 7גד מתי מנו  אש לת
 תסתיר •צוחתנו $'מע נאסירינו תתיר • כןדו^ביטה״כי אין*ב?גדנו
בחןד בפה נכתיר: ידידנו מדור לדור ומכןץ  מ!ר\ר • ראה בדלותנו ̂ו
8̂ צפע מעופף אותנו עורךן,• תקיף למשפטנו הער ותקץ • 10 • ן $ 

ר ויעבור וכי״ ל  תכפר לעונותינו* ות^מר לןן: אל מ
 ךךעו'» בה?צא1נןר^הו בהיותו כןרוב: עוט ב$ים חובבים ארפא
̂ובותיכם: הננו אתאנו לף כי אתה יי אלחינו: עוןד• לק$$ל.מי.  ס

 j אלהיף כי כ#ל5 ^1נף: ביחס אב ונו׳ י *
 0ט סליחה טיוסד מימ א״ב ובסו!* חתום שש המחבר בנימץ

 אלהינו ואלהי אבותינו

 אמונת £אז אחטת גיב שפודם • בת?לה וגתםנון
 ךפוק 2#כי ךלתים• ג^תגו עדיןז בזריזות
 ול** 3עצלתיבש/ח^ת רוע פורעניות המהרגשורת
 האט ךער ישמעאל בן נחנ;ה אויף נינעםין כיט זיין ?טטאךקייט כורמיס ךאש איבעךינע
 ארוס פאלק וואש נבוכדנצר וואש ווערט אן נירופין מתיז הארץ האט זייא אש
 גיןעבן ודיין ^עךט^ער מיט זיין בפעל 6המו די^ק דיא פאר פלאק?ןרט גיווארן אוניע&
 את ניטגיווק כןיינער זאל פאר $אמן ךיא צאם אונ זאל ןיך שטעלן מיט שטאךנןייט
 מבטל זיין ךי נזירה מה וואעז זאל איך דער ציילין מיין ךפצץ איז זי;ער #טאךק נקטח
ן אונ מיץאיץ זאםלוננ איז טרו^עךינ שריגט ךי.ץווייןיןוואש י  לייב*ךז פאר ש^
 ךי;ן«$י$ר גבלי^ן מיקוד פון רעם ברענךיגין פיי^ר לתעצומות צו נאטש ךינסט עוד זייא
 דינן אויךניט איבר נבליבין ונתשואונ זיינן פאר לאזץ נווארין מיט ךיץ נרים צארץ
ץ מיד פאר באתץ *וחתנו אונזר ןשךייא ^ער אך ןועסטוךיין פ;ים פ ד וויא לאננ נ נ • 
 צו אונזעךע;עייננענעם זאלשטו אויף בינךין קדוש היילינר נאט זעה אז פאראונז איז
ץ לרב וועלין ־ מיד טיט י ט ךאלף^ער זאל בעטין ראה [עה אונזער ארומגןייט אונ ך  ך
ר אונ  ךעם טיל כןךייינען שרדנו טיר דינן נירויבט ניוואךיןיפץ איץ דור צום אנדעךץ ח
ט צו דעראנדערער צייט שורש ךער שורש פון אבךענעךי^ר #לאננ ווא& י  מן איין ך
 ^זיוע3ט_?ייסט אונז תקין״שטארקר נאט דערוועק ךיך צו אונזךע משפטים אונ וואןן
ך אויף צוא אויש לייזין אונז תכפר דוא זאלםט מכפר זיין אונזערע ^ונות אונ זאןיסט י  ן

עש איז שדן אם1ף : .  זאניןי
ץ ךי לעפצין בתמלח  אסנת ©אז דוא •האסט גיצייכינט פו; לאננ דיא שי־ראל אונ דייד פ
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מ  R מים תפלה אונ ניבעט אן.גןלא$ין ךי ט1י;3ךין גשתנו אויזר נינעהנן טיט זריזות ו

 (סע••) יוד ניט



 m סליחות לצום גדליה

 לעתותלם: הנני אתאני לף בשבתן חח וךלאות לב ״
 ורו־ לפגץז גל פתיל ועקשות לב* זה ועקף' לבבות
 רךופ<? לשבורי לב*'הדש נבון בקרבנו וברלין לנו
 טהור לב: מבסתמקדש אלו זימיםעשרה•־;היד לס
 לשוב ןלנזצא בפרה• בל הקנה ילה לרבים מסךד, •

j לשוע ולענות ב^ל.עתי מקהוצךה: מהד. היהיר ןשכ 
 בנתיש מוחליץ לו • נואש ןלא' שב אין הבן:ה לעוולו • 1
j סדר תר,? בל אילינביות להועילו • 'עותר וצועקואץ 

י  שומע לו: פגיעת הרבים והיחיד לןז לבד עולה יצור י
j אתה שמעתפדהקבלנו ברצון והמציאנו מהילהךצנו 
 לקרבן כליל ועולה:' שפוט תשפוט אותנו לרחמנות 1
 והמלה ״ לנץז יהוסץד לקוחיס לןד לסגלה י יוכןש מךם \

 $יט מיט פוילקייט דחות א;ועק שטופין ךי שלענטע פורענות המתרגשות וואש,עש סךעפש
 זץז צו צייטץ הנט מיד זייגען ניקוטען צוא ךיר מיט אצובךאלענעם אטום ודכאות או:
 אצושטוילץ הארץ ורות מתודת זיין פאר דיר אלע פאר קךימטע העךצר זה דו פארשיש
 די הערצער הרושא דו היילשט די צו בראכענע הערצער הרש באגייא אברייט גימיט
 אין אונז וברא אונ באשאף אונז אריץ הארץ סב2ת דו האםט מתקן ניווען פון פרי:נר די
 צעהן טעג יחיד איין יהיר זאל תשובה מאן אונ זאל גפינן איין בפרה כל אגאנץ יאר.איו
 איבר ניענטפעךט גיואךן צום רבים זיי ואלן השובה מאן אין איינס לשוע צי עד;ק אונ
 פאסטין אין איין איינגע צייט מיט אצרה מהר אז ךער יהיר איילט זץד אונ טיט השובת
 אין ך צעהן מעג איז מען אים מוהל מאש איר אזךער יתיר איז זץדמץאש אונ טוט
 'ניט נךן תשובה האט יער.קיץ תקנה ניט צו ךינערעבירות הדר אפילו ,ערוועט מקךיכ
 זיץ ךי בעכטע שאף זאל אים העלפין עותר יער בעט אונ שרייעט אונ.קיינר העיט איש
 ניט צו ווארום יער האט קיץ תשובה ניט ניטאן אין ךיא צעהן טעג פגיעת ראש ניבעט
 פון איץרביס אונ פון איץ י-ייד נייט צוא דיר אליין אדויף«ור באשע^ער ווארש דוא
 ביסט דאך שומע תפלה הערשט צו אלע תפלוה קבלנו נעס אעז מימ רצון וחמציאנו מאןז
 אונז נפינען צו בוחל .זיין ךי עבירות ר*גי אולו אן טיט רצון אוו וויא איץ יקךבן פץ
 איהן אדר עולת תתמיד וואש מען פאר ברענט נאד אויפין מזבח שפוט רו זאלםט אונו
 משפטץמיט רהמנות אונ ךער בארימקייט בניך ריינע קעדר ךיא מיוחסים זיינן גיגוטק
וא ךיריפאר איין:ליבם גאלק יוקש ךיא ד:־ן פון ןץ$ר ווירער שפעניקייט  נוץיאךץ צ

 זאל



ן :  •םליחות־לצום גדליה .
 יהילל- במצולה • נצח ןהללוןז י בכל.מיני תהלה.:

 אל בלך ויעבוד יי יי ובלהת סלח״לנו כי אתת
 #ל תזנר לנו .עונות ראשינים מהר י_קךמוגו רחמיף כי דלונו כ&ד: כיי
2ועע אל אביונים ץ ואח אסיריו לא יבזה: כי כלו ביגון חייגו ושנותינו י ; 

 ןאנדך•: ^י.״ע{יף הוקנו כל היום ;דזשב:גו כצאן טבחה: לא לןגח
̂ררם אנ וגו׳ י .. • ־ • י ̂>ולם אדני:   . . : ־ ־ 

̂וף ח־וש שב המחבר שמעון  ג שלישיה מיופי ע״ש איי נשול וב
 אלד.י:ו וארהי אבותינו

 אןקץ ואמתךעלה ״ אמוניף בטוב הצלח ״ בי אתה יי טוב וסלח: ביטח
 י ׳ בעני נפ;ם• בטובך הוציאנו לחופש • כי באו מים'.עד נפש:
 נעיותינו ןחיו נלןשבים״ גלוהנו השב לישובים • בי נרים אנחנו וחושבים:
 דפקנו דליתיף דר.מורי.דבלן;ו.אליף לצמיד• ביראנו מאד:חדיצו:ו
 זדים בטצרינו • הצילנו ונוהז צורנו* בי הושעתנו מצרינו: זררץד מיחדים
 לעוררם * זבם ב;רא;־,ף לטעדם • כי זה בל תאדם: תקות העמים תהו ״

 השוקיו אחריו יגוזו •כי חנון ורתם הוא: טירתף הרשמה לע.יים ״ ט:בה ־
 בחומות בנויים*'בי טוב חסדה מחיים: יגעתי ואשיתת במעני• יבוש
 זאל איין ניזונקען ווערין אין 9יפע*עש נצח ואלין מיבין ךיך אייביג טיט אלי! לרב:
 אורך ואמיד דיין ליבט אונךיין אב־תשיקאונז אמונתך ךיעע באנלייבטע יוךין זייאךי
 בצליה טיט נוטש כי ווארום דוא נאט ברוך הוא בי?5ט ראך אגוטר אונ איין פאר
ש בשובך טיט ךיין גוטשקייט ציא או:ז ̂ינין ךך ךאט ̂נ  געבער. כימה לוג וויא י, ךין פיי
u אונזר נשרייא זאל rn^p אויש פרייא כי ווארום ךאש וואשר איז נקומן איבר רעם 
 וועךן פאר נוטען גלותינו אוגזר גלות מלקטו אנז אום נןעךין צוא באזעצוגג כי האדום
קנו מיד תאבן נ;קלאפט אי; ךיא טיךין  טיר. זיינן נלייך וויא גרים אונ אלט ניזעסע^ע ̂י
 אויף תמיד דבקנז מיר האבן ןיך בהעפט צו דיר ניט באהעפטוגג כי• טיר דינן פר ארומט

 נימאך; הליצונו ךי רשעים האבן אוט ניצוינין אין אוגזר גבול הצילגי די א נז מציל יועלן י
 טיר ךיך לדבק אומר באשעפער״כי. ווארום דו האגטאונז ניךיאלפין פין אונזךדשוגאים
̂ין ך• n ואלכט זייא  זייייךךי;נע יודין וואשזיי די^ן.צו שפךייט צווישין ךי אומות הא
 ש^אךקין זכס זייא זיי מיבה מיט דיין ןךאה אונטר לעהנן זיי הגיקנו דו $יסט אוגזך הלק

 חשמןו ךי.ישראל וואש ךי נ לוסטק נאך גאטש מצות וועךין ויי ךער צאריגט צווישין ךי •
 אומות אונ נילוסטין פאךט ווארוס נאט ברה איז הנון ורהוט טידחך ךיק פאלא״ן איז פאר
 וויםט אוו וויא ךי בערנ מיגר• באגיטינ ידי שיט• נייע מד־גךיןךק דיין רקד איז בעטער
 פון לינבין •תתי איך.ווייש גאטש.מרות ךריבר ורעל איך טתפלל זיין טיט ךיא דייד פו!
̂יגין טיך ב*,,אז גאט ב״הוועט-טאן ̂יי ט וןעךן ךי וראש י  ::יין טויל יבושו זאלן פאר ש̂ע

 רעש



 *3* י סליחות לצום גדליה
 ויכלם ־ מעגי • בי:עשה;י דיןעני: כבדו שפתירטי • בל היום מזעימי •
 בי כלו בעי^ן;§י: לחם;שיב כפעלם״ -לעכו ןילמד להועילם • כי לא
: ו זיפי  ;זנח לעולם: מרחמו ןתן מאויו * ממנו;סיר דפיו • כי מה טובו ו

 נשמות חוותיו.ןגכי* נכרים באו ^ערי• $י נשאתי רדפת נעורי
 אשיש יעליף •.שיח לענות גאוליך״בי שמרתני ״;י בפ;גןןד:״עזוז נורא
 ואיום •*עתה המציאנו פדיום• בי;נליןד הורגנו כל היום: פנה דרןז
׳ f נקוב • פאר ה״לולןז לנקוב • בי פדה ז;י את.יעלןב: צרים לכלות בתר; 
 י צפה מ^מי יער>ן• כיצל;מינו;גלי ארץ: ד^ב קץ עדני • קור להשמ;ע
 לערני •:'?יכןרוב יום,;י •• רם זר־מגןדתךאה •רעיתןדפךםהתראה• כי
;י ו^פל. :ראה: $מע קול תחנוני •. #וןןתי תעלה למעוני • כי ז

 ךם ״
 $ומע אליאביונים יי:החןבתודהיתרצדו•תאמרלעמןד אתרצה• כי

• V * I V i t I . ־ V I • T 1 1 ־ י *t IV9 ־ — 

 ךעם ךין פון דעם עני כבדי זיינן שייער גוראךין ךיא לעפצין פון מיין גיזאנג נל אגאנצין
ען מיינע אויגץ כי ווארוס מיט רויך זיינן אויש גגאננען טיינע טענ לעמי צוא זיין  טאנ ך̂י
 פאלק וועט ער לעמן צו העלפן זייא בי ווארום ער וועט ניט פאר לאזץ אויף אייביניי
 מרחמי,זיין רהטים וועט %ד נעבן די.ישראל וואש זןיא גירוסמין צו איס ממני ?נר(ועט
 אפ מאן פון אים זיין ^לעכטיגןייט כי גואש פאר איץ גוטשקייט אונ וואש פאר איין
 *צוינקייט וועט ךיד זיין נשמות וויפט:קייט ךינען ניטאן ניוואךין אין מיינע שטעט
 נכרים פרעמךע נדם זיינען נקומען אין מיי$ע טו;עךין'כ• ווארום איך טךאג ךיא חרפה
 פון מיין יומקייט שיש פרייען ויעל איך פיך פרייןןן אויף דיר שיח וואש דו ?ננפערי&״ט
 דוא וועשט אויש לייזין אונו ני ווארופ דוא האסט טיך נאט ךער פךיייעט טיט׳ דיי;ע
 סעשים עזוז #טארקער נאט פאךכטינער אונ ^רענןלייער גאט עתח איצונד זייא אונז
 ממציא אויש לייזוננ כי ווארוס פון ךיינט וועגין דינן סירךער ^לאגין נייאךן אגאנצין
 טאנ מח ראם אויש רעם.יצר הרע וויאש יער פיךט אויף ךעם יקרומען ירע; פאר דא^
̂זיינקייט פון דיין לדב צוא באשייךין כי אז נאט האט אויס נ;לייזט ךיא קינרער פץ  
 יעקב *ריס דיא שונאים פאר לענך מיט פאר שניירוננ גפח לוג פון ךיא ^טארקע
 ״ הימלען ני ודא אשמן• נאד אויף איץימינוט אז1 איזיאונזעךע טענ אויף דער ^ךר קדג
 {ינעינען דעס קץ פון ךער נאולה קול דאם קול מאך העףן צוא די וואס זייא האבץ
̂זטארקע  איץ אויג אויף מיר ני אז y& איז נאהינט נאטם טאנ רם הויכער נאט דיין 
 אתם זאל גירויןין׳ וועךין רעיחך דיינע ניזעלין ךיא יעןראל ךיץ *זכינה זאל גיוויךן
̂ןע ךיא ךינק גיאיינגט 'אין נלות כי ווארוס נאט ברוך הוא איז נאנץ הויך  וועךין חאט
 אונ קוקטנאנץ;יךערינ אויך שסע הער צוא דאס קול פון מיין;יבעט זעקת• מיין
 ך^זרייא זאל אויף ניץ צום הימעל כי ווארוס נאט העךט צוא צוא אביונים תחן;יבעט
 מיט לויבוןג זאלשטן ןץעלץ תאמר דוא זאלסט זאגין צוא ךיץ פאלק איך וןעל מרוצה
 וזעp מרח ווארוס דיא תורה וועט פין»$ים ארויש ;יין שקל ךי שאל פץ ךעם;יוךכט

 וואש
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י ו:ף ^בו  ,יכאיב רחב^: אל מ^'
̂ ותהליךבםיאת;ם כל חטאתינו: 01וכ ̂ובתרלזמנו תכב£#1י1נ1תי  זת
י את לביתנו 2א$?ךס ל ןךדעה'$מף:'pytiיז ע . ם 0 מ  : מןחר1ן אפף י

 בנגב: ך^יבני י; אליף ונקובה fcho ;מינ* כקדם: נ1רחס אכ זבי
r ר עיט תשר ק ובסון* חתום עם המחבר שלמה ׳ ° ו '  גא שלםונית מ

 'אלהינו ואלדד אבותינו

ב תדחנינו ^־וב ענותנו כנאמך #וב כקךטם ו ע  ת
 חדיש חבתי^אומףיךהקרוגז לקרב 7צוןז זעמף
 שוב מחרון אפף והניחם על ךךעהלעמך: .קבץובקש
 אובדות והזקינהלתך• צאןלהךגה/וחגזזייבךהדו^יף •
 פישע אם רב בבני מחילתןז ? שוב למקעבךיף שבטי
 נ$ל9ף:עוןאבותינו הטעיננו ובוסר ה^עימנדיסף
̂ זהזעי־ימנו ״ נא כאז בישבן' .יהד  !־?נל1' השקנו י דלעיננו' 
 זעעימנו י* שובנו •אלסי ישענו והפר כעסןד עמנו:
 מאש ליא עבירות.לעין זאל ^ר צוא.האלטין ?ךי,ךיא מצות זאלין איבער ורעבין
 עוז סט ךער תורת וואס יורץ לע^ען ואל ^ר ךך איין הילץ אונ אןזקליידץ כי וזאתט

 ־ • ־ ערשלאנט א5נ היילט «•'••
 תשוב הי׳חמנו דוא זאלשט וויךער קעךין אונ דעי יבאיי9ען אונז. *\נ קער וויךער־
ד  ־s אונזער ווילךי.ק*יט אווא וויא דו^האשט ג;זאנט שוב ״קער אום אווא וויא פרי̂י
 איז נ:ווען בנייא רעם ליבשאפט פון ךיין פאלקרחק ךיא מרתק דעם־רונז אונ זייא

' !  מקרב שטילקייט פון דיין י צאךין שוב יקער• אפ פון דיין צאךין ומהם אונ באייינק לי
 א1יף.שלעכטץ צוא דיין פאלק קבץ זאמיל £יץ אוג זוך אויש דיא פאר לארענד יזךין
 וחזק אונ שטאךק דיין נחלה ךא^אף ,וואש זיא איז וואךין ךער שלאנין אונ איז
 ווארין נישאר •ן פשע אויב'עס איז פיל דנד איןךיאקינדער ישראל וואשדואביסט
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 זייא תמיד מוהל שוב קער אפ ווענין דיינע כןנעכט דיא שבטים וואס ךיא דינען דין •
 נחלהעון ךיא זינד פון אונזעךע: עלטעךץ׳ האבץ אונז נימאכט אן לאדיןובזמרןיט׳
 פארטינע פיחת האבין דיא אונז גימאיטיפאר זו;ין סף איין פאר שטאפט גיטךאנק ־
̂ז  וואש ;נס פארשטאפט דאס הארץ האטיער אונז אן ניטרונקען הלעיננו;ך האטאו

 ניביטעךט אונ ניצעךינט גא מיר בעטין ךיך אזוא ןןיא מיר האנין נירוט אין איינעם.
 האפטו אונז זיס גיכאןט אזו־ שובנו יקער ווידער נאט אומער העלפער אוגפאר *2טעף

 יייז ״



ת לצום ׳גדליה י ו ח י ל ס 3 i * 
 מאוס לא מאסת •חוסיןז־ מעיךף• אקים כסורח
 ולרותמךח סברם ;גךיףי.כעס.*לרצות במרת' יושר
 מעבךיף ״ שובה ןי עד מתי והנדוס על עבךיף ז יומס
 יום נצפה גלוי סוךף׳* טמוס ןןנמוס' וכלה בעזר
 חסידיך הךפה^ייךה לבנו מקוים חסךיף׳' שויה י;
 חלצהנפשנתהר^יצני ץימעןיחסךף: זוגלזנו. ונרזישבנו
 עס יורדי רגב י ויהי לאבל כנורןישיר הנגב י הקודרים
 בךגהיותודה דתהלןז.כשגב • שובה יי י את שביתנו
 כאפיקים בנגב: דמעה לחם הוסיף צורי אל• גואל
 א.לה בהרף צרי אלי בחזון י אז כךברת לישרי אל״
 ^ובהיגי רבבות אלפין^ךאל? ^מ;נהלי יהמה אזנך.
̂וחלי פלח tq סלךותי השיבה, משובותינו  הקציבה׳ ל
 דיץ כעס םיט אוף מאום דוא האטט ?יט פאר מיאוםת ךיינע ישראל ויאש באשי?ץ ךך
 אין דיר אונ זאגץ עידות אויף דיין היילינען נאמען לוקים זייא וועךין נישלאגין אזו וויא

 אםענטש וואשיער זינךינט ולהתמרח האפין זייא צוךיר זאלין גיהיילט וועדי; נעם לעס׳
̂יס איבער צוא בעטין טיט דיין מדת יושר פוןךיינע טעשיל שובה נןער איס נאט  כ
ע קגע:ט יוס יום  ודא לאננ {אך וועסטו ברוגז זיין והנחם אונ באךיינק ךיך אויף ךי̂י
 מאג פאר טאג האפץ מיר אנפלעקוננ פון ךעם סוד פון ךער נאולה טמזס יעם איז פאר
י יךפות טד>ץ צוא ברע5ין  ^טאפט אונ פאר לאשץ ךאס לייב פון ךיינע הסיךיט י־יפי• י
 אונזערעהעךצר וואש זיי האפין צודיינע הסדים שובה קער אום נאט ציא אויס אונזךע
 לייבר הושיענו העלף אונז פץ יוענק דיינע חסדים זונחנו םיר זיי;ען פאר לאזין ניוואךן
 אונ פיר זיינען ניךע?ינט מיט דיא וואש ;ידעךץ אץ נתב ושיר םיין נ;זאננ אונ מיין
ען שוואךץ אין  ןלי זמר זיעען ניוואךין צוא טרויערקייט הקודרים. דיא וואש זי̂י
 גלות טוען גיץ טיט שטאיקייט שובה קער אום נאט ברוך הוא אונזער אום קערוננ
 ןןיא כןוואלץ אויף ךער טתקעגעש דמעה דוא האסט אונז נימא;ט אן ?סין פיט טךערין
 אויף רעם ארט פון ברויט וואש מיר בשיךן ןיך אין ךיר מיין באשעפער *רקתך ךיץ
 צדקות איז אזוא .ץיא ךיא שטארקע בעךג בחזון מימ ךער נבואה האשטו ניזאנט צוא
̂ען מוירנט פץ ישראל אונ  ךיינע רעבט פאךטיגע יןךץ שוגה קער וויךער נאט ךיא צעז
 מאך חי;ן ךיא ש;ינה צווישין זייא שמעה הער צוא נאט בייג אן ךיינע אויערין פאר
̂ז זייא בעטין ליך זאלסטו ענ^פעךין כל,־,תי משובותינו אוגז־;יי  ןעם ל3חלי צוא ךיא ויא

 ווילדיקייט



 גליהות לצום ;דליה םח
 רבו ופתחת ישראל שובה • השיבנו יי אליןד ונשובה:

T i l ן V ". י -XI ״ / . ״ T, • ; T : ־ T 
 אל מלך ויעבור ונו׳

 עובה ל: חלצה נ$#נו והודיענו לטען הםדף: עובו עוט אק־ת לנו ןעל
 החטובה מראע חבכהתנו: זבחי אלהים רוח לסירה לב לכבד ונדכה
ד הותר 1י ני תמתח: ן ע ו  אלהיםלאהבזה: תבוא לפניף אנקת אסיר כנדל ך
י כ ב ו  תתן אכת ליעקב חסד לאברהם אשר ^נבעת קלבוחינו מימיקדם:נרח־ א

 פסש כפייטן לבון רובע הקן עד מקידה יצחק בהוא ג״כ נמבל ליונת ו׳.ל0 ונעקד כ־\־ק:

 נב עקדה שם המחבר חתוס בראשי החרוזות אפרים בר יצחק חזק
 אלהינו ואלהי אבותינו

 אם אפס רובע הקן • אוהל שב; אם רקן י אל נאבדה על בך יש לנו
 אב זקן: פנים לו תכיר • וצדקו לפניף נזגייר ״ צרתו קח נא את בנןז
 2קיר• ונכצהדכו על קיר: ךץ אל הנערוחקךשר ונפשוזקשורה בנפשו*
̂נו • ונזר אלהיו על רןצשיו: ;היד ךף הוקל בצבי ״ ^נה  עטרו בעצים וא
 ואכראבי• הנההא#והעציםנביא• ותעורר. אין להביא:בליןהשיבו
 מלהבהילו״ עגה אביו ואפר לו • אלרים יראה לו ״ ייודע יי את אשיר
 א: במצותיןז שניהם נזהרים״ ואחריזז לא כהרהרים• השוטאד נבחרים •

• T 2 י * ד 2־ I V2 - V * 2 • T 2 - I V ; י 2 י I 2 * 2 

 וןי^ל;קייט זיינען פיל אונ דוא האשיט אן ניהויבין שובה ישראל השיבנו איצונד יקער
 אונז אום צוא ךיר ווארום בייא ךיר איז ךאש אין ליא הענט אונ מיר זיינק אן ניברייט

 תי?ף תשובה צוא טאן:
 אם אמס אויב יעס איו פאר גאננק ךיא הויערוננ פון נעםט אוהל אויב ךאש ניצעלט
 וואש נאט האט נימאכט רו$ דין ?כינה אין איר איז אויס נילערט אל בעטץ מיר
 ךיראז מיר זאלין ניט פאר לארץ וועךין על ווייל טיר האבץ לעם זבות פון אונך אלטין
 פאטער אברהם פנים דוא זאלםט אים לר נןענען ךאם פנים וצדקו אונ זיין נירעכטי^ייט
 וועלין מיר פאר ליד לער מאנען *זיתו וואש דוא האסט אים גיבאמין נ; ם נון ךיץ
 טיי3£ךץ זון ונמצה אונ יעש זאל וועךין נידריקט זיין בלוט אויף ךער וואנט פן מןבח
 יץ ;נר לויפט צום יוננ אונ היילינט אים ונפשו אונ זיין לייב איז אן נינ־,ני3מ אן זיין
 ^ייב עסרו יער האט אים באקריינט מיט האלץ אונ פייער ונזר אונ די קרוץ פון זיין נאט
 איז א1יף זיין הייבט יחיד דער איינצינער זץ.יצחק וואר לייכט אזוא וויא איין היךש
 ענת ^ר האט נישרמנן אונ האט נץאנט מיין פאםער הנה נון דאש פיי;;ר אינ תאלץ
 ברייננק מיד ותשורה אונ,קיץ פךיזענט איז ניטא צו בריינגען מלין וועךטער האט ;נר
 אים ניענטפערטניט צו דער שךעקין ענה זיין פאטער האט אים ניע^בפערט אונ האט
ע אונ נאט ד ו  ניזאנט צו אים אלהיט נאט וועט אויס דער וויילץ צוא אים איין קרבן י
 וועט לאןין וויסין וואס יעס ניהעךט צו אים במצותין אין ךיינע גיבאטן זיינן זייא בי ירע

 ניווע!
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 צל אחד ההרים: ראו א>מ תלולה• מהרואי עולה: מזר באהבה {לולה ״
 י^רו בעל?ה כסלה: ראה ;היד כי הוא השה • נם לחורו ה^ןןה *
 אותי ככביט ת^שה • ל^תחכולולא תכפה:* בי חפ״ן ובכפוף ״. לבבי
 לו אחשוף• האם תמנעני סוף• רוחי ונשמתי אלעיאסוף: ;דיו ורגליו
 ;נקר • וחךבו,עליו פקד • לשומו על עצים שקד• והא^/על השבח תו_קד:
 צואר פ#ט מאליו •*ואביו נג^ אךו • לשחטו ל*#ם בעליו • והנד\י נצב
 7נ$יו:*חקר אתא^ר/נ^ה • האבעליבנו^לא חסה • ילבו אל כפיו נק}א •
ו ר ח  וירא אלודם את כל אישר;נשה: כןרא למרחם מ^חר״תמורת בנןז ^
̂לה  הנה איליאתר • ועשת אל תאחר J חליפי אזכרחו • תכון הכ־ןטרתויות
 המרתו• ורדה הוא ותמורתו: זכרוןלפ^יןד 1ישחק• לעד בספר יוחק *
 ברית עולם $ נמחק• את אברהםיאת יצחק: קוךאיף באים לקוד •
̂ן אל ;גקוד :  בצדק עקדה ת^קודיצ^נך ברחמים תפקוד• פני הצ

 אל מלך ויעבור ונו׳ זכור רחמיך וכוי ניז מכניסי וחסים
 ןיוףנן ניוואךינט ואאריך אונ נאךךיר האבץדיא ניט ניטראבטחשו זייא האבץזיי^גר
̂ן שייער ניהדפטמהת •ןייא  ניהיילט על אויף איינעם פץ ךיא בערנ ראי זץא .האבץ ניזעו
 האבץ ניהיילט דיא אפפר האלץ טיט אנאנדער טיט איץ נאנצע ליבשאפט ישרו זייא
 זיינק גלייך גיגאנגען אין רעד וויסטענעס אזו וןי* אץ איץ נלייןע #טעג ראח ךער
 איינזיינער זץ האט גיזעהן אז ^ר איז דאם לאם נם האט ^ר גיזא^!. צי לץ פאטער דד
 ניפרוקטער אותי מיד זאלסטו טאן אזואוויא איץ לאט' לא דואזאלסט ז.יןז {יט. למי
 באךעמען בי אין סיר האט יער באנעךט אונ נילוסט לבבי מיין האךן'וויל איך צו איס

 אנטפלעקץ האס אויב רוא ווילסט פיך שוץ פאר םייךין צום לעצטין תחי וועךט דאך.
 ?ץץ נימיט אונ מיין דיל צו אים איין ניזאמילט »אר זיץ האלז האט ער אוים נישטרעקט
̂ןע^טץ  פץ ךך זעלבםט יאניי אונ ךין פאטער האט נינעהענט צוא אים לשוחטי צוא 
̂נאט וחני׳ אונ נון זנאט ^טייט בייא איס חקר >3ר האט ניפארשט וואס  איס פון ווענין 
 וועךט ניטאן האב ךער פאטער אויף ךין זון האט זיך ;יט ךער באףמט לבו זיק
 הארץ האט יער אין זיינע הענט ניטראגין וירא אונ.נאט האט ני;עהען וואט ^ר האט
 גיטאן קרא ?3ר האט נירופין צוא אברהם ךער וואס פון זיין מונןעךס לייב איו ;יפארשש
 ניוו^-ין חמורת אן ?טאט ךיץ זון זאילםטי אויס ךעד וויילין והנח נון איץ אנךעךץ

 ןוידער ועשה אונ טוא ראם ניך ;אלסט ניט פאר זאמיען חליפי אן שטאט זיין נידעכענש.
 הנה זאל זיין אן;יןךייט זיין ךעטפונג והיה אוב עם זאל זיין זיין פא,* ווענןסלוננ וברק איץ
ט זאל זיין פאר דיר אין הימיל לעד צוא אייבינ זאל זיין אין בוך נישךיבץ  גידע^ענ̂י
̂פ נימענןט וןעךין קוראיך ךיינע אן רופער קומק  ברית אייבינע זיןערהייט ¥ער זאל ניט י
ע  ןיך בוקין בצדק אום ווילין ךיא נירעבט:קייט ךיא יקירתי זאלסטו היילין צאנך ךי̂י
 ^אף זאלסטו םיט ךער באךיטקייט גיךיינקען פני ךיא אן ניזיכט פץ ךיא שאף ישראל

ןן ןןע;ין דעם זכות פון יצהק זןאס;גר <$יז וואךין גיגוגדין אויף רעם הזבח:  ש



 סליחות לצום גדליה סט
 נ1 פזמון מיוצזיע״מ א״ב זשס המחבר י חתום לגסי1 בנימין

 הוךי^ ךךף ואשובה לבת השובבה• בין (יסהילעשור
 1 ןליןזלשיבה׳ השיבנו ן;אליףיןנשובה:^ז,

 טאז מקדם הקדמת תשובה* בטרם המתחת עךץ
 ויםוךי ךגובה• גם'לבל השבים צרייומךפא 0*נ5ובה •
: ךזן ראש עפרות ״ י *  דו?קיךלתיןזריכןםמלה^בדר י
 תבל א#ר ראשון גוצר• וגסיתו במצוד, קל׳ה ןאותה
 לא נצר', זעמת ואנפת.27ליו שנותיו לקצר ״ חזר
 כתשובהובאישון'היגצר•1״יי־״:'׳פמגה גזעו דמי אחיו.
 בשפכו• ?סךתדבגע ונד לכת כה וכהי• כ'עת#ב אליף
 ועזב רוע דרכו• 1לשרתיםד^ךכתו• כל מוצאויבלי
 לסכויייייית: 'מחלל^צועי יולדו'אשר ^ כמים״;נטיו
 רגליו.?מעט לולא.שפןז לב כמים • ^רח ניר אךיה

 הורית ירך דוא דאסט גיוויזין דזגםוועג פץ ואשובה לבת צוא ךער ווילדער׳ טאב^ער .

 ^ • כין כסה צוןלשן ראש השנת אונ יום ?פור וועלן מיר זיף אוםיקעךין צו ריר השיבני .
 ^עראונז אום גאט, ברוף הוא צו ךיר וועלין 9יר זיף אוםגןעךין אז פון לאננ אן האסטו
 ניפעדערט העיבה בטרם אייךר דוא האסט אויס ניצוינין ליא היטלק אונאייךר 7ןס איז
̂יגט ניוואךן ךיא יעךד גס צוא אלע מאס זייאטויען תשובה זאל זיין דיא  לגרוני פעס
̂לאפן W ליינע  השובה איין פלאסטער אונ איין רפואה ^ירע?ינט יו8קי ךיא וואס זייא נ

 מילין׳ ז״אל 3יט ליידינ אום גןעךין דף הן אדם לראשון וואס %ד איז לער;!רסטער פון.
 דעו־ וועלטזנסיתו אונדוא האסטאים גיפרובט מיט איין נרינגע מצוד. יאוחד• אונ ש
 האט זיא אויף ניט ניקיט זעמתדואהאסט ניצארינט אויףאים וייגע יאלץ צוקיך^ין
 חזי האט תשובה {יטאן האסטו איס מוהל ניווען אונ ער איז ניהיטניוואךק וויא

 ראם *טוואךץ אפיל פץ אוי; טעה זיין זון״קץ האט ןיף טויעה ניווען אונ האט ניהרגף[ י
 רעם ברודער הבל, האסטו אים נישטראפט y~ זאל נע ונד זיין כעת אין לער צייט אז ^ר
 האט זיף אום נייקערטצוא דיר אונ האט יפאר לאזץ זיין שלעבטיןווענ לשבעתים.א1יף

 זיבין דורות.האשימו אים לער לייננערט מק זאל אים ניט דר שלאנין ויער עש מעט אים.
 ניגןינען ט״לל יאש איז ראובן וואש 7ןר. האט:פאר שוועכט לאש בעט פון.לעם
 פאטער אשי וואש ער האט ניאיילט׳וויא אוואסער .נטיו זיינע פיס זיינען!ימעט נאד
 *יץ ניבוי^ין;יווארין לולי. ויען ;יט ער האט פאר גאסץ זיין הארץ פאר נאט ברוך הוא
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 בקרביה• היא בעינים • עונו הודה והכרעתו לצדק

 במאזנים • היי״: פרץ גדרות עולם בן עמדי בךישע•;
 צלמייאשךים חשקוהופיף על הטאיתופ^עי קקנת

 גזר דינו בהציבו 7מלפשעיךחם כמודה ועוזב ובף נושע• •
 mi! שננו לשונם'כחץ'אנשי עיר הגדולה• שגיונם

 הדונם רבו עד למעלה • התןז סזון דזפיכהם אחזום •
^^ד.^זו?ד1גןול^י ככןאכבוךף י  רתת ^לןןלה*;
 נתסילהיהיי״:'בוחןכליות ולב נאזר בגמרה *'.יךגננו
 מךעלכת באורח ףצוזז׳ משובותינו אםךבוב^שע

 וסרחדנא למענןזהשיינו עשיות תשובה כשורהיהויית: י
" :־ : ד ; ד • ־ : 1 ; — ז ז : ז  ו

 אל מלך ויעבור ובו׳

 י-ןבור ברית.אבךהםועקדתלצחק• והשב#בות
 אהלי!עקב• והושיענו למען שמף.״ אישימסנו.
 וויא אוואשיער סרח דאעז איז יהודה האט ניזינדינט מיט תמר זיין ^נור ער האט נימיינט
 ךא איז אזונד, עוני זייןיעבירה האט יער פודה ניווען אונ זיין ןידוי האט איבער ניוואוינץ
 ךיא ^אל פץ רער וואנ צוא צדק פח ךאע\ איז אחאב בן עמרי האט אויף ניבראבץ
 ךיא צאםק פון רער וןעלט צלמי £נר האט ני^טעלט צלטים אונ אשירות 9יט חשק
 אונ האט מוסיף ניווען במ-יר אבירות אבר אז ער האט תיעובה ניטאן האשטו צו ריסק
 ךץ נזר ךין רוחם אונ האשט ךך מרהם ניווען אויף אים אז יער האט זיף־ מתודה ניווען

 אונ איז ניהאלפץ ניווארין שננו דאס איז דיא לייט פון ךער נרוישער #מאט נינוה וואס .
̂נךע  זייא האבץ נישאךפט זימנר צוננ פיט רגילות אונ ךייךין אויף נאט אליץ שגיעם זיי
 ןביר.יתפון ^וגג אונ במזיד איזזייןגר פיל ביז ארויף חתו אן דוא האסט ניהיי^ץ
 יונההנךא זאנץ אז זי;ער #טאט וועט איבער ניכןעךט וועךץ אחזום האט אן נינופק
 ןייא אךטער^עש חשובה אז זייא האבץ ךעבט תשובה ניטאן איז פאר ליין ?םא
 ?עבוד אן* ניגומען ניוואךץ בוחן דוא נאט ביה כןלעךשט ךיא נירץ מיטין הארץ
 אונ דו ביסט אן נינוךט מיט נמרה ידענו דו זאלשט אונז מודיע זיין ךעם נוטין ווענ ןויא
 מען זאל ניין נלייך משובותינו אונזר ווילך;קייט אויב זייא זיי;ן פיל בפךד נא ^עטין 9יר

 ךיך פץ ךיינט ווענןיקער אונז אום פיר זאלן יטאן השובה אזו.וויא מען ך*ךף :
ערהייט פץ אברהם אונ ךייעקיךה פץ יצחק והשב אוניקער  ומר ברית ניךיינקךאש ז̂י
עק^ אונ ךיעלף אי" גיעחליק  אום ךאש.ווידעד\קעהננ פץ די.נ:צעלטין פון̂.

 היירינמ



 סליחות לצוםגדליה, ע
 בי רבה• בית תפארתנו לחובה•:בגרנו ביתרה לזבה•
 ותהי להפך סבה• וישוב ברחמים על^אריתןשראל
 והוישיענוילמען #מך: פעילת ראשונים חסלךיף •י זכור
 עוז ידיךןז • צוה ישיעותעבךיף• גלה'כמוס פורף •י.
 והשכין קשרנו באתה ותופל יי ולמאד שיחנו• שפל •

 ךם הקימנו מנופל • ותוציא לאור מאו*ל • י»־ב.״ שגיף.
 אש ולהיה* להשבית נוגע! ימךסנה י• מצר עזךתגו
̂ה'•" הקיצה לעורר אהבה • יה־יב: חי לאי ליישן •  ד
 זכור עדת שושן • קומה כחוק הייםן* ךפצו.אויביף
 כעשן«. ושוב ן גואל חזק למענך פדנו• ךאה כי אןידת
 ידנו' • שור כי אבה חסידינו • ומפגיעאין בעדנו•
 והשב: ברית אבותואבהותןהשבטיםיךהמיך וחסדיך
 ?רבות עתים• יה זכור למביםיונמךטים • ן^ליך'כל
ושוב: דורש דמים דון דינט •י הישב  מיום נלחמים י '
 #כעתים אל חיק מענני • הנם נמכרנו ולא בכסף.
 היילינין נאמן אשמחנו ווייל עש האט גיגרייסט אונזער $ולד בית איז אינזר שיינע הוי?

 ^א^ולךינט ניוואךץ בגדנו מיר האבן ניפעלשט אן די איבעךינע ליבשאפט ותהי איז פאר:
 כןעךט;וואיין ךי קיבה ושוב אוניקער ומרעד מיט ךער בארעמיקייט אויף ךי איבער
 בלייבונג פון ךין פאלק והושיעט אונ העלף אונז אום ווילין דיין נאמן פעלת ךיווערק•
 דיא ערשטע דיינע חסידים זכור נידיינקדי שטארקייט דיינעניליבטע צוהבאפעל די
 ך,ילף ךיעע קנ;ץט גלח אנטפלעק דיא פאר הוילינעש פון!־יין סוד קשרנו םיר האבץ
 ניקניפט מיט ברידער שאפט אונ באהעפטוננ ולמאור אונ צוא זייער איז אונזערע דייד

־ - " » ! • וייJ* -IS • ״ « • » • י ו • 

 ףדערינ רסהויכערנאט ךיןט אוגד א1יף פון צוא פאלין ותוציא אונ דוא זאלשט \^יש
̂ימייןיןואס  ץיהען צוא ליןט חי לעבעךינר נאט ךער $יט טוט שלאפין זכורגיךיינק דיא 
 זיינען אזוא ץיא איץ רויז קימה שטייא אויףאזוא וויא ךיא אלטע גיזעץ טאל שטאךכןער
 ליץער פון ךיינט וועגין לייז אונז ראי. זעה דאש ,עש איזאוועק נינאננק אונזער
 מאנטי לונ ךאס ^ס זיינען פאי לארץ אונזערע הסירים ומפגיע אונ איין בעטעראיז ?יטא
 פאר אונז ברית ךיא זיכעךהייט פון ךיא איות אונ ךיא טוטעךס אונ ךיא שבטים רחמיך
 ךיינעךרבארעטקייט אונךיינע נינאד ^יןמערוננדיציי^ץ/אלשטי נידייגקק יעפ איש

 וי׳ןןצ
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, זקוף בית מקךישף. כ^־מם׳לעינינו*יי׳ש::  פדני
ceo הסלימה הזאמ יסורסס נפדר8 שנדרש .כפסוק על פשרס הרוגי'מלכות .ושאר'הנהרגים פל קדושת 

 מחמת 6ס:ת הקדוש ברון הוא :

 1 חטאני צורני• סלח לני יוצרנו i י

• T . . . - . .. T 

 נתיקןץחרף רב מחולל״;אדום ל;יואתחולר״'בי>יב א^י ב;נםי
ת יתפלל:* יתפלל כל חםיד וילב# שקים •  ׳ * י ־ מסתולל ״.רעל ̂ז
 לפתח רגלייאסוךי מקים• (:עתההגה^בךיף,לו.קים.״, ואלו יי! סלו.קיו ״
 חטאנו:אקין וחובטין בחוטים ןחידתי * שקר י בבכי מםבתי ״ סבור תחתיות
 שמך קראתי • איהיאפוא תלןותי: תקדזי ל^אםוייחדךם אימות״ ופני
 6* הסתרתי מבלמות״ הצבי ישראל חלל על במות• אלו הן האשמות•

* T ־ ; T | T T ״ ~ T — T } • • : ~ • ו • ן - • • 

 חמאני: א^מות ;:צמו ונהלהף יענו ״ ובצאן. לטבח נחשבנו •י..וטו3יגו־
 נתפסו'בעונינו ״ אבל א^מיםאנהנו _על אחינו: אחינו הימיים
 האמללים״ כיל #פןזימם כגללים •וניע בשירם אתך»קוציםורחרוליס •י
 אלו הן הנסקליך חמאני:נםקלין לעיניןז עלמות יעלי מות• והכין לו
 ךעזט זיינען טיר פאר קויפט ניווארין בשעתח־ךבן אונ ניט פאר ;עלט לייז אוף אויש
̂ן: ט א1יף דיין בית המקדש וואשיעש איז פאר מישט §ר אוגזרע אוי  זקו!* בית מקדשך ר̂י
̂זוויינ צו נאט ̂ינונ רער שלאלייןא־וס איך   יקרו יעיף זייא דינען דיינע וועךךנע ניזעלן 
 ׳־:' אונ: איך טוא האפין באויב אוםווילין ךעם פיינד דער אן מיין פאלקטוט פאי״.
 ט^עטין קל אונ אויףךאשךאךנע טוט,ער בעטין יתפלל יער טוט בעטין איטליבערהסיד
 אונ יער,קלייךט אן אזאק לפתח אום אויף צו בינדען ךי פיס פון ךי גבונךין ךץן אין קייטן
 ועתה אונ איצונךעןט נון ךיינע כןנעכט וועךן נשלאגין ואלו אונ ךי דאךנע זיינן ^ ךי.
 דא וועךין נשלאנין. לוקין דיי שלאנין אונ קלאפין מיט רוטין מיינע איינצינע שקיי מיין
 גיטראנק האב איך מיט וויינען נמישט מבור פון נרוב ךער אונטעךשטע האב איך דיין
 נאמן נירופין איה וואש איז מיין האפונג תקותי מיין האפוננ איז צוא פריד אונ פון ךיא
 קאםעךין איז פאהןט ופני אונ מיין פנים דאב איך ?יט פאר באתין פון ווענין ^אנד
 הצבי ךיגילוסטינע.ישראל איז ךער שלאגין אויףךי הייך אלודאשדאןיגע !יינק ליא
א י  שולךינע אשמותךי שולדינע האבן נשטארקט אונ דיין ארב פיינינין זייא ובצאן אז ך
 שא^צוא שעכטוננ זיינן פיר וואךן ניאכט ומוביני אונ אונ;ערע בעסטע ךינען וואךין.
 ניפא(גן אום אונזךע דנד אבל פאר וואי־ מיד זיינן שולךינ אום ווילין אומעדע בריךער
 אחינו אונזךע בךידר ךי יהודים ךיא פאר שניטענע כל אלע איז וואךיןפאר נאסין אירע •
 בלוט אזו לויא ךי שךאלען ונרש אונ איז וואךין גיךךעסט איר פלייש בייא חירבן בית
 המקדש טיט די. ךעךנער אונ ךיסטלען אלו ךאש דאזיגע זיינן זייא ךיא ךא זיןנן פאי"
 ^טיינט נסלין ךי זיינן וואךן פאר שטיינט פאר דיינע אוינין יונ; פרויען ביז צום טויט
 והכין אונ ער האט אן ניברייט צוא ךך ךעם פיינט ניפעס דאש טויט ויאמר אונ יער האט

 גיזאגט



 םליהות לצום גדליה ןןא
 אויב כלי. מות• וי^מר אכן סר מי המות ״ וכןרנו לאור ף±!ת לצלמות 2
 לצלמות ?מקום חושןד קולם מצפצפים* ומקול הקורא נעו'אברי
 ומתרופפים/עמדו בנםיון ונמצאו צרופים * אלו הן הנשרפיך נ^רפין
 בספריהן ברכום על מוקדם יחד״ ותדןךיעו את קדוש:עקב המיוחד •
 ויענו כ£ העם קול אהד ״ והוא באחד ״ ייאחד יצאו נשמתם רכי^
 וענוגים ״. וילזה ה־ום ניפצתם עורגים ״, מסרו.עצמם לחרמי{ וילהרגין. י
̂ין רבו תלמיד עם ךב ״ ג^כם נחשי.שרף : נהך ! * ט  אלו הן הנחרגין • ר
 ״ וןןכןרב • ודמם על צחיח סלע נו/עךב ״• ונפל ממנו רב: רב וצעיר ואנשים-
̂עלןו מקבלים  צדיקים •* *הנעימים בח:יהם י *ובמורא לאיפוךךןם״ 
: נחנקין;צאו • לפוגזלע ״ א ט  ממותים החנוקים ״ אלו הן הנחנקין ״ ח
 י ולמעוגתם:רבצון״ד>יבמחרף ולשמף;נאצוך •ומבשרי 6&ןשבעון
 רמחצוך וגם את המת;הצון:\חצון נתחים נתחים אמולים״ ושטחום
 ערמים בדמיםמגל״לים״^וילעגוילמו'ואין.מבלים״י-אלו הן הגולים״

־ • . • - ״ ״ • ! ־ ׳ ־ ו ״ ד « : : ״ « ״ •י \ Tי ! « * \  ד

ר האבין ניהאפט צוא  ניזאגט ניי;ןרט כןער אפ ךיא ביטעך_קייט ךעם טויט וקייכי אונ ף
 ליכטיקייט אונ יער האט זיי ניטאן צושאטין ךאש טוינ$ לצלמות צום שאטין ךאש טוי&
 אין פינצטרע פלאץ טוט איר שטים פיפפין ומקול אונ פון ךעם שטים ךעם תפער״זיינ[
̂ן פאר שלאפט עמדו זי י א זיינן ךשמאנן אין פאר.  פאר וואנילט פייןע נלירער אונ זיי זיי
ען וואךיןפא^ן  זוכוננ אונ זיי זיינן וואךן נפונךיןףלייטעךט אלי ךאש. ךי^ען ךיא דא זי̂י
 ברענט נשרפע פאר ברענט אין אירע ספרים האבין זייא זיא ניבונדין אויף איר ^ר^נד
 מיטאנאנךער והקדישו אונ דיא האבץ ניהייליגט רעם היילינין נאט פץ .ייענןב• ךער-
 ניאיינצינטער ויענו אונ זייא האבין גישריען', אלע דאש.פאלס טיט איין שטים.והוא.אז.
 ער איז דער. איינצינר נאחר פיט ראש ווארט אחד. איז אויש.נינאננען.אירע נשטהז.די#
 וויי^ע אונ.ךי ז;ץעפטינע.ולזה אונ צי רעם טאנ טוט 5$יר לייבנילוסטץ מסר{ דיחאבן;
 זיזן זעלבסט איבר ניענטפערט צו:פאר וויסטונג אונ דער שלאגוננ אלו ראש זיי זיינע;.
 ךי דאוואלין,לער שלאנין נהרגת ךיא-ךער עלאגענע האבן ניטערטדעםי-תלםידטגט•
 ךעס רבי..*שבש;נס האט ויל _ניביסין.שלאננען ברענעדיגע ן!לאננן אונ;-ננדישוןיודמם אוב
 איר בלוט איז אויף ךי ךאךשטינע.פעלזי^וואךן פאר םיםט• ונמל אונ ?נש.איז גיפאלין-
 פון זייא. פיל. רג ךעך פיינסטע אונ ךי םינםטע אונ פרוםע פאנק הנעימים ךיא נליבטע-
 אין איר לעבן אונ אין שטאךבן ליידינין:יי ניט אב דיין ייאןל. עלד זיי"אנטפאע^ן ליין:
̂ן.1יי די דא וואךן נוואךנין *חנקי! ךי4,  יאןי ךי דאגיטייט וואךן גיוואפינם אלו דאעז זיי
רין זיי האזיג'  גיווארנע^ע זייא זיינן אויס גיגאנגן צוא איר וועךקאונ צו איר וואונוננ הו̂י
̂ן די ךער צאךענק ומבשרי. אונ פון ׳.מיין'  י ךער פייגט לעסטערט אונ צוא דיין נאמען טו
 פלייש זאמין זיי ניט אונ זיי וואונךץ וגס אונ אויןד ךעטטויטין ?ייליןייי יה*יןדי,§יי$״
 יבט;ק;ר פאר שניטענע וכמחום או; זיי שפר־ייטין זיי נאיקעט פיט בלוט ךי נימעלגךטע

 וילעט
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 ״מאני: גולים יתנכלו רמו סדני״ דרוש אל המתים הגקלהבעד״ ונצו
 הוצא את המקלל שלח מעל פני״ מי:תן מותנו בח־{{: יי ב;ךף
 ממתים חומר וצבור״ וסדרו מערכות אש"לחובת צבור• ודמם לפניןז
I v ־ר י ״ .« ־ • . ו«.« , ן י « •» t 'יי 

 {הי צבור ״ אלו הן חטאת הצבור״ חשאגי: צבור אששלר1 בירו לך״בדק •
 ולא אחרו הבנים לקדש מלדקדק ״ והוציאם מלשבת הטלאים בלי

• t • » ; ־ ־ ו . • • T • ן I - 1 ן ־ ״ ־ ו 1 - ־ 1 » ד ־  * י

 בדק״ כי שם יזבחו זבחי צדק: צדק ומשפט העטה לנקום נקמתי ״
• r ן 1 • ן • I v v I v v m ־ ןי־ v ; T 1 • . 1 ׳ T • I v v 

 כיהישמירו היורש ויגבו גילתי״ למה כאב:, נצה אנושה.מכתי״ ואלו
 לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי״חמא:י: החרשתי הרש ואויב.מנא^ *

I ל י T » ־־ . • T • S . . - V . V • I ־ V « V | ־ : • r t • I V 

 ומנבל* לנטוש ןראתףולכת אחרי ההבל• רמאן בבצע וכופר לקבל ״
 כי נפש הוא הובל: הובל בל,ע הךיותיה בן בטנמו; והבקענה.ילדיהן
 חפילחמו• ויאמר איה אלזדמו ומידי יושיעמו״ ואי לו האיד שייפול

• V T V T •  • V J * S ־ ~ T • ~ VI• י ~ |

 ואין להקימו* תמאנו: להקימה קומה עד מתי ינאצוני״ והיה בל מוצאי
1 ן .״ ־ 1 - ר •ו « ו T T - :־ן־ • T T T I ״  .־- ו -1.

 יהרגני ״ לבן אמרר בבכי ״ אל תאיצו לנימני ״ ועוללתי בעפר קרני:
 וילעט אונ די שפאטין צו די אונ שעמן ךך ניט אלו ראש דינן ךי ךא וואךן פר טריבץ
 גולים די פאר טריבענע זיי האבן נטראבט צו זיי מיין ציינקער דרוש צו פארשטין צו די
 מדמע ךאס פאר גריגגס איז אין מייגע אויגין תמו אוג ך י האבץ גךעט ציא אוים ךעש
 פאר גריגגטער שיק אוועק פון מיין פניט מי וועד וואלט געבין אונזער טויט דורך ךיא
 האנס פון גאט ה׳ גאט דורך דיין האנד וועק זיי ניטייט הויפין אונ אויף ניועיפט ו:דרו
 אונ זייא האבץ ניארךענט אן ךיבטוננ פון פיי;;ר צו שולד ךער נימיין ורמס או: איר
 בלוט זאל פאר ךיר זיין ניהויפט אלו ראש ךאזינע ךי^עןיךי וינד אפפעריךאש נימיץ
 *בור ךאשניטיין פיר״ר האבן זיי אן ניצונךין דורך זיין האגד צוא וועךין ניפארשט ולא
 אונ _זיי האבן ניטניזאמטךי קינךרצו הייליניןפץ נאך צו זו;ין והמיאש אונ זיי האבן
 זייא אויש {יצדנין אויש ךיא קאמער ראש לעםער אן בראך כי ךען דאךטין האבץ זייא
 ךשאכטין ניךעכטין שעבט אופפער *רק נירעכטי.קייט אונ ניךעט זאלםםו אום ורנדען
 צוסךעכוננ כ• רען זייהאבן פאר לאשין מיין קויל לטהווארו.1 איז טיץ ווייאוננ איי?יג
 £יז זיא פאר לאזץ מיין מכה ואלי אונ ידען מיר צו,קנעכטין אונ צו ךינסט מייךין וועךן
 פארקויפט גוואךן האב איך נשודנין החרשתי האב איך נשווינין ךער פיינד ךר צאלינט
 לגמיש צו פאר לאדן ךיץ פאךבט או: צו ניין גאך ךיא נאךהייט דמאן אונ יער האט ניט
̂ר ניוואונד חובל  גיוואלט איץ ניווין אונ לייזוננ צו אנטפאגנען כי ווען ראש לייב האט י
 ךער וואונךר ?נר האט נשפאלטץ איר טךאבט דאש קינדער פון איר בויך והכרענח אוב
 £גר האט יאיר מאבץ ^דען אירע קינדר צו ^יס צו בוקץ ויאט־ אונ ?נר האט נזאנט יראי
̂ש וועךט.זיין אלע דא פאלט אונךאאיזקיין אנךעךער אום איסאויףצוא ךי;טין להקימה אויף צוךיץטןי ^יזיאיר נאט אונ פץ מיין האנט דאלןנר זיי העלפץ ואי אונ ווייא צו ךעם איינשךער  םיינע שטייאאףף ^יזןןיא לא:: לאלין זייא מיר ךער צאךקק והיה אונ י



 . .סליחות לצום גדליה עב
 קרני נגדע בגולדן אשר ברו זרים * . ומכרום חיים בנקרת הצורים ״. ותפס
 עליהם הארץ ומר! בין הגזרים • אליו הן הנקברין •.'חטאנו: נקיךין הרוגה
 נעלו בקבורת מתכןן• לתת לנו מדדה•שארית ופורקן* רגלי אבן
 ?ובארות בני יעקן• ישפה צדיק בי חזה יום נקם: נקם י ישיב לצריו

T » ן • » I ז ' ז » ז * • ז I • ־ - ־ « ז II ״ ך  * : ״ ן ״ -

 ארם וישמעאל ״ כי חללו מקדשי וחברו רבן שכגעון בן גמליאל*••
 אל תחרש לדמם ואל תיםקוט אל• נקום נקמת בני י^יאל ן

־ . י ! I ״ י : I • ו « - ; - י ן ז ״ T ן » I *־ v i v 

 חטאנו צורנו םלח לנו יוצרנו:
~ I T ״ ; ־ * T , 

 גו טיוםו *־«״ ובסין* חתם שס המחבר יואל הזק

 !. שמע ןשראל ןי אלהינו יי אהד: איחר צורי ברוב
 ־ הוראות" בלתו אפסינזפליאיפזאות י גבורתו
י למלןז יי ציאות': דרכו מפה  1 אישנן בעוז נוראות •

 ובמנרה הליכתו׳ המאיר' לעולם ורכושך סיבתו• ןנל
 מכרתיו זריךם במלאכתו י* ברוך שש כבוד מלכותו י
 נויינענשיןער וועךי; מירדער^לאנץלנן דרים טזא איןי ביט^ריןמיטמיינןאירזאלט
 {יט דרימען » טריי?טין ?יף v/Avi אינ איןו וועד איש ודנךין כיטעךד ם״; האדן
 איז ווארי; פאר עניטיז טיט נראביז דא'8 זיי האב; גינראבין פרעכדע זקניה אן; וייא
 האבן זייא באגראבץ לעבעךינ אין שפאלטץ ךער פעלזין ותכם אונ ךא האט באךעקט
 אויף זיי ךי ערד אונ זיי זיינן נישטאךבן צווישין ךי שט;קר אליו ךאש.זיינן זיי ךיא דא
 זיינן ווארין באנךאבין נקכרין זיי זיינן וואר־ין באגראבין ךיא ךער שלאנענע זןיא זאלין
 אויף ניין אז קטורת דאש' ךא איז וואךן אן ניברייט לתת צוא נעבן צו אונז ךער נערונ;
 איבר בלייבוננ או: אויש לייזונג ילל אוג״ער. זאל אפ וועלגעלין ךעם שטיין פון בךונען
 ך באלייךינטע.קינךר ישמחיער וועךט זיף־ פדייתן ךער צדיק אז יער וועךט זעהען אן
 מאכדער רעכונ: נקסךעמננ ווערט;נר ווירער זקי;רין צוא דיגע ליידינער עמלק או:
 ישמעאל כי דער ווייל זייא 'האבין פאר שיועבט מיין ניהייליגטער או; זיין הבר רבן
 שבעה בןינםליאל אל דו זאלסט ניט שווייגין צו איר בלוט אונ דו זאלסט ניט עמילי•

 גאט נקום רעןין ךי רעבונג ךי'קינךר:שראל:
 שמע ישראל הער צוא ישראל נאט אונזער נאט איז אייז איינצינר גאט איחר איר יויל
 י י י אייגיגין מיין באשעפר מיט פיל לויבונ: בלחו הוץ אים איז גיטא ךר דא וואינדרט
 וואונדעךין גבורתו זיין שטארקייט וועל איןי רייךין פיט פארבצומע״מאכטילבלך צוט
 נןינינ נאט דער הערשא>ין דרכו זיין וועג איז ווינט אונ ביט.^טורעסווינט איז זיין
 נאגג המאיר דער דא לייבט צו דיא י וועלט אונ פינצטער איז יזיין בי ידי ל ובל אונ אלע
 1 זיינע ריגערם זיי:ען ניאיילט איז זיי, וועדה ברוך :ילוייט איז רער נאמען דער זיי;ע:

 י־יריידייד
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 שטע:זועות וזיקים ורעמים'׳ חשים ורצים להללו
ר מךןגי&ז עולם בזרמים;Tןי מלך לתזי ו ז ד  ממיטים ״ ?1
 עמים: לרודפו עמיד עפדםי״ותמוהים• כוכבים
 ומזלות וצבאות נמסים • לפניו בוךבים לבים וגבוהים•
 כיי מלך' על כל הארץ אלהים• שמע: מושל עולם
 מוחץ }הובש • נוצר הסד עונות כובע • סמר. צ$־ים
 ימים גציכע• יי מלך.גאות לבעז: עולםדזמיש 5אות
 מהלך-פוחךיםורוהתים מפלך ופלך צעד ברעד
 מכתתים למלך• •ןיאמרו בעמים יי מלך • שמע: קולי
 אתן" בכל עדני• רוממות אל לצלצלבעחני•עומרי־
 עדותרודעי דיני•'הריעו ל5ני'המלך.:ז: י הקיף
^ נהלמים• מעריצים m ^ v y o ^ v i m ^ 
 תוקף תיישים ועולמיםימלכיתך מלכות כל ׳:עולמים •
̂פניןד  שמע: ותיק'?!רומים סדךר בץבולך •י אתאנו:• ק
 קיךנףיך מעות פאר וואנלוננ אונ ווינטין אונ שטורעם חשים דיא איילין אונ לובן סיס
 ךסקייט פהור־ךער ךיינרינאט מאכט שטורעמען ךי וולט טיט צארעינין ה' נאט ריאש
 ףנןינינט זייא ציטעךין ךיא פעלקר ירופפו זייא זייגען שלאף דיאזיילין פון הימילאול
 פאריטובי״לט כוכבים ךי שטערין אונ מזלות אונ העךשאךן לייביטין'לשני; פאר אים ??נ;ע:
 ךןי פילע־ אונ הויבע כי רען איין קינינ איבער ךיא נאנצעעךדיאיז נאט ימוש,!
 דער גיוועלטינער^רוועלטיערוואו:רעט אונ באצוויננט•ניצי/נרהיטנץאךךי זינד־
\ סופר יער ציילט דיא טריט ,ער מאיט טתקעין דיא מערין הי נאט,'י^פן y באצוויננט 
 ניקי;ינט הערשאפטיהאט ער אן ני^ייט עולם ךיא וועלט איז פינף הונדערט יאר נאנג
 •וחדים זייא אננםטין אונ ציטערין פון איין מרינה צוא ךער אנדעךע צער די טייט פיט
א פעלקער־ א זי^ין אינ,ט״עי לי י נ 2י ו . א י י מ א י  ציטערונג ^קין זייא'זיך צום ךעם קיניגי
^י• קולי מיין קןל תעל איך ^עבין אין אלע מיינע צייטין ימ״ית ךיא ר י ע ד

י 
̂אט איז  

 ךער הייבונג פון נאט צוא שאלין פיט מיין זעניפט;קייט שוטרי דיא היטער דר עייננעש י
 ךיא ןוייקער פיינע;יריכט הריעו שאלט צוא פאר רעם כךניננאט חקין* דערשטארקער
 גאט דר אגטפלק־ט פאר ״ילינע זאיין w איינציגער אונ ניאייני>יגטער די ניי^אננע
 סעריצים זייא מאנין שטאךקין טיט שטאמךמ א{טע אונ יונגע מלכותך ךי״ין כ-ינינרייןד׳

 איז



 סליחות.לצום גדליה עג
 להזכיר גךלך • למענך רחם יגאול קהלך* מלןד;י
י מ ץ מ ^ י נ מ י  מלך: חי עולמים תומך וסועד• ז
.למ^ז י ' :  לסמעד•.קבץ קרךעךתף ו5םמעד

 י לעולם ועד: שמע .ישראל:יי אלרדנו י; אחד: י
 גז.יעזוב רשע ןתיבו• יןגעע רוםלבבו• ףעויב אל יי'ןיבםמדובעובי •
 ~ ?ארם'לםנןה איו"יומו יבא': .עזב נא גיןאדםדעןבנא'• דעזוב
 וךבה״ בטרם תתעופף כיונים אל א>בה • והנוגה בא לקחת העךןה *
 >$כן עיוב וזכור את היום הבא• כיהיוםכןצד והמלאכה מרבה• 9י.יתןאל
ן אדם.עזב נא • ;עזוב הבלי העולם הזה והרחק • כי  לבו • בטרם: .עזב נא 1י
 מחר ת^בה 'מ^2ד בו היום ת^חק • ובכתב אי יךיבך כת^ף לא למחק ״
 ןלא יועיל מתן ולא #וחד בחיק • והפ1עלים.עצלים ויבעל הבית דו!זק •זאיע
• ונם נצב לךיבו בטרם: עזב נא בן אדם;עזב נא ״,ןןזוב יכך עולם j j  הריב 0

ק באשיינט  איז ךאש קינינרייך פון אלע וועלטץ ותיק פרומער גאט ךיא הימלק זי̂י
 מיט דיין האךבעךינ אתאני מיר קומען צו פר דיר צו מאנין ניךיינקען דיין אנפעךקייט
 למענך אום ךיינט ווילין דערבאי־עם אונ ליין אויש דיין נימיין ה׳ גאט ךר קי;יננאט

 דר דא האט גיקינינט חי דר דא לעבט אייביג לעהנער אונ אונטר לעהנער זהענו אונזער
י : : • • • ; » • - • T T T • • I*T • T » • • » » » 

 מאנט זאלסטו שטאךקין אום ניט צוא נליטשין קבץ זאמיל איין דיינע האפער דיין
 נימיין ובם אונ דוךןד זייא זאל ויעדי! בצייגט נאט וועט קינינין צוא אימער אונ אייבינ:
 יעזוב רשע %\~ זאל פאר לאזין רער רשע ךין שטענ אונ ער זאל אונטער טענינין ךיא
 הייןז זיינעם האךץ וישוב אונ 7ןר זאל וויךער יקערין צוא נאט אונ יער וועט איס
 ךער בארימען אין.זיין וויךעריקערץ איידר;ער וועט וועךין איין ניטאן איידער דץ טאנ
 וועט קומען עזב פאר לאז נון מענטשין קינד פאר לאז נון פאר לאז שפאטוננ אונ
 אוךלאסט במרם איירד דוא וועסט שוועבין אזר ודא טויבין צו ךעם פענצטער אונ ךער
 לימגר קומט צוא $עמען דאש כשנ1• לכן דרום זקער וויךער אונ ניךיינק אין ךעם
 מאג כי ךען דער טאג איז קורץ אונ דיא ווערק איז פיל •י יוער וואלט ראש געבין
 צוא זיין הארץ עזב פאר לאז נון מענטשין קינד פאר לאז ליא נאךהייט פון ךיזער וועלט
 אונ סאןז 0% ווייט כי ךען מאךנין וועךשטו וויינען ראש וואס דוא לאבסט היינט
E ניטק?ט ייעיין ט ¥ י  ובכתב אונ אץ נישריפט פון דיין נקרינס מאן וועט דיין נישריפט נ

 ולא אונ 37ס יועם ניט העלפין _קיץ נאב אונ .קיץ שוחד אין שדם הפועלים ליא ווערקער

 זיינען פויל אונ ךער הער פון הדין ךךץןט איש ךער מאן דאש' ^ריג איז נינעהענט אונ
 אויך נישטעלט צו זיין כןריג עזב פאר לאז נון מענטשין קעדפאר לאז די ודךדיקייט פון
 ךער וועלט ךיא דא איז פאר זוא^ילט דער ני1־,נם איז אן ניריכט טיט א^ע פלאמק
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 נודד?-דוד• ^״ערוך ת^תד״ככל להב וכיתד• לכן ןכר נא^ךדיתף 5.עת
 תו#ד'#דוד • כי כל אח יאמר האח ןכל דוד.ירוד ״ $ עיב ןהתל!ן_עצמך
 55רוזד1רכךי ^תןנס לטרכ־ןלין וטובו • כפיס: .עזב נא בן אדם;.עזב נא *
י באבת •  :עז1ב;ןיך את #'$ר ג^ןף אהבת • ותא^ר נ$#י מוןוב ^ה:

 נ$תחפ$י מבור אידי עואבח • ואם תאמרי מי יעידני^אף^וכית •
עזבינא בן ו  הפנקס פתוחוזדד כותבת• וךקבי לעתיד לבא• בשיםי̂ז
מחה• בטרם נוד ת!5ף ב;ל פנה  אדם.עזב נא;._עזוב נחת העולם הזה̂ו
̂הא נ*>טף' לרופה י3ם  ןתחה• ועיניף תראינה ניחנים $תוחה• וישם ו
ת י ^  כסחתה• ומאץ באת מלחה צךוחה• ואתה ודלף למקום #מת ו

 * וןתיטבוןותתן לע£םזעביםךמב1• בטרם.יספה או יומו;באי:

 נח תחנה:־ייסי ע״ם תשר״ק ועש הסחבי שמעון בי יצחק
: 1שפכי עיס ת ק ה״התח;ני ?בקיםהי?ני הצור היע-ץ ב  תורה הכך1̂
 ־; T ״ערב •י וזנךי 'מע^ה ויבב• .נעשה ונ^מע נמו לוזתקלב: ךננו
7ן • ;>פד ומדדן ראה והתירן:גך1 הךרקש •  £עיר ופארן ״ ךתותיף ל;ם̂ו
 ללא #מרו הקם י באף וג:חטק.עע1ות {:הם נקם: צעד מרבבות• ונקיש
̂ידיינק דיין לעצט אין דער צייט אז רוא וועסט וועלין ?יב^ק  אונןפוננןק לכן דרום 
ער ברודער וועט זאגין פרייר אונ איטליבעי ?ליץי ויעט  אונ גירויבט כי דק איטל̂י
 ךך פרייק לכן דרום יקער וויךער אונ ?איך דיך זעלבסט צוא רע:ט אץ פאר הויף
 כדי דוא זאלםט אריץ גיבראיט וועךין צום פאלעץ אינ זיין גוטקייט עזב פאר לאז
 נון מענטשין קינד פאר לאז נון פאר לאז ךעש ווילין וואש דיין לייב האש ליב יתא^ר
̂ין ייייאי״נ;  או: דוא זאלםט זאנין מיץ לייב ןןס איז בעסער אז דוא ;אלכט קא
 איידער דוא זאלסט באנעלין פו; איין אנךעךין ברונען צוא שע?ץ אש איינ אויב ד\א
א י  וועסט זאגץ דער וועט טיך בצייגין אז איך ליג הפנקס ראש בו־ איז אפין אונ ד

I ז א  האנט פרייבט שובי קער ווידער אונ דוא וועסט זוכה דין לעתיד לבא עיב פאר ל
ן ן ו י • t - ׳ » ! • • * : « י • . ! ־ ! « 1 1 -

 גון פאר לאז דיא זע:עפטי£ייט פון ךיזער וועלט אונ דיא פרייר בשרם איירער %v וועו־ט י
j ץ א.•; דער ווייטערונג ועיניו אונ לי/ע או־־נץ ̂ע ^  פאר וואגלען ךיץ ניפיט אויף א
 ודזגלין ןעהק רעשי ניהנש נץגפץט ושש א.ינ דא\־טץ וועט זיין דיין לייב פאר ברע^ש ]

 אונאויך פאר ^ניבץ י»ק אונ פון וואנען ?יפצו גיקיפען פון שטעק־יליגע פיי:ט:ןייט
 אונדוא נייבש צוא איין ארט גון פא.־ דאךיוגג אין נתב וחיג־בין אונךע:ע:ונ; מו-,

 נעבין צו ך^דוש ברוך הוא ךער ךא פאבט ךיא וואלקין דין רייט וואנץ:
א  תורה הקרועה הייליגע תירה טיא בעטץ פיט באנערונג פאר לעש באשעפער דר ד

T -:ךיי^ : י א •5*י — יו' וי^-יייר א י י כ : * ט י״״ייל-יריט ע י ̂ט ?  איז גישטאר-
 אן ךעש באךנ ר1רנ וואש איגזעךע ןלטעךץ האיץ גירעט ?׳ך ייעלץ טא1 אונ 1

 ןזעלין העךין צו וועךין געעהענט צוא גאט אונ זיינע $יבאט ׳נר האט ניטךא-י,

 ניז



 סליחות לצום גדליה־ עד
 בערבות ״ מימינו איש דת ולהב שלהבות: פנים מסבירות י אליו מתדזברות •
 ח:שקו מפיו:_עשרת הדברות: עולם נתבסס* אשר מתנאו נמסס•"במוצא
 'שלל.על •*מרתף שש: •ודי פקוךךןז־ ״ נמ$יי ?יוקל־ ״' מאז ו_עד.עתה המה
 מכי־קד: נדים ונם נעים ״ וברונז שבעים ״ בנופת צופלןז תמידמשתע^עע:
̂יקקקד •  מסורת ליפה • בכתב וב_על פה • ;קרו אכריף משודםוי^פה: לניילד
 בעליל מזוקקלף״ קובעי עתותם'לפאט פקקיןז: כללות ופךטות• לראות
 ולחמות• ^נרט נודדת בחדר הםטות: יום יום.;דרו^ון • בלבם:חר^ין *
 לאבוד ולהתיר בייהם יפךשון: ממאות ומהורות;להבדיל ולהורות • מלחץ
 ודוחק.עיניהם מנהירות: הקים ומשפטים • על פימו לפיוטים• רוביהם
 אלילים ובהם נשפטים: זקרי זאת תעודה ״ הוניןז להתעוךךה• ומליצי
 חניניןז2עזורולקעדה: :וח?!ני?ניק1נך• ןנכנעןחנונןז• ביהוא אלהץיו^רך
 ואדונןז: תלא אם אין המה • הונה בתמימדרהן בקרן זדתנתונהומשתוס^
 פון צעהק טויזינט כלאיים אונ ער איז ניהיילינט אין היטיל מימינו פין זיק ךעכטע
ר נינעבין איין מדד. איין פיי7נךלינע אונ איין פלאמענדינע שגימ ךיא  דאנט האט ן
 וואס האבץ ליבליבע אונ פאר שי־אנדינע אן גיזיכטין דיא האבץ זיף־ צוא אים מאן
 באהעפטץ הונשקו זייא זיינען ווארין ניקושט פון זיין מויל צעהן ניבאט עולם דיא וועלט
 איז וואךין ניפוצט אונ ^טא:ד האפטיג ניבליבין אשר וואש ;ןס האט ניזאלט צוא גיין
 מם >נךלטץ בון ווענין זיין תנאי אז ךיא ישראל וואלקין דיא הורה ניט אנטפאננק
 וכמוצא או: די וועלט האט דוד ניפיייט אויף דיינע זאג אזוא וויא איינעך וואש ניפינט

 אזאק רויב כורי דיא םדו־ת פון ךיינע באפעלוגג דיגק וואךין איבער ג;ענטפעךט
 צוא לייגע פריינט סאז פון ךענכט מאל ביז איצט ךינען זייא ךייגע ןהרעך נדים זייא
 זיינעל פאר וואגילט אונ זיינען זאט מיט צאךץ בנופת פון ךעסט וךעגין ךער מאנעץ ךיא
 ךך שטענךיג אין דאש זיסקייט פון ךיעע האניק מכורת צוא באשייגען ךיך ךער
 לעךינט הורה שבכתב אונ ךער לערינט הורה שבעל פה יקיו ךיינע זאנ ווירליגין 2ייא
 מער אז אניקיל אונ ישפה לבי מיין הארץ איז צוא דיינע כןריצלער אונ שרייבער
 ךי דא דיך לייטערין אונ אנטפלקןט אונ אפין באר קובעי דיא דא זעצין אירע ?ייט
 צוא אנטפלעקין דיינע פאר• שמאפטע זאבין פון דער הורה כללות דיא כללות אונ דיא

• » י « • : • ז • » j 1 « ״ * י י 1 '  • j ו 1 י ׳

 פרטות נון דיר צוא זעהען אונ ניי;ין ךך דער פון שנתם טו$ זייא איר ^לאף פאר
̂ן זייא פאישטין אין הארץ טמק  וואגלי; אין ״:;אמר פק איר בעט יום טאנ אויף מאנ מו
 ךיא גידייג^ען אונ טךאכטין לאכור צוא אסור מאנין אונ מוהר צוא מאנין מימין
 בויל מרנן זייא בשייךין טמאות אום ךיינע זאבץ אונ ךיינע להבדיל צוא אונטער שייךין
 אונ צוא לעךנען טר־ן אירע אויגין דאך^לייכטין אין דער הורה חוקים ניזעץ אוג
ר מיל ווערין זייא גיךיכט זכרי נידיינק דאס ךאזינע הורה הוגיך ךייןע  גיךיכט דורך אי
 . לעי־נער צוא שטאךנןין ומליצי אונ ךיא ךא ךיידין ךיינע ךיבטונג צוא אונטער לעהענק
 מ־*;׳ אונ בעט wp־ דיין באשעפער כים רייד ךיינע גיבעט כי דק ^ר איז ליץ גאמ

 ריק



! סליחות לצום גדליה « 
 דוקוחלדעםרה • עומדים בגבורה• ביראה הקדושה ובמצוהןרה: גברי
 ססנו;יס • ו#$כי חנונים ״,עבור הצלתנו באין םבוףדעננים: בא;עךיו ןתחן ״
̂;קותם מןיחף מארם יתן לכמורעם יחן: אסוף.עדת מי מנה• לקריה  
 נאמנה• ו>נעךר ?חוף דזד^רו מאדםתהימנה: שמםימלטמא^מנ;^לט•
בם עוז רני פלט:'ובשובה/ונחר^^ו^עים מ#חת• בק#  .עדי.עדלם̂ו
 אובדות לגםהנדסת: רפאות ה;חלה•:סיר כל מחלה• ?יון למלאות.עיר
 ה9חללה: דןבוש דנשברת • זלזל הנכרת•.קנאקנאה נדולה לעיר המחברת:

 מכניסי רחמים וכוי

 נט סליחה מיוםד ?״ט א״ב כפול ובסוף חתום שם המחבר גרשם בר יהודה חזק
̂מרמס • #ועתיתש;עח  גרוגי נחר זועק חמס• ראותי ך#ע נותן קדש י
 י ליוםנקםנלמס• מעי_עלכן אוחילה ללבי נמס: אדון'ארץ קד^ד,
נ^ות• נאון עזף כו:ננו זיך'יף  1יע^ר'קך5ות״'1ית1כה #כנת לכפרת :
 הקדושות• דעו בו ש^עליסיונחר^^מ^ות• םעי: העיר בלילתייופי
 דיין' באשעפער אונ דיין הער ריק דער הימיל אונ ^רד פון אירענט וועגין שטיי¥ן זייא
 פיט שטאךנןייט כיראה אונ ווילץ איר ךיינע פאךכט אונ לויטעךע מצות ווא& זייא
 האבץ גברי שטאךק דיא לדבוננ אונ פאר ניט ניבעט צו לאזץ איבער פאלי! איקער
 תפלה זונדער איין דעק אונ אוגטער שיידוגג פון וואלקיןיבאי דוא זאלסט בע?ןין פאך

i «ךיא זעלביגע דיא דא קומען צוא אים מיט גיבעט לינקותם צוא רייניגק זייא*פ 
 נישטאנק דיא זינד מאוים איר גילוסטינןייט זאל ן5ר געבין ןןר זאל זיף דער הי^ץ ו
j מיט ךער באךימכןייט אונ זאל אויןל רעד בארעמען אסיף צוא איין זאמלען ליא ניסיין 
 וואס אויף איר איז ניזאגט ניווארין וועד ״קאן ךיא דר ציילין לקריה אין דער ווארהאפטי;^ ן
̂זטאט ירושלים וכעדר אונ אז1א וויא איין הירט פון בהמות טוט ברומען ן^יי [  
 זיין #טאל אזוא זאל ;נר מאנין אין ןרושלי.ם ברומען פון מענטשין שבים ךיא פריע^ !

 זאל 3£ר אנטרינען עיי אייבינ אונ אייבינ זאל ^ר זייא אום ריגגלען טיט שטאו/קי^
j ג י  אונ מיט פריילי?ע ניזאננ פון אנטרינוננ בקש צוא זו;ץ ךיא פאר לאךינע שאף א
 אויך דיא פאר שטויפענע רפאות צוא היילץ ךיא שוואכע אונ שלאפע ז,אל :ני אפ י
ט ^ענ»?שן • י , ־ם מ ^י י ט »ר א ^?א י ̂ע כןךאננןהייט *ייז צוא יער פילין י  עאי א

 חבוש פלאסטער אונ הייל דיא צוא בראבענע זקיף שטעל אויף צוא שוינהייט קנ*

 נייד איין נרויםע ניידוננ אונ ווילין דיא שטאט ירושלים דיא דא באהעפט צג*
 ךעם אויבערשטין :

 גרוני נחר מיין יקעל איז פאר טריקינט פון צו שךייען ראותי אין מיין זעהן דאש ךערר#ע
eJp ̂יבט ךי הייליקייט צו טךעטוגג ארץ הער דאש לאגד דוא האשט ניהיילינט  
^ ש ך ע  צעהן היילינוננ בתוכה ^ין איר האסטו נירוט צו פר נעבונג ךי לייבר גאון ךי ה
̂ס אונ איז  ךי^ע ^טארנןייט דאש בית המקדש דשו זייא האבץ ניטךאטץ אין אים $י
B̂־ט העיר ך קרדן שמאט דער שדנהייט דיא וואךהאפטינע שמאט ^0ץ  ווארק ניאנןי׳

 אונ



 בליחות לצום גדליה עח
 קך:ה.נאמנה• ומקומנו מת3פריםאוזת3^נה;;ע^1 ואננ!ת,עליו זה 2מד»
: טבור^הארץבכ^[ • םעי ה ת ^  ענה• וזמן אןף עפקון *ולא ךך̂ן
̂ הךלך^״. £ייר יוגבים הורדת םלקת; לקווזיף  בלפןת•'1ער הלבנון הסל
ךה':צאו ךתמיף• נוךךים נגולה : מארץ ד̂ז י ע  ביום אף טבתתןלקת• מ
 ומהללים ע^ף• ^אים^לסץלד״ונות^ף^עם^אתה ונולד. ממקומך;
: פתוח ננןתח פינו ולןזינצךיק' • צור.על 3ל מ** **ל>ה p*S #,קרוע הךן  מעי
 עמף למוסרניו ב!ד מדייק • 'רופס נך^ל וחורק ען ומדק • טעי:vtfl דרןז
 אבות|.ע1נם. סבול נתבענו * סחת כי 'מעעימו בידינו ישן&גו • נער מלאונו
: עו^עךיף אדון ̂גו * מעי  ננעלנו נמאסנו ״ רעות רנות וצרות להמציא נקנ
 נמלטנו נ39מנו ״ ן&ד אחרי עו^נו נחרטט נחמנו * ברוזמיף חננו בי כלינו
: העב עבות;זרוים ן#עםה י ע  תמנו ״ ןךיבינו אל.י^סחו כי נפלנו כןסנו ״ ט
 רבה ״ וקבצם מן הנוים ניתרה חבה • ךבךןד נאמן חוזה גבא • הקם סכת
 דוד הנופלת רדבה• ואז מע״נילו ולבייעמח: חסד נעורים זכרה• וברית

\ 

 אונ ךי פלאץ ךאש דא איז וואךן פאר געבין איין מאל אין יאר אן יום כפור זעמת הא
 האסט ניצאךינט א1יף אים שדן וויא פיל ^אר חתן גרימוגג דייגר צאךין האםטו פר נאםין
 אונ דוא האסט ניט דער באךימט צו לייט זעלינין זיי מבור ןרושלים דאש דאי וואר אין
 ךער םיטין פון לאנד האסטו אויש נילערט אונ פאר וויפט יער דאש בית המגןדשהאסטו
 אן ניהייצט אונ נימאבט ברענן כביר די דא ד1יך זיינן ניזעסין האפטו נינידערט אונ אפ
 ניטאן לקיחיך ךיינע ניקויפטע.האסטו אין טאג פון צארין נישאנטין אונ אפניפלינט «ארץ
 פין דאשגילוסטיגע לאגד זיינן זיי אדשגיגאננן ךיינע נליבטע נודדים זיי פאר וואגלען
 אין גלות אונ לויבן דיין נאמן פתוח עפענען וועלן מיר עפענען אומר מדל אונ צוא ךיר
 מאכן מיר נירעבט צור דוא באשעפער א1יף אלעם ראש ךא קוטט ביסטו נירענט קדוש
 היילינער נאטךער דין איז טיט דיר צוא איבר ענטפערין אונז אק האנד רופס דערדא
 טרעט טיט ךי פימ או^ער.קוועצט ךי ציין אונ צו מאלט שחתו זיי האבן פאר ןאךבין
 די וועג לי,עלטערין פאר איר זינד צוא לייךין זיינן מיר וואךין ניפאננן תחת דרום ךאש
 מיר אירע וועךקין׳ האבן אין אוגזרע הענד באגריפין געי איין נישךייא האט אונז רער
 פילט מיר זיינן ווארין פאר שעבט רעות פיל בייז אונ צרות צו נרייכין זיינן מיד ווארין
 גישטראפט שוב וויךער צוא יקעףן,בין צו ךיר דו הער האבין מיר אונז באךאטין אונ
 באשלאסין מאד מיר האבן זי;ער הרטד. נאך אונזר ווידר נקעךין האבן מיר אונז בלאכמ
 ברחמיו ביט לץנע דער באךימקייט לייט זעלינ אונוךען מיר זיינן פאר זלענד מיר זיינן
 צו נענצט יריבני אונזךע קרינער זאלין זיןי ניט פרייען ךען מיד זיינן גיפאלין מיר זיינען
טטאגן השב מאך וויךר מןעךין ךי ווידער ןיקערונג ךי פאר שפרייטע דורך גרויסע  אויףג̂י
 שולד וקבצם אונ זאמיל זיי איין פון די פעלקר טיט איבעךיגע ליבשאפט דברך דיין ךייד
 ליגלבוואךהייט וועךן דאש ךער ודיי! זאגר האט ווייזגיזאגט הקם מאך אויף ךינטין ךי

 היש



 50* סליחות לצום גדליה
 ראשונים•ןכות אבותתזכור״ ואל יאבדו בנים* קוממיות!לכו• בבכי
 יבוזדזנונים'• מצפוףמ;ם ומארץ צפונים • ואז מעי:גילוולבי^}מח: :געתה
צר ןקךנוף • בועים ונכלמים • אומרים חטאנו ״ כלח נא נואמים ״' מדת  ג
 סדין ך.פןך נא למךת רךןמים • צדקתנו האר כאור שבעת;מים * W עמי

 ינילויולבי ישמח :

 סליחות ליום שגי• של עשרת ימי תשובה
 «ען זאגט לך ה׳ הצדקה ביז כי רב הוא

 סלח לגו אבינו כי ברוב אולהנו שנינו• מחל לנו מלכנו כי רבו עונינו 1 ־
 0 פתיחה שם המחבר אליה בר שמעיה

 אליף לב •ונפע נשפוך כמים • בלנו אל אל בשנלם:
 אתיו זקנים'.עם עולליבם1* הזיו והםיה הע
 מעלליכם: לפניו נרבה ^הנה ובכן^הי״/על זאת
 מאלל״ינו נבלןישה: יורגז הטוב על ?ןנול • דךבו מגזוב
̂טבה• כי גדול  טע:$1ןל: היינו לב ותטיבו מדז
 כיח התשובה:בקהל עם מלין נכביר • }לא עןאס אל
 הים פון ךוד ךי ניפאלין איז ךי פאר וויםטע ואז אונ ךען וועךין דך מיינע נידערים אונ
 מיין הארץ דערפרייעץ חסד ךי גינאד ךער יוגינט נךיינק וברית אונ ךכךהייט די עךסטע
 נכות ךעס זכות פון ךי אבות זאלפטו נךיינקן ואל אונ ויי זאלן;יט פאר לאדן וועךן ךיא
 קינדר קוממיות גלייך זאלן ךי א1יף גיין בבכי מיט ודינן אונ מיט בעטין מצשין פון צפון אונ
 פון מערב זייט אונ פון דא& לאנד פון צפוי ואז אונ דק ווערין דך מייגע נירערים אונ
 טיק האךץ דער פרייען ועתה אונ איצונדרט אין לייד ניךיינקן מיד ךיך פאר שעמט אונ
 פאר שםאכט אומרים מיד זאגין מיר האבץ ניזינדינט פאר ניב נון רייךין מיר כדת ךעס
 כדת הדין פאר כןעד נון צו מדת הךךטים צדקתיגו אונזר גיךעכמי_קייט מאך לייכטץ אז
 דאש ליכט ךי דבין מאנין ואז אונ דק וועךן ךך םיינע גיךערימ אונ כיין הארץ דר פרייען:
 אליך לב צו דיר נאט ניפץ םיר אויש אונזר הארץ אונ דאש לייב איז:> זו ודא וואשער
 כלגו מיר אלע צו נאט יואש יער איז אין הימיל• קומט אלטע מיט אייערע קליינע
 קינדר הזבו וועךט גיליימעךט אונ טוט אפ אייעךע ביץע מעשים לפניי פאר איס זאלץ
 ביר םעךץ ניבעט על פון אונזער נאט זאלן בדר בעטין ךרויף ירגז ךער י/*ר טוב זאל
 כנצח זייןךעם:צר הרע ררבו ךער פושע טיט ךעם אום ךעבטין זאלין פאר לאדן זיק
 ויועיל הכינו בךייט אן דאשהאךץ אונ פאר בעםעךט ךיא בהשבה כי ווארום ךער כח פון
 משובה ^יזנרדש בקהל אז ?2יר זאמלעץ ךך איין זאלץ ?יר שטאך.?ץ דייר ילא וועט

 דער



 סליחות ליום שני של עשרת ימי תשובה עוי
 כביר: רוצה תשובת בוגד ןנ^וזת״לה^יב נפשו פני
^'תםנץהעסרילמבקשיף• בג^אגוהדנו : ת ה ^ 
 . אלךביר/קך^ף• ידדוגא אמרי פינו לךצוךיוכפר על
 חטאתינואוניס ורצון:חישוב וזכור קריאתי געימף*
 ןהגהם על הרעהלעמףעעשהספץעבךףר^ע^עון
 תנחומיף י"סמוכים י ןחכךןז י ויכטותם על רחמיף:

,  כי על רחמיך הרביס ובו

 יעךאל נועע 5;י תעועת עולמים לא תבועו:ו6* סכלמו עד עולמי _עד:
 מקוהי.שראל מועיעו בעת צרה: מקוה ?£ראל יי % עוןביןז
 נבעו: רע תקרה לאחךיתןז נאם ןיץשבו בנים לגבולם : קוה קויתי ןי
̂י'הצדקה ולנו בעת הפנים כיוס הזה':  נלמ אלי ניעמע עועתי: לף אד

v ״ היטיבה בךצונף את ציון ותבנה חומות יח^ילןם: כרוע אכ וכי״ 
 םא סליחה מיוםד ע*ם א״ב כפול ובסוף חתום שם המחבר שלמה הקסן ערל בתשובה

 אך בןז מקוה .ישראל ז;י • אחורמץם עם נושע ביי.• ומדוע בשע
' יום ךונמד^עךני״לי^תףיקויתי ןי: נרתי ואחר משןז ןמי י " 
 י ענוני ״ גיא גויינבל ועםגנאי• ומדוע דל בכה כבוד ולי דיני״* קוד. אל
̂זובה פון ךעם פעלשר  רעד שטאךקר נאט ניט פאר םיאוםין רוצה ווארום נאט וויל ךי ת
 אונ פאר דארבער להשיב אום צו כןעךין דין לייב פון ךעט גיהנם שמע הער צו ;יבעט
נפעךט צו ךי וואש זיי זומן ךיך בנשאנו אז מיד הדבן אויף אונזרע ד.ענט צוא  ווער נ̂י
 דיין הייליגק פאלאץ יהיו^עש זאל זיין די דייר פון אומר מדל פאר דיר לרצון וכפר אונ
 זאיי מכפר א1יף אונזרע אבירות וואש קיר האבן ניטאן באונס אךר מיט נוטין ווילון
 חשוב רעכין אונ נךיינק ךיינע ךכע יוךק והנחם אונ באךיינק ךיך פון שלעבץ ציא טאן

 דיין פאלק ועשר׳ אונ טוא דאש באנער פון ךיינע כןנעכט וישעשעין אונ ךיינע טרייסטעד
̂עהנן ךך אן אין ךיינע חסךים ובטוחים אונ  ואלין{ת־ן תה האבין סמביס ךי וואש זיי 

 זיי זיינן בטוח אויף דיין ךהמים :
־ ד י ־ ! ־ ' 1 , . -

 אך p־ דאע1 האפוננ פון ילראל איז נאד צו דיר נאט ביה אחור אונ לכתהלה אונ לסוף
I I » • ו ־ ו t • ״ • ו 1 ן ' 1 !  T r ן

̂ין פק נאט ומדוע אונ פאר וואש פאר זאמט ךך ךער י ?־'ליא א , פ ? $* 'ri1v מ י ? י  ג
 הייגמיגער גלות אזו אלאנגע צייט לי-ועתךצוךיק ך.ילףהאף איך גאט ברוך הוא גרת
 איך בץ איין גר אין גלות אונ דאב כיך אזו לאננ פאר זאמט ודא איין;;גונה גיא אין
 רעם מאל פון.ישמעאל אין אשלעכט באלק ובדרג אונ פאר מאל איז פאר אריבט אזוא
 ךער ביוד פון ןשראל יל• אוי. צוא p ר איז רער ךין אז איך !א^ ?T ?בסאיקק אי( יער
 אמונה פון נאט אונ ניט באר לאןין איס קןי- האף צוא נאט אונ שטאךק דיין הארץ הא

 כיבש



ת ימי תשובה • י של עשר  1-2 סליחות ליום שנ
 ן; חזק ךאמץ לבןז וקרת אל ן;: הלא אתה מכןדם חרב גאוחנו • הקרנוןל ׳

 אף אורח משפטיןז תאותמ״ ומדוע אין איע מכפר על חובותינו•
 וכךאבונינו' אומרים ;בעו,עצמותינו אבדה תקותנו: זכרנו חשבונות
 מקדם ומדתם קצרה ״ זה פעמ:ם קצרה ועוד פצרה• ומדוע נחשבנו
 כבהמ.ד\ונטמינו מזשטו7העו^ מכןוה:שראל יי מודיעו בעתצרה:

 יי ושבו בניס *לגבולם: כמעט נטיו רגלי וש^ם אעוךים ״ בקנאתי
 בהוללים מעךבבי מיעדים״ ומדוע לא תקצר ותשבר רמתהקוערים י

 וקד 5יהוד, יחליפו צח"עלו אבר כנערים: מלא רוךפתי וחסרה ענת •
 ביסט פון לאגג־אן אונזר שטאך^ר שווערד הקוינוך מיד האפין צו דיין נאמן אונזר לוסט
 צום ווענ פון דיינע משפטים ומדוע אונ פאר וואע} איז ניט דא קיין צדיק וראש ער זאל
̂זךע ביינער ךע עבירות וכדאמנינו מהמת ךעם צער זאנט מק או  מכפר זיין אויף אונ̂ז
 !יינן ש1ין פאר דארט ניווארן אינזר האפונג איז שדין פאר לארץ;ווארן זכרני מיד גךיינקן
 ךי השכונות פין לאנג זמדתסזי;ערמאס איז.קיךצערגוואךן אין מצרים האבן זיי גזאלט
 זיין פיר הונךעךט יזאר אונ זייגען מער ניט טוען נאד צווייא הונךךט אונ צעהן ןאר אונ
 גלית בבל איז נאר גווען זיבעךג יאר זה שויןצווייא מאל האט ניט ^ץו^רט דער
 גלות אונ הייגטיגר גלות איז שוין מעד וויא זיבעךן הונךעךט^אר שטארקט זיך ומריע
 פאר וואש זיינען מיד ניךעןנינט ודא בהכות צוא שעכטין' אונ אונזער פגים איז פאר
 ^עךעךט פון אלע לייט ראש האפעגוגג פון.ישראל איז גאט ברוך ד״ואיןנד איז ךער
 העלפער אין דער צייט פון ךער צרה טוענים אזוא וויא יעש איז פאר האנךין איין מאל
 לאךעט מען אן אויף ךעם אייזיל אוג איין באל לאדעט מען אפ פון ךעם אייזיל אזו ליידין
 ייךין נעכיןך ךעם עול וואש״ער שטייט אויף זיי דר ״לאזט אפ רעם ע1ל מדודי זייא
 זיינען טרוד פין ךיא צרות טאג אוג גאכט אוג זייזנר בית הפכןךש איז חרוב ומדוע אונ
 פאי־ יואע זאל ךער פאטער באהאלטין זי;ער ווענ אונ זיי7נר גוטימ וואש איז
 גיזאגט גיווארץ פק זיי¥יט ווענץ זי׳» ץש איז פאר האגךין איין האפוגג צוא ךיץ סיף
 אין גאמש ךייד אוג ךיא קיגךער ;ועלץ דך אום נןערין צוא זיי^ר גמל נמעט נטיי
 מייגע פיס זיינן כמעט גיגייגט גימאלין אוג אונזערע טריט !ייגען פאר גאסין גיוו^ין
 חס ושלום אפ צוא גייגין פון גאט ברוך הוא ני' ווארוס איך האב מקנא גיווען אונ ךיא
 שפעטעךש ךיא וואט ןאר מישי! ךעכט פארטיגע אונ גייען ניט בדרך ר,ישר ומדוע
̂יט צוא ברעכץ ראש הדכקייט פון ךיא ריטעים יקויאינ ךיא  אינ פאר וואש זאלפטו 
 וראש זייא האפין צוא גאט וועט זיץןד כרז איבעד גיביטין ווערין אונ וועלין אויף
 הייבין ךיא פליגיל וויא ךיא אךלעךש מלא רודפתי איך בין גיוואךין פול טיט גאך
 יאןיךש ווארום אזי שטייט רודף מימ איין וא•.?בער גאלי שטייט חסף אן. איין ואן ךאס

 ׳ במייט•



 בליחות ליום שגי כל עשרת ימי תשובה ען
 ;• מסורים למכים ומורטים ולתלןוה• אולי ״• ומדוע נסחפו אבירי •
 י עיר א;לי• קיה קויתייאל יהוה רט אלי•: •םוניף שךגיף בנןקוס
 ןים וה?אישו; סירים י סוריןד גבשו ולא ןבשו ״ ומדוע עתקו/בת
 ״בר ל<& יבושו ״ מקוד. ישראל';הוה בל עוזבי^יבושו: פועלי שבך
 מרו אויבו ראינו * פעמו אמת. אותותינו שטנו החוינו ״ ומדוע צליחה
 םוחסךףדמינו נדרנו •";הוד• חננו לף קרנו: 'קימת סבת עלש
 :ה פרץ• קצה רחק מקרא עלה הפורץ״ ומדוע •רשעים יחיו ולא
 ו קרץ.'וקוי יהוה המה;ירשו ארץ: עוםי נחלת יחבל 'מחלקף
ו ^מתע^תנשאו^ה  שנו• שובי עובי ^
 ט גאך\אגין עדין ?יאגט מען נאך גיך אונ אויס לייזין פאר_זאמט מען 10ין אזוא
 , מהורים חאטשע ךיא !יינק איבער גמגנטפערט צו די וואש שלאגין אינ פליקיןאזו
ט ?אלט אילי 2ש תכןוה טאמער איז פאר האנדין האפוננ ומדת אונ פאר וואש  י

 צוא שטויםין גיווארין מיי;ע שטארקע ויען וועלין יוךין זאגין רעם נייי;ם שיר אז
 וועלין אויש גילייזט ווערין קוח איך טוא האפין צוא גאט ברוך הוא אונ ער
 1 גינייגט צוא מיד סוגיו ראש הייםט ךיא ןשראל וואש ךיגען גיגליכיגט צוא איין
 גארטין האבין ךיא שוגאים פאר דאחיין ךיא סירים ךיא דעתך זיינן רעד הויבין
 *ךין אוג גיט צוא שפרייט ומריע פאר וואש איז פאר כןעךט גיווארין דיין צוא זאג
 ־יא וואש זןיא האפין צוא גאט וועלין ניט.פאר שעמט וועךין אונ ךיא וואש זייא
 י לאדן ךיך וועלין זיף יוא שעמק פועלי ךיא פאלשעגןקעס באךימען ךך וואס מיד

̂יגלושיט האבין מיר גיזעהען. פשטו עס איז. בייא זייא פשוט אז ךיא ווארט  :ין ־ 
 ין זיי^רע זיי$ען.נאר אצ$ת אזו מיא מיד גיפען $ייא טיטוס הרשע אז ^רהאט
 שאכין ךעם פרוכת איז ארויש גיגאנגען בלוט. האט ער גימייגט אז ¥ער האט ךך
 *גת אזו םייגט איטליכער רשע אז ;נש גייט אים זירנר גוט שמני זייא זאגין מיד
 :ין ךך סיפגים גיםאכט זןי;ען דיא סימנים וןיא פיר האבין גיוואלט ומדוע ?אר
 ! זייגען זיי^רע וןעגין אזו מצלע; איג ךיי^ע חסדים שווייגין פיר ווארצין אוג האפן
 ריר אונ צוא דיינע הסדים נדוינו עס איז אוגז שוין ווייא גאט ביה העלף אוגו
 ת הנם םיר האפין צוא ךיר קימת אויף שמעיין אונז דאם בית המכןךש וזאש
 !לכי מנים האבין אויס גיבראכין אין דרייצעהען ^ךטער ק«ה איר גןץ איז זי;ער
 ווייטעךט גיווארין איידער רער ךאך ווערט אויף גישטעלט דער ווייל וועדט
 אויש.גיבךאכין ומדוע פאר וואס זאלין ךיא ךשעים לעבין אונ זאלין גיט פאר
 ?ין ווערין פון ךער וועלט פאר זןי^רע שלעכטע מעשים ווארום אז ךיא ךש?נים
 יין פאר שבימין' ווערין"ויעלין דיא וואש זןיא האפין צוא נאט ןרשנן ךאש לאנד
 וואש זייא רויבין ךיא.ישראל וואש זייא הייפין חיל נרלהף פון דיין חלק צוא
 מךייבין שוגי ךיא אומות העולם זאגין צוא ךיא יוךין #קערט אייך אש פון גאט
 ן די תמיד ביט.זי;ער מיל* ומדוע אונ פאר וואס זאלט יאיר ןיך אויף ך\י3ין איכעד

 יודי;
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 לזה תנאמו נפךישנו״ טוב;חוה לקוץ לנפש (תדרשנו: עדי ת^ובת
 כדוענופינו נמלא• ליהודיאלך\ג^^אגו ותקראנה אותנו ?אלה•
 מש^יןזאטתואתה מרוםכתעלדר הצדקה לןז'ולנו הבושת נגלה:
 העדתיותונ^פר ל^גקשיב״״קולטיף נביאיף בזינו להקעיב״ייגיל
 >5ח סלה ןהיךים מועיב ״ בחשובה שלמה אוחנו להעןיב: מתע אדום
 ללבו^ף יתקרב עונתו ״ רז נצחם.עלי בנדי עניתו ״ נודה סלה יום הבא

 בשעתו • זה ן; קנינו לו נגילה ו;עמחה בישועתו: אלי םא־ יעבור יכר
 הו#;עה » >יי גמר חפיר ד פסו אמונים מבני אדם/״ אבד ס?יד מן
 הארץ רשר באדם אין: ראה כי אין איש והשתומם כי #ץ
י  מפגיע: אהה הוא מלבנו;אלהים צרה ישועות ״;עקב: :חל ןשר^ל ^ל י

' י י כ ב י  מעתהו_עד עולם: כיחט א
י שמעיה חזק  םב סליחה מיוםד ע״פ א״ב ובסוף חתום שש הבחבי אליה ב

 אמה טער דמיתי ונמעלתי בחובי ״ בטויי נואל מלחי לעון הבאי
 {דעתי מקיע כבן קיע ומס*ר בנר ״ כלריאע לחלי ו?ל לבב הי י.
 יוךץ אונ איינער צום אניערץ זאגין לאמיר זייא אש שי/דין פון גאט ברוך תא סיב
 אונ מיד ענמפעלין המיר גאט ברוך הוא איז גוט צוא ליא וואש זייא האפין צו אים
̂יט איט עודי נאט ברוך הוא ראש ,ענטפערץנ פון מיין  צוא ךעם לייב וואש פאר
 פרענין גדוע פאר ווא>ט זאלשטו אונזערע מיילער;יט דעי פילי! אוני אום,קעלין ציא
 אונן לה׳ ווארוס סיר האבץ צוא אונזער נאט ניזינדינט ךריבער האט ךך אונו אזוא
̂צפט  ניטראפין משפטיך דיין משפט איז אמת אונ דורך רעם וואעז דוא טוסט *>יץ כ
 וועךשטו אויף ניהויבין הויך הצדקה צוא ךיר איז ךיא צדקה אונ צוא אוט איו ךיא
 בושה אנמפל;;קט ח;דת דוא ראפט אונז 3טה פעםים איין התראה ?יטאן אונ מיר
 האבץ ניזאנט מיר וועלין ניט צוא הערק־ קול ךאס קול פון ךיינע נביאים האבץ
 מיד מ?זה ^יווק פון צוא הערץ יגדל זאל נינךייפט וועךין ךיץ בה אויף אייבינ
 או ךיא יודין וואס זיינען צוא ^פךייט באזעצין ךך אין איינעם כתשובת ביט ה^ובה
 ^לימה זאלפטו אונז אוםיקערין מ־וע דוא זאלםט נינעהנען ךיא ךיט פוןךערינאולה
 וועט ךין ךערטאנ פון ניקמה וועט םק-פךענץ (מדוע אדום ל-יבושף) פארימאיט
 איז חיט ךיינע מלבושים אונ נאט ברוך הוא וועט ;עטפעלין ךאס ^פךייננונג פון
 {צהון איז אויף ביינע ^ליידער טדח ךעס מאנ וואם וועמ זק ךער 2ת רצון וועלין
ץ ווייךן ביט ךעם פיננער ראם איז נאט ברוך הוא ל  םיר לדבין אייבינ m כיד ע

ט-P לילף * ! ?י נע ר ?ני  וואס ^יר האבץ ניהאפט צו אים אונ ביר גילי! 1י
 אריה ביער אווא ןץיא איין לייב אין וואלד רפית* בין איך ני;לי;ץ דורך מיי;ע ןעד
 בטויי 3יינע ךייד זיינע; פאר נארישמ לדזין;ישט;קע דייד גרעתי א*ך האב ?אד
 ]!ןני.טין כיט כיינע דנד כקיש ךיא ברובע וואם,קלאפץ אןטיטר.?לה כבן אזוא ודא

 מרדכי



׳ עח  סליהות ליום שני של עשרת ימי תשובה י
י נולה ונקלה הולאגתי ןנעכרתי • הונקתי מתי למיתי רוע ונע3רד1י •  מ

̂דו5-יש חנם £הס נמ3ךתי ״ בהתעטף ?!לי* נפעי את'יי זכלתי • ־  ומרוחק 
: ו ואותי לףהסנילו ר  זכרתי ססךף ןאזזבהף זעלי ניהךנילו• חובות ה^י
 9ל#יף עתה בתחן1?לל נןדלו• אביוני אדםבקדוע יעךאל ינילו: 2לו
עבךיןז בןקד חומותי• $ךכוד ואבני ךופץ תנבילס אימסי ״ לתל  דונו:
 עולם עירי ולעיןל דמותי• ואתה יי ״עד מתי: מתי ואחינו ^ו^תהומות
 תעלנו״נאור הכר והקל סמלון עלנו ״ עוכע מלא אסמינו והצליחה מפעלינו *
 ןהי חםךף,;/עלינו: ,עלינו המלא רחמים בצרה ךו־עתיף • פרעתי זי1י אליף
 ^קרבי עהרתיף• צמאה לף נ?עי בללה כי אויתיף• ןי אל אבועה בי
ר י נעאתיד&יצותי מעי^י • עו םד ו  קראתיף: קראהיף מעומקידלועי^י • ר
• ין עכ#ה תפלתי האזינה'אל מחנותי: תחנו;י י  כ^רון מהה וך׳עבר ךע
 אז'וןאומ;י מחוללי י^ךנוני •'$ז נלוי וצפוי האב רנוני״ יוצלל זדון וי5פר

 כךד־כי םיט זיינע חברים כל נאד ךאט ״קאפ איז פור טיט >קךאנקייט יכל אמי נאד ךיא
 הערצער ךינען פול טיט וויימאג בהתעסף אז עם ודקילט זיך איין מיין לייב פון
ע חסדים אונ ךייי  צרות את טוא איך• נאט גיךיינקען זכרתי איך טוא נידיעקען ךי̂י
 ליבשאפט עלי אז זייא האבץ ךך ניציךט א1יף מיד חיב-ת דיא זינך האבץ דיא פ^
 מיד אראפ נינומען ואותי אונ מיר האבץ זייא צוא דיר ניליבט ואביוני דיא נילוסטינע
 םענטשין בקדוש טיט רעם היילינין פון ךיא ישראל טועןזייא ךך פרייען יגילו ךיא וועלין
 ךך פךיי$־זץא וועלץזיננעץ ךיינע יןנעבט בפקד אז דוא וןעסט גיךיינקק מיץע
 טויעךין פץ ןרושליט כדכוד מיט נוטע שטיינער וועסטו זייא גימאיץןין לתל איצונד
̂ז ואתה אונ ענע  זיינען אפין מייגע שטעט ולשפל אונ צוא נידערינ זיינען טיינע הי̂י
 דוא גאט !ייז ןויא לאנג נאך זאל ךאם ניוועךין מתי ווען וועמטו אונז דער נערץ שובע
 טיט זעטי_קייט מאך פול אינזעךע אוצתת ומריחת מאך באנלי.קץ אונזעךע מעשים יהי
ך דער פילץ ךער בארעמקייט  לאז ךיץ חסד גאט אויף אונז עלינו אויף אונו ואיי ך
 בצרת אין. איין צרה פארשמין ביר ךיך פרשתי איך שפרייט אויף טיינ ע $ענט צוא
 ךיר בקרבי אין Tp זוך איך ךיך צמאה יעס איז ךאךשטינמיץ לייבבייא גאכט צוא.
 ךיר כי ווארום איך נילוסט צוא ךיר ח׳ נאט לאז מיך ניט פאר ^עמט ןךעךן כ• אז
 איך רוף ךיך אן קראתיך איך טוא ךיך רופין פון ךער טיפענעש דלו הייבץ ךך אדף
 מייגע אויגין הם r• נשאתי מייגע הענד הייב איך אדף צום היםיל מיצותי איך דאב
 פאר *גןפרייט מיינע ניךאנקען שור זעה גירעב;1י.קייט טחת ןןעק אויש אונ מאך איבער
 פאו־ין ביינע זינך •י נאט הער צוא י1ץ הפלה האוינת פאר נעם מיץ ניבעט תחנוני מיין
 ניבעט פאר נעם מיין ךער ציהער מיין באשעפער אינ מיץ האר לך צוא דיר איז
 א:פל;קט מיץ נרדם גילופטיקיימ יוצלל לאז איץ זינקען דיא מישימייט ויכ*־ או1 זאלסט
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 פאר נעביו מייגע חטאים אמרי מיינע ואג פאר נעם יי נאט כאד ^טייא מיינע ךייד
 זאלין



 5<15 סליחות ליום שגי של עשרת ימי תשובה
י בינה הגיגי: הנעיבר^יחעב וינון פלולי • #מע נה ; אמךי השי  ח?זא ש^ני • :
ז ן י ^ ן ל1יי ל ו י י ״ מ ל ו ל ף ילדיצין והי 9 י ד מ ^ מ ק ז  יה סלחה ד1כןי.עקולי * ס

 יי צורי לנאלי! אל מלך ויעבור ומ״
ז תוכיסנו ואל ן ן : יי אל בא ף נ ש עךאל ״עד ן: אלהיף(י י'בעלת נ . י ד ;  עו

י מלס ׳ ק ש מ  ״ ©iW5 י5:"סיני9כןגני^?ה ?צ^ה" ואיו כמנ^די^אני מ
; *ןליף ונשובה יחדש ימינן ככןדס;'כרחם אנ ובו׳ י ו בנ ד$י ' ' : ו תנ עטן  ן#ב1לת'

 םג שלישיה מיופדע״פא״ב

 אלזדם אץ בלתןז י. לדור דודים ממשלתך, ולעד
 קיום כךתף: בימינף אין מעצר • רדף לאי
 תקצר • אל עונה בצר: נכת נפלאותיך ץלעד שלטון
 מלבותןזץלאיןתמו ^נותיןד: דורש דמים ׳הצלתנו
 כמה פזנמיפ׳ והשפלת מלבים רמים, הן אתה לא
 #גית י ואתה הוא #ודית • בני יעפןב לא בלית: ומבני
 בניהם אנסנו •למהמצח זנחנו י וכמת מלב נשבהנו:
 •אבודיםבכלמד ינה י(אין לנו הנינה:
 זאלין פאר ריר חשוב זיין כןלאר ויכון אונ לאזירענט פאךטיג זיין מיין הפלה *מע העד
 צוא גאט פלח פאר ניב דיא ךנד פין מיין פאר לךמקייט חזק שטאךק ךיץ הבמחה
ן  צוא אוגז ולרצון אונ צוא איין באווילוננ זאל _זיין מיינע ךייד הגיין ראש טראנטונג' «
 מיין הארץ לפניך זאל!יין פאר דיר נאט צורי מיין באשעפער וגואלי אונ ביין אויים לייזר:
 אלהים אין חוץ דיר נאט ברוך הוא איז ניט כךינער דיין ממשלה איז לדורי דורות
 אייבינ בישטו מק;יםךיין ךכעךהייטבי-ינך איז ניטא קיינער זאל אויף
 האלטין אז דוא ווילשט העלפין מיט דיין רעבטע האנט אל אין איינגשאפט ;!נטפערשטו
 אונז נגרו דיינע. וואונדער זייגען גש^אררט' או: דיין ניוועלצינג פון ךעם מלכות
 אין אןיף אייביג אונ ךיינע יאלץ וועלץ ניט אויש ניץ דורש דוא פארשט דיא בלוגין
 האשטו אונז מציל ניווען ככה פעמים אונ דוא בישט משפיל הויכע מלבים ק דוא
 האםט גןיץ מאל ניט משנה גיווען דוא בישמ טאך,ע דר נאט וואש דוא בישט ניווען
רע קינלש  גני ךיא קינדער בון מנקב האשטו ניט פאר לענד אונ מיד זייגען פון ךי̂י
 קינדער פאר וואש האשטו אונז אויף אייבי: פאר לאזין מיר זיינען פאר נעקץ ניווארין
 וןיא איין מת פון ךעםהאךץ זרויס מיד זיינען צוא ש^רייט ניווארין אין• אילע ווינ^ליך
 אונ פאר לארץ גיוואךין אץ איטליבער מדינה או: מיר האבץ גאר ניט קיין יער
̂ייט פץ קיינעם ודנוניס ביר זייינען פאר פינצטערט גיוואךץ צווישין אלע אומות  בארימכ

 י אזנ



 ־, סליחות, ליום שני של עשרת' ימי תשובה עט
 ס'שוכיס'גיץןל;א'מה. ?חמיפלב^תןלק-ל^ה•«ןכל
 טיי אדמה: טבענו כצול מעמקים•;רךנו ואין מרךםילף
 לכד נואקים! יוישבים כעדי שקרים ״ בלי' ראש להרים•
 לענה. ורוש, לכוכים': י• כ^לנו בצהוץם בבלילה •
 כעורים ננשיש כאפלה • ואין לידע קץיהגאלה ן לקוחי
 כסף לנדות יוצאים י ואנחנו יום ומל נלאים • ומנוח
 לא מוצאים,. מה לחי לסבול טיט רפשי י ומה'קצי
 כי אאריך נפישייעד זמן תוציאני לחפ#י: נאמר בבוקר
 מי:תן;גרבי. ובערב מי בוקר' ןקרב י מפחד לב
 וקרב: &ה פזורה אנו י משולים * כל מוצאינו אותנו
 אוכלים׳ ועל'נפשותינו לא חומלים:' עיני סביב
 הרימותי י'שמאל וימין צפיתי« ומכיר לי לא ךאיתי:
 פניתי לכל צד ואיןיעזךה י צעקתי לף ואקראי אל
י ¥לי מ  אונ מיר זיץען צוויעין דיא צוא חךפות טיט בושות צוא אלע פעלקער פין !
ש אונ אראפ ניניךעךט אונ.קיינער  טבענו מיד זיינען איין גיזוגקען ניווארין אין טיפ̂ע
 וןיל אינז ניט אויף צוא שטעלין לו צוא דיר אליין שרייען מיד אונ מיד זתיין אווא
 וןיא פאלשעע;דות וואש' זןיא זקאנען ניט ךעם זקאפ א1יף הייבין מיד זאנין אלץ משית
̂ען אדום ודא איין שיכור נאד פץ ביטעךע  קוטט אונ ער קומט ניט לענה מיר גיי
 צרות טיר וועךין נישטתיכילט אין מיטין טאג פאלין מיר אזו וויא אין דער פינצטעךער
 גאכט כעורים אזו וןיא בליגדע טאפין מיד אין רעד פינצטער אוני מען קאן ניט ווישץ
̂ן ארדש פרייא  ךעם כןץ פון ךער גאולה לקוחי ךיא וואש זיינען גיקויפט פאר נעלט גיי
 ואנחנו אונ מייד מיךין זיף טאג אונ נאכט אונ קיין אפ רואונג האבץ טיר ניט מה וואו
 איז מיין כרו צוא סובל זיין אזוא איין טיפענש פון ניךיבמע ליים אונ ויען וועט זיין
 סיין סוף איך זאל איין האלטין מיין נשמה ביז אין דער ציים אז דוא ׳וועשט טיף
 אתיש זףהען פךייא נאסר אין ךער פריא זאגין טיר ודא ניט נאט שדן ךיא נאבט או:
 יאויף ךער גאכט זאגץ מיד וןיא ניט נאט רעם טאג צוא ךער לעבץ מחמת פחד פי׳,
 דעם הארץ אונ ךיא נירין שה סיר זיינען נינליכינט וויא צ*א שפרייטע שאף וועד
 ;גש ניפינט אונז פרעםין ךיא אויף אונזערע לייבער אונ דער בארעטן זיף ניט עיני
 םיינע אוינין האב איך אויף ניהויבץ ארוס אונ אדום אויף ךער לעקער ךיט אמ
 אויף ךער ךעבטר ךיט האב איך גיקו:קט איג האב ניט ךער זעהען.קיין בקאנטיל פניתי
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 עונה כעת צךה:צוריךף ל^קצךהלךהכיח והגבורה ״
 למה תישן עורה: קשוב תדון' &יחנו ״ ראה כתישות
 כידונו• ןאל באפך תוכיחנו: שור בשפלות דורנו׳ תביט
 בכובד צערנו• נא אל בחמתןז תיםרנו: זעקנו שעה
 ממעונןז י' בימה באנקת בניןז יי ואל תשיכנו ךיקם
 מלפגיך: ךך^נוןל יבחין ושועה • זיה הרצה לגו כזו

 השעיה י אמריגו יי שמעה: «ל מא•'ייעבור יט׳
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 $י 5ל זדעמים :למ אי# ב#ם אלחץ נאנחנו נלך 1ישם ן: אלזדט לס
; ואנחנו ןחםךןז במלוני יעל לבנו בי#ר>תך: ואחינו נ^יר:עזף  וןד?
 jry לברך חמדף: נאנחנו ברוב חסךף נבוא ביתף נ^תחוח^״ל ליי5ל

 * נןךשף בןךאתף: כרחם אב!בו׳
 סד שלטונית ניוהר ע־* א״ב ושם המחבר יצחק בר מעדיה
 אלהיגו ואלהי אבותינו

 איןו אובל לבא ״עףף ״ ועוקרי זולתף ״ א* ןןזבוןי ל?נמ-ןז • והקה בכן#ו
 להוריד ממך% ואני לא^ז?תי ?־קודי^איןלנליתמאקז1״ בכלהלןז
 ופלןד ״ ומ^בו:זלי ממליכים למולן: ״ ןד,מהךינש עומד למלכם טולך יאןי
 איך האב כיך נ;קערט אויף אלע זיימין אוג ד;יס איז;ימא קיק הילף צעקתי איך דאב
 נישךי,עןצוא דיר או: האב נירופין צוא ךעש נאט וואש^נטפערט אין ךער צייטיפון
 £יץ צרה לד צוא דיר איז דער כת טיט דער נבירה פא.״ וראש זאלשבו זיק אזוא
ער מאש שלאפט וואבט ךך אויף קשוב פאר נעם ךאש גיבעט כין אינזערע  ודא אי̂י
 תפלות אונ זעה אונזער שלאפקייט דוא זאלשט ;יטטיט דיין צארין שטראנ־ין אונז י-ו,־־
 לולאין דעם שפלות פין אונזער דור דוא זאלייבט לוגין אין אינזער שווערין צער גא אל
 זאלשמ ניט מיט דיץ צארין שטראפץ או:ז זעקנו כיד שריענן פאר נעם פון ךעט
 היכיל כיניוז לונ אין רעם נישרייא פץ ךיינע קיגרער אינ דוא זאזלט ניט אוב ל/ערץ
 אונז לייךיג פץ פאר דיר ייענוך מיד האיץ ךיך גיפארשט פיט גיבעט או: עיט
 ני^רייא נאט ב״ה ורעד פרוצה צוא אונז דער זעה אונזעיע רייד הער צו.> נאט ביה :
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 איך אוכל< ןךא >ןאן איך קומען צוא דיר ועובדי או: ךיא וואש דינען דך ניט בא;ע:ין
 ןייא אפ צוא עייךין מיך פון ךיר ואג• או: איך האב פאךט ;יט באר לאזין
ד ןןיא ילין איך פא.־ טךיבץ ניווארין אונ נייא אזי לא:; אץ גלות וכלבו ע א נ ,  ך
 אינ״ןייאכאכץ^ינינץ איבער מירךעם נאבק בון דער עבודת כוכבים ודג־ או:ך;ער
 משפט עטייט אע זייער כלך קי;י;ט אונ איך בי; ;ים גיר־ופין ניוואךץ פאר ךעש

 כלך י
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 לא ^את;>ב4א אל המלך: אי־ הלנו נחליםז־לף דמעי קדלוןש' ״ ונטיתי
 לפו.עלי און ו?ןלוף• והמה ובנגיוזם יורוני חץ'׳ןלוף ״ וא;י ככבע&'אלוי:':
 איך זמן קצי;חתם ולא נודע״'וקרני נךע מ^מת פרע• תזמר! חובבים
 חכמתם כד״ימןיודרת^ואני 5ער ולא אדע: איך טוך§ה מלכות ממלכת
 .עםס;לה• והמה יוגבים'לבטח 1י?£מחה וגילה״ וא;י כתוךהנו^ה: איך
 נ1ם דתרע^^תיתץא^מע״ בכיתי ואךמע מעול מ£א ומ^מע• והמה
 לועגים;!לי הקשיבה ו#מע״ ואני כחר# 6* א#מע: איךימחצנייאל^
 ומכאובי לא ךזב#״ ומעיל תפארתי לבני אדום הולב# ״ והמה גופת אוכלים
̂יב וךב^״יואני כעי&ב אי'ב#: איןז סבבוני.קדר כתרוני ךדן ושבא ״  ח
̂יםחיל נתדיוצבא ״'ואני  הקוראים נביאי לאי מעולם לא נבא• והמה עו
̂י כאיםר הרעותי והכאתי״ ב:שני אריות ! איך פקדת יע א  אנה אני ב
 מלך צו קוםען איך וראו זיינן נינאנגען ךי טיי?ין פין ךי טךערין ווא& טךיפץ ונ»רתי איך

 בין איבר נ;ענטפעךט נוואךן צו ךי וואש טויען אום רעבט אונ פאר קרימט וחמה אונ די..
 מיט זיייעךע קינדער ווייזין טיר אבלויזע •פייל ואני אונ איך בין נאר ודא איין אויש
 {יקליבענער שעפעלע איך וואו איז ךי צייט פון משיח,עש איז נאר.פאר חתמת אונ מיד
 ווייקין נאר ניט אונ מיין שונא האט מיך שדן פאר ^:יטץ משחת ךבונו של עולם לאז
̂צע זיין איין בפרה טען זאל אוים נילייזט ורעךין פון רעם ניהנם לחכה אונ  ךער נלות חאט
 זייא מיינען אז זייא זיינען אזוא זקלונ וויא םשי, רביני פיט אהרן אונ איך בין נאד ;ישט
 איך ווייש נאר ניטיךיא פיינק ודילע דיא זיי;;ץ כ!לונ ךךיבר ךינען ךיא שררות אונ
 מיר זיינען אזוא נידעךינ איבר אונזר נאךעשקייט אד ודא האט ןשמעאל פאר צוקט ךיא
 מלוכה פון ךיאיוךין וא־כת אונ ךיא מלוכה איז ךער לייננערט צוא ךיא וואשדיא טוזןן
 עוולות והגה אונ ךיא זיןיין טיט שימחה אונ איך בין אין גלות איד *>יך האב רעם ביטרין
 בוםאויס ניטרוניקז אונ אדם ניזופט בכיתי איך האבלוויינט פיט מרעךין פון רעם עול
 פון דער משא אונוואםפען העךט פון אנךךעיוךן והמה או: זייא שפעטץאדספיר
 הקשיבה פאר נעם אונ הער ואני ודא אטויבר הער איך ניט ״ נאט ברוך הוא האט פיך
 גיוואונדט אונ טיץ ווייטא: איז נאך ניט פר היילט יפעל או: מיין שונהייט האבץ נירים
ליירעט והמה זייא יעסין ןיסע זא;ין אונ הלב ודבש אינ איך בין ודא אגיאז אדם  אן ג̂י
 ניךאךט איך ^ס האבץהיך ארוס;ירינגילט ווילדע אימות מאטערי; מערקץ אונ א:דרע
 ןוילדע הקוראים זייא רופין אן נביא אזואאיין פ;־נטשץ וראם הגט pq אייביג אן קיץ
 נביאות ניט גזאנט וימה זייא פאבץ ךך ה;ילות רואו א־ין.;ועל איך ניץ פקדת אז איך
 האב ניטאן *גילעבץ או; פאר נאךישט הא בטי אייף פיר באפ״ילץ איך זאל א1יף.נינעפן
 וועךץ אין די ציין פץ ךי לייבין ךאש דינן דיא א:פ1ת העולם והכי׳ או; ךיא פין קליין
 $י! נרדע* זא;ץ פיר האבן בייא ניקומען ךי [שראל איג איך בין כאד ךארבין;;ווא.ץ
 איךוויא כיינע שבעתן זיינען פעצטער ניוואדין או: נץינע גלגלים האנין זיךצואויק
א י י  נידרייט אונ די אוגיות כרייען זיר אינ האבי גיניאבם וריבם דיא נרענעצץ והכד. ז
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 ולבאים נאנלתי* ^^ם;כולתי/ואגיכא^ר
̂ליילי ״  יכולתי*טבלתי: אי^קדרכוכבי וחזרונלגלי• ועובךנלולים נללו
 והמהךסקו רגליקעלות תלי• ואני כמעט נטיורגלי /איך ijpf•ק.עורי
̂י• ומריבי גין^ילאך^ת ךיבי* והי2ה תכןןם ולחם להבאיבי  ו;םך0ני חו
 ולםךאיבי * ואני ?דזיךך בטדזתץנל' לבי: איך' :ישבתי בדד ואחיי לנדה •
 מכבוד ירודה בנוים'גדודה •והמה צלחו ומלכו וממשלתם עמדה״ ואגי
 הטבולה וגלמודה: איך חרבוני מעוללי מהוללי בלהם• צלם אצלם לא סי-
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 מעליהם • וד,מה קךאו האח האח במליהם • ואני ד\יתי דןךןה להם: איך
 בידיהם געארר\דאג ודאב * מפלגי עוגם וממקורם עואב ״.והמה רובציש
 ודובביםןיעורב ןקזאב״נאגי;גני יכואמאיך שונאי כל טהךה^כנו ?:ציוךשי

 האמין כזה ומי .,עלה לו ^ךצייון ״(המהדירים נביאים גתוגיםעליון י י
 ןגני ואביון: איךךהבהיבלותייועבמבםשכוך מעליון לתחתון'ומתוזתון
 לתיכון י• והמה ע־שו הון זהב_ואדךכ1ן ״ ואני לצלע נבון:' איך דו#בינ1סי
̂עלו*, 'ב©חעבותיף • "זכרנו גא קקךנו ביעוזןתף' מעובדי ̂פ1צי וןןמה  
 בלתף • והמה בלעם וקלעם' ממכון *שבתך י ואני קרוב חסדך אבא בי^יף.

 אל מלך • ויעבור • יי יי• וסלהת • כלח לנו•כ׳ אד״ה:
I נ יל*יר פאול י י א נ א ו י ה .ת׳ לי ; י ׳ ?•יט ע K J ע ?*יס$ י  האבן ךער וךיטעךט ?י

 במעט פון ךיא פיס שמרתי וויא וךיט מיגלעך איז ניווען האב איך ניהיט פין אבירית
 וםריבי אונ מייגע:קךיג האשטו ניט גקריגט והמה אונדיער שטארקייטאין נארעיר

j א י ו  ווייא צו מאן ואני אונ איך האב אבטהון אין ךיץ הסד פרייט ךך מיין הארץ איך ן
 בין איך נבליבין לצין אליין איך בין ניווארין וויא איין נדה מכבוד פץ דעם כבוד בין'איך \
 אראפ נניךעךט צווי^ין ךי פעלקער בין איך פאי וואנילמ והמה אונ זייא' האבן מצליח <
 ניווען אוב זייןןץ• ניוועלט:קייט שצייט אונ איך בין.פאר ייאךפין אליץ איר ףיאיזייא י
 לעבטעךין מיך אונ פאר שוועבין םיך אלע צלם זיי;>ר כח איז בייא זייא ניט אפ ניטאן י

 ניווארין והמה אונ זייא שךייזנן *מיטזיייערע ךייד אברעכענעש ואני אונ איך בין נוואךץ
̂ער אונ'^ין !  צוא איין הרפה צווישין די איר איך בין איבר נבליבין צווישץ זייא איין זאך
^ י דן שטענלינ ו  ווייטאג מפלגי פץ ךי טייכץ פץד;ער טרדעךנןייט אונ פון זייערע כןי̂ו
L אונ ךי לעין וויא אראב אוב איואלף אויף ךער נבילה אונ איך בין;אדום אונ ווייטאנ איך 
 ךיא וואש האנין פיינט ריי;י.קייט ךיא האבץ נרואט אין ציון ווער האט ראש ניגלייבש ׳
 וועמל אין ראש לרצון והמה אונ זיי זיינן עשירים שררות אויף ניהויבענע יאגי אונ אי״ י

 בין איי; עני ואביון איך ודא זיי האבן דארטין נירואט אויף מיין פלאץ מעליון ךאש הייסס
 אין ךעסיבית הבנןדש פין לעם הר הבית אין דער;:זרה פון ךער עזרה אץ דעםהיכל :
 ו~.כה אונ זיי האבןיגירשת איין ?נשירות גאלך ביט טייערע מטבעות איך םיינע השםטת |
I ו  זי־נען צוא שפרייט גירראךץ והבה אונ זיי זיינן אדףגיגאנגז אויף ךיינע מהשבות זכדג
I ; נידיינק נאד אונ באפעל אעז דיי; הילף והבה או: זיי שליידר אי־ויש אונ פאר דאךבדיא 

 פי•



 סליחות ליום שני של עשרת ימי תשובה. פא
 .יזכור אלהים את ם־יתו את ^רהם אח יצחק ואת1;עק-:3מ2#עתי

̂ית י את הד^ר הזה ולא חע£כת את ב^ף'את ״  :גאם ז;י ביי.;עין א#ר ןג

 ןחיךף : כי ברךאבךכף והרבה אךבה את.זרעף ?נבומני' ה^טים ו3חול
 א#י על ^$ת זדםררש זרעף את #ער אוןביו: וד,תבךכו נ;זך.עף כל גמי

 י ה^ך־ץ א£ך ^•ךי!לקן-לי ן נרחם אב ומי'

 סה עקדה מעסי ע״פ א־ב אלהינו ואלהי אבותינו
nfry אזרחי מעבר הנהר • אליף ךץ ולא אחר: בחנתו בנםיוגות 

" י וןמצא ^לםבלייתםר: גורש מארץ מולדתו• גוי בעולם , T 

 ?*מתו: ךבךף הקים ולא הפר• ונם אנכי ע״נןר ואפר: הקריב חלב
 וחמאה• ונחנט פרי למאה : ונמתילו דמןלת לעולה ״ בקע עצים וןןלןז
 והעילה: זכור לנו היוםדעקךתו• והשלמת זיח;רתו: חון היום ^בטי תם•
 ותשכון במקהילותם: טיעת מטות שנים עשר • מזג מך5 אל;חסר:
 ;ךידיות משכנותיך תביאם • בהר גחלתף הטעם: כנס כל פזורי{ךחיהם•
 נדעם לבית מאעיהם: לקוחים ממות תחשוף• פה מסטין סתוםוחימוך:
 סליץ יושר לנו תמנה * ולתפלתנו הענה: נשאנו ונטלנו בי^י עולם ״
 ובפר לנו בל זדון ונעלם: סלח ועבור על פשע• ומחל אשמה ור^ע ן

 פון דיין ךצוננ ואני אונ איך מים ךיינע פיל הסדים ורעל איך קוטן אץ ךיץ הדז:
 אזרחי מעבי אברהם אבינו וואש ער האט פריער נוואונט בעבר הנהר ער איז צו דיר
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 נלאפין אונ האט ניט.נזאטט בחנתז דוא הא^ט אים גיפרובט טיט צעהען פךו?ץ
̂זום חםרץ גירשפץ. ךעםילאנדפץ זיץ נבארן  אונזער איז ניפונן ניוואךין נאנץ אן איין 
 איז יער פאר טליבין ניוואךין אונ האשט אים גימאכט פאר .איין פאלק אונ ךיי;ע ךייד
 האט 7ןר טקנים גיוןען ונם אונ האט נזאנט איך בץ עפר״וא£ר אונ האט נינעהנט םיל)ז
 אונ פוטער פאר ךיא םלא;ים ונחנט האבץ אים די כלאבים איין בשורה גץאנט אזיעף
 וועט האבן אזץ צוא הונדערט ״יאר ממת ך ער נאך האשטו אים נזאנט ברייננ אים אויף
 פאר איץ עולה בקע האט יער נישפאלטין האלץ אונ האט אויף ניךיבט אויף ךעם כמונח
̂ענןיךה אונ זיין איינצינ נאנצקייט זייא חונן היינט ךי שבמים  ומר גדיינק אונז היינט זיין
 1ון5£קב וואש,ער איז איץ תם ותשכון דוא זאלסט רו;נן אץ ךי;3ר איץ זאםלוננ ךא&
 קלאנצוננ אונ ךי צוועלף שבטים נמג.קיץ דברי תורה זאל קיץ טאלפון די נים אפגק
 יתדות אץ דיין נליבט רואוננ יזאלסטו זיי בךייננן אין ךעם באת פץ ךיץ *חלה זאלסמו
 די פלאנץץ כנס זאי$יל איץ אלע צו שטויסענע די צו שפרייטע נחגפ פיר די אץ זייןןד
 וואונונג לקוחיפךי וואש זיץן צו ךיר פאר אפאלק זאלשטו ויי פץ ךעם טויט פארםייךן
 •ח ךאע טויל פון לעם מק^רנ זאלסטו פאר שטאפין מלת זאלסטו או;ז אטליץיז)^*
 0א?ץ אונ צוא אונזרע תפלות זאלסטו ענטפערק ג*אנו חייב אונז אויף אזוא ודא פון"
̂ניעביד1ת בםזיד או! ?אד ד*ילענע סלח פאר ;י1 ך0  לאגנ ומר אונ דיא אוןז ^§ר <ן

 (סע״ה) י ב 4 פשעים



 *6* סליחות ליום שגי של עשרת ימי תשובה
 ענה היום כל מיחליף• כי עינינו נבואות אליך: פדנו בערה וצוקה •
 וחסלנומ^וחה^מקה: צעקתנו דרום תקבל• ותצילנו מידי מחבל :
 קומם §ית שיינת הוךף ״ ואל הנבל כסא כבוךף: ךפא _עמף מכל
 $בר ״ ?י באו בנים.עד משבר: שבץ אח^־עויכיולדה״(כ? אי.ן'ללךה:
 תגאל עמך מהבהב* ?י ןןליף מחלילים עזב: הנחם לעיר הבנרהז

 ה^בי מנחם ונחמיה: *ל פא־ ויעבור יכי
 סו פזמון *B מחבר חחוס גרא*• מחרוזות יצחק

ךת הבוכך קו־אתיף אל מהלל • יןגרב לןז  3א^מו
 V חין';!רבי • יום לבי לך סולל•״ ותגיךז
 את ח^ני• וכאור בורך יהלל• מלכיואלןץ כיאלייף
 אספל^צך מזעימיףבאף חרפו עםךונשאתי אמיף
ק^ף• #פיןל#ל7.ם'זעמ^• וחרון'אף  ?רג^ ^זאון ז
 6?ןרומף: וקנאאל אצמןז • אשר בגרם מחלדםלני: חי
 הכב על;נב קל • אם העלני במישקל •צדקי 3הולזים
 ^ןגיםאונ ךיא מוחל שודד אונ ך^עות ענחיענט2ער היינטאלעךי וואשהאפיןצוא
 ךיר ני ווארוס אונזךע אוינין זיינן אויף נהויבן צו דיר סדני לייו אונו אויעז פון יצרו- אונ
 פון איינגשאפט והעלנו דו זאלסט אויף בךייננן אונו פון טיפין נרוב *עקיעי יוא זאל:ט
 הייגט מקבל !יין אעזער גישךייא והצילנו דוא זאלםטאונז מציל זיין פון ךעם'כהבל
 קומ *8טעל אויף דאש הויז וואש דארטין איז ךאש רואוננ פץ ךיץ שוינקייט ואל דוא
 ןא^סט ניט פאר שעטען דיין ?סא הבבוד ר6א הייל דיין פארק פץ אלע ברעך כ• ווארום
 ך.קיגדעד ישראל זיינען נקומן ביזדעם בראך ^טול עבץ אציטעךנעש' האט אונן אן
 ךנוםק וויא אגץדנעךץ וגה אונ יע& איז{יטא קיץ נח צו נווען תגאל זאלסט דיין פאלק
 אויש לייזץ פץ ךעם ניהנם כי ווארום אויף ךיר וואךפין ויי זייןך משא תנחם דוא יאלסש
טאש  ך ?ירק זמ ךער שטאט ירושלים וואש זיא ^יז נבויאט אייתין היטיל.קענן דער ̂י
 חוןו א^הו הנביא וואש יער הייכט ר;שבי אונ משיח וואש ^ר קייסט מנחם ונחמיה.
 באשמורת הבוקר אץ פאר טאנ ריף איך ךיך גילויבטער נאט יערב.לד ןןש זאל ךץדם
ר ךי תפלה וואעז איך בין מסדר יום לגי דער טאג אז מיץ הארץ מוט  פאר ף
 «ז ךיד לוע־ץ והגיח ואלםט דעד לייכקןין םיץ פינצטעךנעש אונ אזו ודא ךי לי?ט פון
 $ן דער פךיא זאליעש ווערץ ךער לייקט סלבי ואלחי מיין מלך אונ מיץ נאט ווארוס צו
ר נצא איך בע$ץ חי ךער לעבעךינער נאט כייט אויף איין גרינגען וואלקין אויב דוא  ף
יץ ^עבטי״קייט זאל ש;וער זיץ אזואןויא  ןןעןשן^ז אדף ןףיגגק אץ רעד וואג מיקי ן

 ראש



 סליחות ליום שנישל עשרת ימי תשובה פב
 קתקלץרטעי ?נוצה:קל• ואם נתיב אוךחי ק;נקלץדיני
 בשור מסקל׳ שקלה כפלם'מהלל •י איש מפגעים
 $חולל • םלכי: קומם ארון ובדיו י והלבש אהרן' מדיו י*
 ורובה וצורה בצריו', יאכלפרי מעבדיו ״ ואיש נוד.ם
 על מךךיר לשון אש תאבל בךיו׳ ובערו שנייהםלהךו •

 כאישרלבער הנלל • מלכי: כךויש על יכל ij דוך עם בל י
 ,יצוריו נידון * חזה לריבי איש מחן י מדבר>3לי בזדוך
 ונובחי'יעורר' כידון •ותותח בי לדון ״' תנה את נפ#י
 לשלל * מוליד יועצים שןלל • מלכי • אל מלו • זכור רחמיך ובו׳

 חטאנו צוךנו ״ סלח לנו יוצרנו:
 סן וזיופד עי* א״ב כפול

̂ה הגיגנו • אזון יידונו בצאננו • בעוניגו אל חמומנו * בר^ענו ן בי ץ  אן
̂״וח  י אל תכלימנוינברוךברי/גונות • נך״אעדלמעונות״ דחי נפ
 דא?ז זאםד פון ךעם לם ורשע* אונ מיינע^בירות זאל זיין אזו וויא פעדערין נריננ ואם
̂ז איז אזו וויא איץ שור הנסקל ̂קךימט ודיני אונ כדין משפ  אונ אויב מיין וועג איז פאר 
̂ים ךער מענמש איז פון  שקלה ווענ אויף רעד וואנשאל דעם נילויבטץ צדיק איש בפ־
 דנד ב^אפין ניוואךץ קומם שטעל אויףךעם ארון אונ זיינע שטאננען והלכש אמ קלייד
 אן אהרן הבד.; זיינע דינסט קליידער ורובה דער באצוויננער לישמעאל אונ עשו ווא&
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 חאפט מיט דין גיענ יאכל זאל 7נסץ זיץ פרובט פון זיץ פאר ךינסט לשון פלאם פיץער זאל
 פאר בךענען דיןע קינדער ובערו אונ זאלן בךענען בייךע אין איי;עס כאשר יבער אזו וויא
 ךער אקס ןןסמ אפ דאש גראז קדוש ךעריהיילינר נאט איבר אימלילין אתן איז,ער איין
 הער עם כל מיט אלעךי^ע בשעפענש טשפט חזה זעה מיינע קרינער קךינ מאן מדבר
 ?נר ךעט אויף מיר רשעות ונובחי אונ אנטקענין מיר טוט ^ר אויף שטעלין ךי שפייז אונ
 רעם ^וןעךד איז דך נוקם אן מיר תנה ניב טיין לייב רויבין פון איס אוועק מוליך ךער
ץ  נאט וראש קירטךי האךין פאר נארישט מלכי מיץ מלך אונ טיץ נאט ווארום צו דיר ן

 איך מתפלל :
 אדץ בינח הער פאר ?זטייא אונזךע ניךאנקן.פאר נעם אונזערע ךייד אין או^ר שךייזגן
 בעוניט אום ווילין אונזעךע זינך זאלםטו אונז 4יט טא;ין צו גיץ. אום ו.וילץ אונזער
טען אונזגברי דידע^נרדפ ךיךיידפץךי דנדזייא  ןייזנךטזאלסטוניט מאןין פר ן̂צ
̂ן נ^טאךגןט ביז אין ךי וואונוננ דדד די פאר וואנלוננ פץ ךיא ניפיינ־גקע לי יבער  זיי

 זאלנם



 64* סליחות ליום שגי של עשרת ימי תשובה
 גענות • דוד שעה לענות ״ חטאנו: הךנזנוף אלהי תהלתנו * הכעםנון?
 ברובאנלתנו״יולכןנמשכהתוחלתנו״ ולזרים נהפכה נהלתנוi ןימי
 39ית חיעו• ;לזלנו בית מאועו• חרב מקום אודנו *חדלו ניחוחי ךצוינו•
: טעינו מנתיב יושר* טפ^נו צעד מל:שר״:.ען מאמנו כושר•  מאמי
 ,יריבנו הראית כנשר: כבש פול כןהלי• בלה כחי והבהילי״ לחלח
 וחבורהובילי״ להרח:^ מעלנבולי*• חטא:ו: מצבת קךשנשאךה״•
 ב!עיר קדיש המעטךה ״ נמה לננדף סרה ״ נעלית ורוחף סרה: סחף נבו
 בל גבורי ״ סלה כל אבירי • ןןצםיכל אברי ״ |עלפתי בירי שובךי ״ חט»ני:
 פלצנו מרוב תלאות ״ פצמנו ?*כובד תחלואות ״ צפינו;שע להראות!
 צרות אותנו קוראות: בןדוש ןעןךאל הייטה ״ קלון ר^יתף המלבמה ״
 רדה מכבודה ונתמוטטה • רפה שבריה כי מטה״ חס»»: ,שמע פלל
 $יות • /יכלל בנוי'לתלפיות• שובה אלוזי בריות ״ שובב נידחי
 אריות: חחבש נאמכותינו• תעלה נא אהבתנו* תקשיב קול תתנו ״

 יתקבל ברחמים וברצון את תפלתנו• חםאני:
- ז v I ן • «  I ־ י־ : ־ ז־ • ן

 זאלסטו פריינד הקביה פאר נעמק צו.ענטפעךין הדנעיר סיר האבן ךיך דער צארינט דו
 נאט אונזר לויב טיר האבן ךיך ךער צארינט טיט פיל אונזךע נאךהייט ולכן אונ דרום
 פאר ציהט ךך אונזער האפונג אונ צו ךי בבלים איז וואךין פאר יקערט אונזר ארב זדונו
 זיי האבן אונז פאר שפרייט פון הויז אונזר לעבין זיי האבן פאר שעבט דאשארט אונזר
 נילוםטי_קייט חרבו זייא האבן פאר וויסט ךאש הויז אונזער לוסט.עש האבן פ^־ כיטין
 אונזעךע באווילינטע זענעפטינע ץקרבנות טעינו םיר דינק פאר איךט פון ךעם ךעכט
 פארטינין #טענ מיר האבין נארעש ניטאןיען דער ודייל* מיר האבין פאר שעבט רעכט
 פארטלקייט האסטו אונזער קךינער נםאבט שוועבין אזו וויא איין אדלער כבש יער האט
 באצוואוננן פול ךער.קינינ אשור מיין איין זאמלונניער האט פאר ךאךבין מיין ״קראפט
 אונ ער האט דער שראקין טיך לחלח ער האט מיר ניבראכט נאך דיא שטאט לחלה אונ

• j « • • : ״ ן I t • ן ו -  ו ד T « וז ״ויו «
 הבור צוא דער ווייטעךין כיך פון מיי$ע נימאתןין מצבת ךיא היילינע שטאנד איז אליין
̂יקךיינטע שטאט ומה זיא האט ניךעט וויךער ךיך אפזקערמג  נבלי^ין פון ךי היילנע 
 נעלית דוא האםט ךך אפ גיטאן פון אונז אונ דיין נבואה האט ךך אפ נ;קעךט פון אעז
 סחן״;נר האט נישלעפט דער טלך פון בבל רער ךא האט ניךינט ךיא ^בודת כוכבים נבו
 אונ צו טראטין אלע מיינע שטארקע עצם 7ןר האט פאר שטאפט אלע םיינע גליךי־ איך
 בין ניוואךן אום מע;טיג אין האנט מיינע ברעבער קדוש היילינר פון(שראל לונ אין
 שאנד פון דיינע פרוםע שמע הער ךיא הפלות פון ךי םי;לער שכלל נרונד פעסטינ ךעם
 ן״ית הןןקדש שזבח ווידערכןער אונ זאלסמ אויף ברייננען אונזער היילו;: תקשיב דוא

 ־ זאלסט פאר נעמען אן ׳ןמיס אונזך תפ^ה:
 שחרגוך



 סלידזת ליום שגי של עשרת ימי תשובה פג
« f e *ולפי שאין חרשין כמעשה מרכבם ל0 ל • (  הסליחה הזאת יסד הפייטן מל ננואת יחוקאל(פרשה א,

K :כי אס לבאר סמלים 
 סח תחנה עם המחבר שמעון בר יצחק

 fi^g הבםא• אשר למעלה מנשא• ;חלה מנת! לצור ד&תנ^א:
ה  מלןז_עלכםא • לעמו יהי מהסה״ ויביט בצורת תם'חק̂ו
 בכ©א: על הימין אךיה • ןחלה פני אהיה • ;חון רחום לזרע כ1־\היה •
 רשענעהיה • ואותנו ;היה • וישיב המלוכה לזלע יגיד אך1ה:*נא
 מהשמאל' השוו־ ״ פנ;עתנו ןתשור ״ ללמדנו היטב חמוצנו לא#ור •
 ברבות יחשור* ומרודינו יעשור• רשיב לבצרון הךרת הוד בכור שור:
ן ך  ראיון פני אךם • תחנתנו ועקדם• לפני יצור מעוז יוצר האדם : ל
 המאךם ״ ויעורר הנרדם ״ ררבה המשרה לרךואי צאן אדם: צפצוף
 הנשר • בכנפיו;חשר״רמליץ בעדנו פני אוהב יושר: חלקנו;בקר•
 ועפעפינו ןישר״ ^עשר:קך^יעליו^ים״שרפים
 ואופןים״ השמיעו תפלתנו פני אדוני האדנים •והבור ךאשונ.יםץ^בת

׳ מ י איתנים • ויקים שבועה לדורות א^נים : מכניסי רחמיס ו  י

 סליחות ליום שלישי של.עשיית
 אימריס לך יי הצדקה עד כי רב תא

t מ5ח לט אביט כי ברוב אולתנו שניגו • מחל לנו מלכנו כי רבי עונינו 
 סט פתיחה עס המחבר שמואל ברבי אברהם חזק

 >םחרנוף בכןשנוף יוצר הרים • מגיד לאדם קירו
 וךבריםץחלינוף ךרעזנוף בושים'וחפירים •
 את חטאתינו היום אנו מסברים • להקנו ועתו
 זקנים ומנדים • בבית תפלה מקדש מ^ףם• ךפוני
 לדם מעודי אברים• בהולים יסעורים £בל ?גברים•
 שהרנוך בקשנוך מיד זובין אונ בעטין ךיך בא^עפער פון ךיא בעךנ מגיד דוא זאנ&מ
 ךעם מענט^ין ךיא ךייד וואש ;ןר שמויעסט בסוד וחלינזך טיר בעטין ךיך אונ

 פארשטין ךיך פאר שעמטער הייט את אונזעךע זינד דערציילין םיר היינט לוהקנו מיד .
 האבק ןיך איין ניזאםילט אלטע מיט יוננע בבית אין רעם הויז וואו םיר זיינען מתפלל
 היישט אנןליין בית המקדש רפויי טיט אונזערע שלאפע הענט אונ ךיא איברים!יי^ק
ן אונ ךער ציטערט פון אלע זיימין יגורט 9יר £ארן9ץ י ק א ־  אויש;לינקט בהוליס ךער $

י רך י  י
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 עורנו וראינו מ#ני פלירים • אף והמה ^3יהם
 קסגורים • 3פ#$#נו מעשים והנם מכוערים• רתת
 אחותנו ח^לים וצירים• ת־שחרויגןנינו והלכנו קדורים•
 מוט התמוטטו ^לחל^מת?ינו
 וכיולךה'מצירים • זחלנו ונירא מזונותינו היתרים •
 קחנ^ךבריםב^לוכמ פרים *'תמוכים בטוחים

̂ 2 כי על רחנדך בו׳ J D^DJ  וללחמי
י ה ^ ו י ו ה נ י נ ר א.תעי נ א ש ף נ י ל : א י ן $ ך ק ו ת נ ת ל פ ר ה ן בצכ ו ו נ ע י ף JJ ש י ^  ז
ם ד ק ו מ נ כ ל : אא־ןים מ ס י מ ש י ל ! ל א ם א י פ ל כ ו א נ ב ב : 3שא ל ם י מ ש  ב
: ב ק ע 1 ת 1 ע ו ש ן ה ו צ ם י ז 1 ל ו א נ כ ל א מ ו ה ה ת א ' : ץ ר א ב ה ר ן נ ת ב עו שו י ל 5 ע ו  פ
ו נ צ ן ק ו אל1זי .י#ענו ן נ ע : ש ו ' ה : ל א ר ^ ת ל י ר א ת # ת _ע?ןף א ' » א ע # ו  ה
«ר י נ ח גיתהלתף:'•-חם * ^ ש ה ף ל ^ ך ן . ם ש י ? ת ו ד ו ה ם ל : ו ן הנ ו מ נ ל ד$י  ן

ן י מ י נ ב ובסוןו חתום שס חמחנר ב י  סליחה סייפי ע״« א
 אלהינו ואלהי אבותינו

ת > ו י ו ל ת ג ו ס כ ף מ י נ פ י ל ד ? ע ת • ב ו י ו ל ר ת י צ ל ן י כ נ י ל ע א ף ה י ל  א

ל ךיז ע ב ד ו ע ח י כ ו מ ת ו מ ת ״ ך:ן א ו י ל י ל ע ב ה ר ת ו ו צ ע ל ה ו ד  ״ * ג

ות ^י ם • ז י נ ו ד ה נ ו ש ל ב ד נ ו מ ש ם ״ ו י נ א פ ו ש ז מ ץ נ פ ל ן י ן א : ה ת ו י ר ב  ל

 זיך אונ זארנץ פאר ךיא צווייא בייזע הערץ אף ךאש זיינען אף טיט חסה זיינק
 1יייךע טקטריניס במשפשנו אז מיד האיין זיך בזובט אונזערע מעשים ןיינק זייאטאוס
 £יין ךטר;עש האט אונז אן נינוטען אז1 וויא ךער ווייטאנ אונ אמלין פון איין יולדת
 השחח אונזער פ;ים איז שוואךץ ניווארין וןיא אטאפ כיט טיר זיינען אראפ נירוקט
 גיוואדין אונדיןען גץראךין בךעזקליך חולחלי אונזערע לענדין זיינק ךער ^ראקין וןיא
 איץ ניווינערין האבץ מיד וןי;ען םיר פארכטין זיך אונ האבץ מורא פאר אונזךע פיל
 עבירות קחנו נעםען מיד אינזערע ךייד פון ךיא תפלות אויף רעם ארט פון כןרבנות
 תמוכים מיר לעהנען זיך אן תמיד אוף ךיץ בטחון אונ אויף דיין ךחמיס האפץ טיר :
 אליך האל צוא ךיר נאט ךיא אוינין פץ אלע $אשע?ענעש הייענעץ דיא בעי ודיל פאר
 דיר זיינעןדיאפאר בארנענע זאבץ'אנטפלעקט גתל דוא ביסט רעד נרויםער
 ראט נעבער אונ פיינםמער רער ווערק דין איין ווארהאפטינער ריכטער אונ שמראהו־
 ^ציינער אוב איין בעל ךין צוא ךיא בשאפענע מענמשין הן נון ^ס איז ניטא צו פאר
 ךיר פאר טראנוננ פץ פגים ושוע אונ ךער הער אונ ךער ארעמער ווערין נלייך נליכט
 וכיות ז?יות זוך צוא ךיא קינדער פץ ךיא וואךהאפמינע אבות חמול דער בארעם ךיך

 אויף



 סליחות ליום שלישי של עשרת יפי תשובה כנד
 חפש לזרע אמונים • חמול עליהם כרחם אב על בנים: מנסת והקדמת ,
 תשובה ליצורים *,:רות רמג מע& ולברור מעשים הירורים״יצחיצר י

 רע המסית והמדיח לנעורים״ לכ^נף תךחנו בלי לר?שיל לב
 העצורים: ?$פגיף כונן'ל$נו תשובה שלמה• גאורי^דןז חדרי רוח
̂ומה • סרעפינו תטהר מחטא ואשמה • עדיף לשוב בלישל ומדמה ן  ונ
 פלאיף רבים פלאות• צךקותיף צךק נוראות • קוךאיף יבחיל' ומוךאות•

 רהשם שעה נא ו^שה עימהם לטובה אות: שחךנוןז קוךםעמוד השחר!•
 תאיר לנו פנןןד כעפעפי שרך • בנונהף ;היל מאור נשיןפה כמו
 שחר״אדני שמעה אדני םלחה אדיני הקשיבה ועשה אל האחר:אל«»ך ו״׳

  • ־ ו י ו * » • י ו ״ » * ד » « ו־ « »  י ״״ ד « • « «

 כאיל רןערונ על א$לקי מןם כן נ^שנו קערונ אליף אלד\ם: אאדם זךים
 יי"* בןמו,עלינו.ועךת לעריצים בקשו גנןשנוולאישמוף^ננדםיקלה: אשר
 £יןרו/ירשה לנו את^אות אלהים: כעל אלה תת»$ק יןיהה^הויעננו

ף • כרחם אב זכר א £ 

 עא פליחה מייבי ע״מ תשר״ק ובשן* חתום שם ועחבר. שלמה הקטן
. >׳' י, אלהיט זאלהי אבותיט י . . . 

ף כאיזלעלאפיקיס• שחה לקץ רדה י  תעחנאל
 אויף ךיא אזו וןיא איין פאטעראדף ךינע קינדער מכסח דוא האסט נקייךט אונ
 ני?־עדעלט דיא תשובה צוא ךיא באשע$ענעש ידית אוןעק צוא וואךגןץ ךיא בייזע
 וןערק אונ •אדם' צוא כןלייבץ ךיא א1יע* גיקליבענע וןערק כח ךיא גןךאפט פון 2צר הרע
 וןאש ;נר ךיץט אן אונ פאר ^טויסט פון יונינט למענך אום ךיינט וןילין זאלסטו פאר
̂ע מלפניך  ץנטדיסין אום ;יטצואמא^ין ^זטרויכלק ראש הארץ פין ליא אויף ?יהאלטע
 פון,יצוא פאר דיר טוא אן ברייטין צוא אונז איין גאנצע !לצובה.נאור פארכצומער

• t I 1 1  I . • »| ן • J ן - • - יי 1

 #ץ ליץ האנט ויינק דיא ״קאםעךין פץ רוח אונ נשמה סרעפעו אונזערע ניךאנ.קען
 ןאלסטו ריינינן פון שולד אונ דנד עייד צו ךיר וןיךער צויקערין ןיך זונךער פאלשקייט
 אונ שאלקהאפטןקייט *לאיד ךיינע וואונדערין זיינען פיל וואונדער נדקותין דיינע
ע רופערס טיט ציגןעתעש אונ פארכט  ^רעכטינןייט דינען פארבצוטע קיראיד לי̂י
 יחשם זייענר ניבעט פאר נעם נץ אונ טוא מיט זייא איין צייכין צ*א גוטין שחרנוך מיד
 האבץ ךיך ניבעטין פאר אדף ביין רעם מאךנץ שטעךין תאיר זייא ואלין לייכטץ צוא
 אונז ךיא שכינה אז דיא בליץ דיא מארנינס בטגהך אין דיין לייכ^ין לאש ליכט פון
 ןיא דא לונט אז ךי מארנינס אדוני נאט הער נאט פר ניב נאט פאר נעם אונ טוא דוא

— זאלסט ניט זאמען ן  ד
 תערונ אליך;ןש שךיי^ט צוא דיר מיין לייב כאיל אזו וןיא איין אינד ^ךי;עט על אויפין
 אדם נאננ פץ האשד שחה לקץ רדה ןיא ביינט ןיך צוא רעם.קץ פץ דער גאולה

 אונ
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 ואין מפיקים •י ךהוק ועמוק ולךלורתלא
 מספיקים י קוים וחונים ואמנה לא מפסיקים 5 צמאיןז
 צוק להם ידדל לבבם י פניןז־לוןאות כית מעון חביבם•
 ןגטד בסך ועמוד אש סביבם* סורו ערל וטמא בעלי•
 ךבבם: 1נכהיךם נילשה למו נמו חרשו •1בדתשתןד
 אישר הורשת עמף 'גךשיד להעמיד יום יום עוד
 יח־ושו י כנוס מס וחמס וענייף ןךששו: זיבוזו ןבזו
 יףךיף יכנום כלבים יי ט?שים ישמעאל נבל תער'
 .מקהים• חרפתם שומעים' עלובים ולא עולבים * ןר
 לא/שלבים ועליף נצלבים י: ואנחנו ננךןד״זה ענו:נו *
 העל אלה תתאפק תחישה ותעננו י ךכיתנו במקום
 תנים ואליןז עינינו• גם ניא צלבןות שמו מעוננו': $נו
 אונקייןער ?יהט אונז ניט אויס רחוק ועסוק ךער _קץ איז ווייט אוג טיף צואווי&ץ און
 צו שעפ ין איז;יט גינונ ראש מיינט מען מען קק {יט ווישין ויען טשיח וןעט קוסק
̂ערין ןיט אויףיצו  קוים וחונים זייא האפץ אךיף דעם קץ הנאולה ואבנה לא מפסיקים אינ ז
 גלייבץ צמאיד דיא וראש זיינען דאךשטינ צו דיין הילף גוק להם יחיל לבבם;ים צו מי*
ד זייא זאלן וועךן ניזעהן פר דיר כיח אץ ויי^ד גליבטן נ  ךאש האפוננ פץ זייןןר הארץ פ
 בית הטנןדש עבור צוא איבער פארין טיט איין סף לייט עולה לךנל p יעמוד אונ ן>יין
̂ץ  פייןרךי^ע זייל אתם זייא סור טוא אפ פץ אונזער לאנד זימך שונא נכחידמזייא זא
 אונ מראכטין סיר וועלץךיא פאר מייךין טיר וועלץ ךיא ארבץ צוא זיף ורריש-ן פון
ץ פאלק האבץ ךיא פאר טרילין לח*ודד  ךיץ ארב וואש דוא האסט נימאכט ארבץ ך
 צוא $אר טילינן אלע טענ פאךשטץ זייא נאף כטס איץ צוא זאמלען מס אונ רויב אונ
̂ע ישראל פר?ארוטן די יבוזו ויי רויבין אונדען מבזה דיץ{יליבטע אונ ת^ץ ךיא  ךיי
 קלביםיטששיס ךי נארישע ישמעאלימ די שלעכטע לייט חרפתם זייץר שאנד הערץ זייא
 ךי.ישראל זייא זיינען פר שעמט אונ פאר ^עמק קיץ אנךעךע ;יט זר צו קיץ פרעםדע
 ךערין דיא 3יט באהעפט אונאיבער דיר לאזץ דיא זיף הייננען ואנחני אונ םיר *".ליד
 אנפלעקין קיר אונזך פיץ העל אויב אויף רעם דוא וועשט איין האלטץ ריף דואוועשט
 שוויינין ותעגני אונ וועשט אונז לאזץ פיינינץ דכיתנו דוא האשט אונז פאר שטדסין
 צווישין שלאגגק יאליר אונ צו ךיר האפין אונזעךע אוינין גם אויף פינצטער האבץזייא
 ןימאןנט אונך וואונוננ בנו אן אונז איז אן נירופין ניווארץ ךיץ נאמען לא 1^ זאל 4ימ

י ווערין  י י



 סליחות ליום שלישי של עשרת ימי תשובה פה
 נקרא שמך אל יתחלל׳ בןז כל זרע:שיאל.יתהלל •
 אם עונינו ךבו ומילאו חלל י אנכי ׳מוחה פשעיך פיןד
 מלל: שניאות׳ שים זדים ולא קונס •'•לפנים משורת
 הדין לנו הכנס• מפני קושט סלה:בוש האונס• הנס
 לתנוסס ונךחי לשךאלןכנס הרץ בר״; פוצי ןקךבן
 תשע * קכץ:חד'ערירית עם י תשע י טבע ד׳מ^

 ולא יזכו• רשע• נושא עץ ועובר על פשע: ־.
 pc hit״ ייעבוי יכו׳

6t2 אץ לנו פה לדייב ולא מ?חלהרים י־אע: את להיפרד. לפרה איע 
 יתן לאנזים כפרו: פתז אלוזים את יע!ראל מכל צרותיו: חנט יי י
v. . » - T j - - T . T r -ו ••: ! -I- ו 
 כחםדף כרוב קחמיף פנה אלינו: פודה £ נפש״עבךיוולא.יאשמו כל

̂ • כרחם אב וכי׳  החוסים 
 ושליחה nftc *שר מחכרס כזא שייסח ילפי 5חוח צשונה ויוסי מלי5תס מ־אס שסו6 ר' שלסח בן גגירו^

 סנוארת ©אליה ו6ינס גריכה צשיריב כי אס מקומות מעסיס :

 עב שלישיה סייסי ע'« איב ושש המחבר חתופ בחרוז הי־א״י; שלמה
 אלהינו ואלהי אבותינו

 דוממתי ברוב יגוני• ליום:פקד זדוני* מה אומרלאדוני: אמללתי
 ונאלמתי • בזכרי אשריאשמתי • בשתי ונם {כלמתי:

* י • * ־ » ־ • ; ־ t y • it . ן - rtvt 
 ווערין פאר שוועכט בר מימ דיר וועךן אלע קינךר .ישראל נלדבט אס אויב אונזעךע דנד
 האבן זיך נימעךט ינזלאי אונ האבן רעד pילט די וועלט אנכי איך וועל פאר נעבן דייןע
 ךנד •ד האט ךיץ םוייל נירעט שגיאות ךי זדונות מאך פאר שננית ולא אונ זאלסט אונז
 נים קנסנן לסניס ברייננ אונז אריץ אונ טוא טיט אונז לפנים משורת הךי ןמםני פאר
 ךעם אייבינין אמת זאי wp״ שעםט וועךין ךער וואש נייט אונז צו פאלשקייט הנס ךיא
 גדולה פון די ישראל זאל ווערן ךער הויבן אין די פאר שטויסענע ןשראל זאלזער איץ
 זאטלן י׳רץ באוויליג בתךיא פאר שפרייטע טאכטער.ישראל וקרבן אונ צוא ךיא יקרבנות
 ואלסטי ךיך קעןץ קבץ זאםיל איין אין איינעם עשירית ראש צעהנטע שבט עם טיט ניץ
 שבטים שבע מאך איין ןינקען ךיא זינד ולא אוניעש זאל ניט ךער מאנט וועךין ראש

 ביין טשא ער פאר טראנט די דנד ועובר אונ פארט איבר אויף די םיסטייט :
 שממתי ברוב איך בץ פאר וויםט טיט טיין פיל טרדערקייט ליום אויף ךעם זטאג וואש
 ע*ז וועט נךיינקט וו^ק מיין םוטווילינוננ מה וואש ״זאל איך זאנן צו מיץ האר
 *סללתי איך בין פאר שניטין אונ פאר שטו: ט ניווארין בזכרי אז איך ךער מאן םיך
 מאש איך האב ניזינדינט בושתי איך בץ ד;ער פאר שעטט בהבל אין נארישקייט זיינן

 מייגע
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 בהבל בלוחמי • מפגי ב$ת דעלומי * אין #לום 3ןןצ?ןי: גהלתי בי
f קודחת • כמגלה נמתחת •דוהנשה בא לר!חת: דבך!ת;במחשבי 
 ונפשי ^^־%?,#^(tbi5nnr״?1n^^ יומי• אזיא:ק>ן הזלוטי >
 ואהובה אל מקומי: ועל חטאי אשר עבר* ועל פש>3י א^ר גבר •מה
 א#יב שולחי דבר: זדון £ביהביאני • וער,עוןאשר הלאני״ מבטן
 ןןךאגי: תשב בנפשו נבר * כעץ שתול על יובל: והוא לנןברות יוקל*:
 טפל $קר בתוכו • ונמס למהלכו•/יפן כ1ז וכרז: יושלןז כאבן דומה •
 ו6* ןשא לבית מהומה • מכל אשר דו מאומה: כחו לאי םמ^הו •
 2ת נפשו נשאתהו •*אף כי אש אכלתהיג לכדתני אשמתי• הלא זה
 דבר" נ^מת; • עד היותי.על אדמתי:* 'לזאת נפשי נשמה ״ כאיש ^ו>נכ
• ונ־^בבינךאתי • א^י W  בבלמה• ערום א^וב 'שמה: מ^וגותי ^
 םיינע טענ אוועק ננאננן פאר ךער בושה פץ ךר יונינט אין ?נש איז ניט ךא.קיץ נאנץ
 ביינךילאין מירגחלחימיין נשטה אץידעםנוף\וערט אויש נבךעגט וויא איץ בגילה איז
 אויש נצדנין פאר הקדוש ברוך הוא ספרים וואש אין זיי איז אן נשריבן חיים טיט ?סיס
̂ז  «המשה אונ דר בעל חוב וויל זיינש נעמן דבקתי איך האב טיך באהעפט אין פינצטעוץע
י איין א ,  ךאש הייסט ךיא^ןנירות ונפשי אונ מיין לייב האט ניט נוואוסט אז איך בי! נ
 גר ותו^בהיי ווייא גישתען אז מיץ הינטערשטער טאג וועט קובןען דענסט מאל וו^ל
̂קערין צו מיץ אךט ועליאונ אויף  איך טיך אויף וואןנץ פץ מיץ חלום וועל איך טיך אום
 םיינע חטאים וואש יעש האט דך ?זר ניטראפין יעל אוני אויף מייגע פשןים'וואיש' זיי
טארקט מהוואשדעל איךזננט^ע^ מיץ' גאט וואשיער האט מיךאראפ  ךינען נ̂י
 ^דקטאדףךער וועלט זריז מיק שלעכטהארץ האט מיך אןנירעט יעל.או: וואש וועל
 איך ;גנטפערץ אויף ךייעבירות וואש זיי האבן מיךי נימאכט מיד במזיד לבטז פץ ךעש
̂יצר הרע נירופין חושב ודייל אמענטש מיעט;נר וועט אייבינ לעדי  בדך האט מיך ךער
 אונ טוט ^לעכטץ כעץ אים ךאכט ךך אז זער איז ודא אבוים וואש איז ני2לאנצט בייא
 וואשער והיא אבער ןןרוועט אויף רעם בית ךגןברות אעעק ניפיךטיוועריןמשל ךאע'
 פאלשקייט איז באהעפט אין אים ונמס ^ר וועךט אליץ בייא זיך נמאט !י;נע
̂ר־ וועךט ניווארפין ודא איץ שטוטער ^טייין ולא אונ ״ער טךאנט'1יט  מחבבות יישלד
ת אין לעי צייט  פון [יין פאר ךינשט אין.קבר אריץ כוחי זיץ בת לענט איםףט אונטל ע
 אז ךץנ$ש ווערט פאר לענד אויך אז ךאש פימןר פוןךעם גיהנם וועט אדף ״עסץ
אזוא א £ ל  וועט אים קיינער ניט?קאנען העלפץ לכדתני טיץ *צולד האט טיך־באצוואוננן ה
 ךעט נעבעך מיין נשטת עד ביז איך בין;ווען אויף ךער וועלט לזאת אויף רעב איז מיץ
̂קעט ורעל איך. או-  לייב פאר וויסט כאיש וויא איין מענטש לעט אין רער בושה נא
 קעךץ דאךטן גשוגותי מייגע זעד טךאנ איך אונ מימין הארץ רוף איך אנכי איך האב
 נזינךינט נכוחה צןא איץ נלייןיןווענ האב איך קיץ חש־ ניט גיהאט א־נ;ואש דאיע

 הארץ



 סליחות ליום שלישי של עשרת ימי תשובה פו
 חטאתי:נכוחה רא חשקתי ״ ובשרירות לבי דבקתי • מה לףקעקתי:
 קןאי גפ#י אשמתך* ראי חמאתןד לעמתך* גם את שאי כלמתך !
 ;ןתאדאג לוויני • השיבוני רעיוני• נפלה נא ביד אדני: פןד. ממכק
 שבתך* ופתח ליךלתיף• בי אין!ילהןז: צור הגן בעמי* ומעוגי
 פתי ג ותוךתף למדני: קולי שמעה כחסךןל • ביום אעמוד נגךף •*אל
 תט באף.עבןך: ראה ׳ענ:י וענני * אני ב;ךןל הנני ״ ואתה 5;י חנני: שלח
 אמתף וחסךף • cyb צועקים גגךף• ולי אני.עבךף: הםלח אשמתנו י

׳ י מ  ואל תפקוד עלומינו• כי כצל ימינו ן אל מלך דעבור ו
קךש1: יפה נוף משוש כל הארץ  ןדול ומהלל מאד בעיר #להינו ךןרי
 דר ציון.ירכתי צפון קועת מלך רב: ד״יטיבהבךצונף את ציון תבנה
ב ;א אפףגחמתףמעירףןר^אםדרקדשף: לספר  חומות;תשלים: #
 ןציון שם.ין'ותהלתו 1ייחשלים:יועךבה^;י^חת מידה וירושלים כימי
 עולןש וכחנים '.קךםיניות: 'בו3ה־זירושל:ם זץ ןךסיישראל ןכנס: כי לא

:טוש יי את .עמוועזלתוילא י^ץוב. •־ועי אב וכד י  י
 כתת הסייםן כסליחה זו לזכור ירושלים כי נשנע כקב״ה י שאינו נכנס כירושלים של מסלם מי שיכנס ניחשלים
 שצ מסה כדלרשו חז״צ • והספלס שאדם מיזפלצ ענ צרוסמ מהמר כשציני למיס לפי שבאוסז סוס!

 מכר צפני כקג״ס הורק כניס ״ וזהו טונס הפייסן :

 & שלטונית מיוסר ע״מא״ב בראשי החרוזות ,
 אלהינו ואלהי אבותינו

 ירושלים.את יו הללי דגולי. מרבבות • הדורע!
 ןזאךץ האט נילוסט האב איך טיך' דרינק באהעפט אונ ניט ניטךאכט טאטער טאר
W י בין' איך חשוב אז איך האב ימיך ניזאמילט םתפלל דין א ו ו ה  סק ראש ניט מ
 מראנ טיין לייב דיין דנד ראי זעה ךיינע חטאים יקענק דיר גס טראנ דוא אויך דיין
 בושה עש איז שדן צייט צו זאךגין אןיף מיינע זינד השיבוני האבן טיינע נידאנקען טיר
 ^נפעךט לאטיר אדיין פאלין אין די הקט פון נאט פנה קער דיך פון דיין הונין זיצונג
 אונ ?פין סיר דיינע טיךין כי ווארום הוץ דיר איז ניטקיינער וכעוגי פון אונזךע עונות
ק תורה לערין טיך קולי מיין קול הער אזי ודא דיין חסד אין רעם  לייז טיך אויש אונ ךי
 פאנ אז איך שמעל מיך יקענן דיר אל דו זאלסט ניט ניינן ליין קנעבט מיט צארן זעה
 מיין פיין אונ ענטפער טיר אני איך בין בייא דיר אין די הענט>אתה אונ דו נאט ברוך
 הוא ניב מיר מתנת הנם ^יכ דיין אמת אונ דיינע הסדים לעם צום פאלק וואש זייא
 ^רייען קעגין דיר ילי אוניצוא ביר דיין קנעכט זאלסטו פאר נעבין אונזר שולד יאל אונ
 זאלפט ניט נדיעקן אונזר ^אנד דעל אונזךע טענ דינן אזו ווי ךר ^אטין פון ךעם טענטש:
 יחשלים את ירושלים לויב נאט דער באנירט איז פון צעהן מאל צעקן טויזינטטלאכיס
 הדורש ךער ןא פארשט פןבא;י;עןראש יאר ביזצום לעצטין באיולינליכע

 רענת
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 מךאשידת אחךירת בג#ם נךבורת • בנותלןז
n תרבות r זרות תבנית היכל מחטיבות ••פןיחו רננו? 
 ןתשללם: ירושלים 3נייה מ1יר $חברה לה בידום•
 איש ואיעז ילד בה והוא:כוננה ןנןמך.יספור בכגתוב
 עמים איום'; זכור לזי לגני$דום את יום יהשללם:
ד לתעל • לחפת כבוד זדה לה  לחשללם גנון להציל מ
ןה^^ם^תהמגל• כןיגןייי  מודד בש_על; ^טנ
 צבאות על לחקןללם: ירושלים דורש אין לף ^כחוןז
 אוהבלך י אותך לא ידרושחבטלו יתןצלןז י יאמן ךברןד
 ואביבה שופטיך • '3ץ מי יחמול?גליך יהשילים:
י ס?יכ • ו  ירודים דדים סביב לה עומ־יים כחומות י
 ^עמו יוסד וזדומות * עדינה תפיל לאין תקומות •י
 לתבנה חומות ןחשלים^לח^ללם'געמף לחר^ה
̂ן אין די(ד#לען דאל נישטאלט פץ היכלזיינען זייא  רעגץ בניחדךיי^ע טעכטר זיי
 גי^יבט פ*חו עפינט ניבעט צוא זאטען וןענין דיא פאר וויסטונג פין;רושל:ס *•משלי*

j .̂יס וועךט ניבויט זיין אז די שטאט שילהדיא דא באהעפט איז צוא איר אז איץ  ןרוש
j ען ניבאךין אונ נאש  צוויליננ איש איטליכר פון ישראל וןערט זיין אז ווען יער וואר דר̂י
I ̂ין יספור ןןד וועט ציילין דיא.ישיאל אי! שייי3ץ ̂וערט זי י אן ברייטץ צוש אויבעריש  

ס  ךי פעלקער רער פארקצומער זכור נידיינק נאט צו ליא ?יערשטערער ראש בהט״ק ךע
 טאנ;תשליט ירושלים ןרושליס איז גשיצט אונ יער האט נישייד צו טר;אק אונ היי״לונ;
 ntvi צו איין דעקוננ פון עהרע ךיא צוא ^יר דוא נאט ךער דא סעסט םיט ליא מריש

̂ין פץ אויבין כן אזי זאל ?א£י>ין (  לגונני! צו באקיךטען איר אן די פייניל ךיא דא שווע
ד י  גאט דער הער שאלין איבר ירושלים ירושלים ןרושלים איין פאךשטער איז{יט צוא ד
 די האבן דץך פר נעסין ךיי;ע ליב האבער *חך ךץז טו# די 2יט ?אישטין אונ די זיי^
 פאר שטערט ךיינע ראטערס יאמן לאן וואהר וועךין דיינע ךייד נאט ךאש דו האיכש
̂ןעל וויךער,קעךץ ךי;נע ךי^טר כי רען וןער ;ועט זץז ךר באיכ2ען  ניזאנט אמ >אץך 
 אויף דיר ןרושללם ירושלים בערנ זיי;ען ריננש ארוס איר ךיא שטייען אז טימנריי

j ׳ אונ נאט ריננס ארום צוא ךץ פאלק ?ר גרונד םעסט ךיא דא איז דיא שעמלm 
 ך^• $יס ותגנה אונ תא זאלפט בויען ךיא מויןרץ פץ ןתשל:ם ירושלים;תעלים דיץ

 פאלק
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 לפלצעת וגעתה י ,חומת בת ציון הורידי כ;חל
 דמעתה׳;נרי קךשף היו מדבר ובעתה׳ ןייוןמךבר
 היתה ויחשללם: ירושלים זברה למי ענ:ה בי נטמאמ •
 בסןז לא תוכל עוד לבא ולצאת ״ ומהע לאי תראה
 נסילתןז הנלאת׳ עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים:
 .יחישלים חמא המאה על* כן היתד. לניךה • הוצא
 לחיה היושבת בדודה י איככה תוכל וראית 3אגךה י
 ודנךבה ל;י'מנהרת !דודה וירושלים יחשללם
 ממאתןז עד מיתי תליין בקךבןז י כטמא [נחישבים
 סבך ותנך י ךשעועון טמון בחבןז׳ כבסי י מרעה
̂ישליו איוהבןןו ונבנו החרבות׳ ̂ים  לבך ירושלים: ןרוש
 תדחי כי נתקליסובך הרחוקות והקרובות, לקים חזון
 ישועות טובות י עוד :עבו זקנים וזקנות ברחובות
̂רעקענעש ram דיא סדעךץ פץ ךיא  פאלק איז צו לעסטעריננ צו ביע?ענע# אונ 
̂זטאט ךי.ינר הייל;קייט  שטאט ציץ זיא טאכט גיךערץ אז' איץ באך אירע טךערץ עדי ךי 
 זיינן נוואךץ וויםטענייא אונ פאר וויטטוע זית ציון א״ז איין וויסטענייא ניווארין אונ
 ירושלים •רושליס ירושלים זיא נידיינקט די טע; אירע פיעוננ דא& ויא איז ווארין פאר
 אוטריינינט גשר טיט צאל ״קק זיא ניט סער צו קוטן אונ אויס צו גיץ יט־יע אונ וואתס
 זאלסטו ניט זעהן דיין ארב איז גיםיד עד ב*ז וויא לאננ וועךסטו ניט רעד בארעמן אן
 ירושלים ירושלים ירושלים דנד האט זיא גדנדינט דרוס איז זיא נווארן צו פאר ודאגלוננ
 היצא ציא א1יס צו זעטיקייט ד• דא ןיצץ אליץ *יכבד. ודאזאלםטו קענן דו זאלםט זעהן
 אן איר פאר לירונג וערבה m ךא זאל גיזיסט זיץ צי נאט ד פריזאנט פץ יתודה אינ
 ;רושלים *•ושלים ירושלים דק אום רייניקייט ביז היא לאננ וועלט זיא איבעד נעננטיגץ
 צווישץךיד.«*מ.אז אום ריץ ווערץ זץא גיאקט דיינע אלטע אונ דיינע ייעע ״•ע
 בייזהייט אונ זיני איו פאר באומץ אץ דיץ פאר באתענהייט כבסי וואס פץ בייז דיין
 הארץ:יתע5לים •דזשליס ירושלים זיי וןערין באפךיךינט דץ דיינע ליב האבר אונ זייא
 ךערץ;יבויט וועךין ךי פאר וויםט־ננ תחת רער וואךטץ ראש ךי ואלן נלדבט ויעחץ
 חרך דיו־ ךי ווייטע אמדי נאהענטע לקי* צו באשפעטיגץדיווייז ואטנג פוןךימטע
 היןיף עוד דא*ז נאך ייעךין דצין אלטע םאןק או; אלטע פרדען אץ דיא נאםץ §ץ

 יוץשלים
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 ירושלום: לתשלום כסא י: תקרא לעתות סיאות•
 את האבן הראישה חן חן השואות י בבא כל לשךאל
 לףאות • לבקש' את יזי?באותביח'שלים: ןחשלים
 לבטח תוישיב ארץ צבי •• אשר בניה עלפו והלכו
 כשבי • כנה תביאנה לעירה ביאישר נם נביא י ד^גערי
 מעפר פ)ומי'שבי^ר1שלים:'לרו'שלןם מרוב אךס
 פחות תשיב לשייבתןז* ביום ההוא תושעי על אךמתןד.
 עזובה ושנואה תחת היותןז * לבשי בנרי תפארתך
 • ירושללס.י ירושלים אויבים באו לןז להריב ולרלוץ־.
 הצפוני נרם לןז בהשתהות לאל אוד• .ינער יי גןד
ת'ש$:ם:  השמן הבירד •י וינער יי בך סביסי בי
 לחשללם שמחו אתה כל'אוהביה מי ומי י בני'נעקיב
 ויוסף סלה ואל תתנו'ךמי ״ עד ישים יית אולמים
 המעוךדי התעוררי קומי לרוישליםןץרועזלןם עיר
 הקרע רדתי לעף מדוע כי בדת מצותיו יען' וביעף
ן טי א ליא קיםענלי^ע די י  ןרוישלןם ירושלים ןרושלים וועךט גירופין וועךין נאטם שמיל צ
ייעימ ?יל! בל י א י י  את ךיא הייבט שטיין צואאיי, ברומוננ פוןלייט זעלי.קייט בבא3^1 *
 ;שריאל צוא וועךין נזיעהען צוא באנערין אן נאט דער הער ^ארץ אץ ןרושללם יריש04
 ירושלמים צו דבערלץד ווערט זיא דצין דאשלאנדךי נילוםטוננ אער ראש אירע קינז־ר
א עךטך ו  זיינן פאר אום מא:ט אונ זיינען ננאננן אץ ניפיינקענעש כנתאויף איר פלאץ נ

J מ ̂׳ר האט נירעט דעדנביא התנערי האןד ךיןז־ א  ווערץ ניבראקט צו איר שטאט אוו ודא 
 לעהרין פון רער ^ערד שטייא אויף ךי נפיץקענש פץ;רושליס יתשליס;תשלנס פץ וועג•

 פיליקענטשין ווערפטזאץאפענע שטעט ך$יןביום אין דעס זעלפינץטאנ ווער30» י י
ץ ;ןרדרייך עזובה אן שטאט ראש דוא ביםט גוועזין פאר לאדי  {וערץ ^יהאל^ץ אויף ךי
ש י י ד  אונ ^יפיי^ינט לבשי גןלייד אן כןליידער ךייךג ךרוננ-ןרושליסיחשלמז ןרו^לןם פ

ג ווערבניויינק •יי.קינדד^נןבאונ  אייןוסיט איךאלע^ירע לינהאןער ךנדאו
ת ;ץ־ וועדט טאן דא& ^ ן שנןיל^וויינוגנ עי ג י ען  אייביןליןז י»ל אונ איר זאלט ניט;

 קיק ^אלעץ התעוררי. צו יזאנץ זייא ליך.?ר. ןןעקין,שטייא א1יף;רובלים ית«ליס}רי*3לי0 . ^
ג^ף ע שטאט דוא ביסט {יועטינט ווערמוט 8תע ווארום ווייל חא האסט ״ ^ י י  דיא ה

 שםעהט
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 עוד מלכןזלהיה לןז למשען י לממן ציין לא *!דז#ה
 ולמען ירושלים:,יתשלים פן תקע .נפשי מקד'אמר
 עליון׳ עוד יבא דמלויןז ויואל בצביון׳ ודזפךה הלבנה
 ובושה החמה ב^הוי ראיון׳ בי מלןז ילי^אות בסר
 ציון וביתישללם: ןחישללם צהלי ורוני לצבייולתפארת׳
 לבשי עזךולבשי אדרת י פצחי רנה וצך׳לייבמסורת•
 הרימי יבכה קולך מבשרת;תשלים: ירושללם קדש
 זרימ לא מנברו. עוד י י בוס התרעלה לא תוסיפי
 לשתותה עוד י יכונן ךךכלןז לקרםילןז לא למעוד י
 ונחם יי את ציון ובחר עוד ביחשיללמ: ןרושלים ךני
 ושמחי שיר לחדשץדד הלבנון ותרומם ןנוךיש״ךבא

 כל בשר מדי חדש בחדישץהיק^ווו ל;י בהר הקדש ־
 בירועיליםןיהישליםיעממה ועריה .נצתו מחני•

T * 1 ״ ז •: : T T • : ד ־ • : T I ״ 

 #זמעהט ויינעניבאט דתם אוג דתם עוד ךיץ קינינ ווערט ךער נאך זיק צו איין לעתנענ
 אזו ודא ש־ האטניזאנט למדן אום ווילץ ציץ וועל איך ניט שטיל עווייגץ אוב אום ווילן
 ירושלים ירושתם ירועולים פיליינט מע:ט פאר תקץ טיץ לייב פון דיר האט נזאנט רעד
 אדבדשםעד נאט עוד נאך ווערם ?נר קוטן אונ 37ר וועךט קיגיגץ אונ וועי־ט וועלין
 טיט גילוסםינונג וחפרה אונ זיא ווערם בלייך ווערן די לבנה אונ דא ווערט פאר שעמם
 וועךן די זץ קיט פאר טונקעלץ נזיכט בי דען יער וועךט קיןיען נאט ךער הער שארץ
 אן בארג rnc אונ יתשלים ידושליש ירושלים יובץ אונ זענ צו נילוסטוננ אונ צו שונהייט
ץ גזאננ אונ נערייא : ן עדנהייט פזנחי ן  לבשי קליידיאן דיין שטארקייט אונ קלייד אן ךי
נטפערט הריהי ךךב אויף טיט נןראפט דק עטים ךי בשוךח  אז ?ןש איז טואק איבר נ̂י
 זאנערץ פץ ןרושליס ירושלים ןרושלים איו הייליג ך פרעסךע ייעךץ ניט נןער ךרינן איבר
 פאךץ כוס די^עיער דאש ביץע ניטראנק וועךסטו ניט טערין נאך צוטךעקן.״מנן 37ר
 ווערט ביייןדן דיינע חיענץ אונ ךיינע קנאנין וועךץ;יטגליט^ין am אונ זעי וועךש
 כןרייטטין נאט אן 7ק אוג וועךט נאך אדש רער ודילן אן;תשלים ייריליש יתשל:ם דע
 אונ ?יייא ךיך.איץ גיזאננ צוא 3אני;ק 4והר אונ ךער באת וועט ךער הייבט וועךן טיט
 הויפין יבוא אונ ^ש -וועךם •קוסען אלע ךיא לייבער פץ איץ.חודש, צום אנדערץ
 וזושתחוואוג זיי וועךין ךךגוקק צו נאט אדף ךעם היילעץ םץינאץ ;דוגלים יתשליס
i>m וזש^ס איז וןיסם.אמ *ןילע קזטזןט ךיןק אן;יצוגךץ רודןו םיימג טי^ייליקייט; 

 ווארף



 76* סליחות ליום שלישי של עשרת ימי תשובה
 העלך סטאתיה במצולות זדוני ״ והעלה לראש בץבות

 איתני • ונקוו אליה כל הגולם לעם יייליתעללם: ן
 ןחעללם תהלה'בארץ תשים באילם** אעכרועי
 יביאו עבא וםבא ןכועלים י לכה לישתגתהילנו 1לפךיץ

 עבולםיייביום1 ההוא לצאו מיס חלים מיתשללם: •
 ירועללם על ראש שמחה תעלהבאוךןז׳ להעיר
 מעיר ציון בעיר ךביךןז י נ_קבה ר/סובב 53ר ^פי בנך
 כבוךך• דיעב נאי א?ך וחמתך' מעיךף' יח^ללם:

 אל מלך ויעבור וכי׳
 זגנחי #להים תח נקברה לב נ^בר וגך^ה:אלהים לא תבזה: אז ו?ח15ץ
 ז;בחי צדק עולה וכליל אז_לעלו.על מזבחך פרים : י וחסד }י מעולם
 ו_עד עורם.על!יאיו וצדקתו לב:ני בניס: וייאמר בי נשבעתי' נאם ״ץ 2י
 • י2ן אשר .,עשית.את הדבר הזה ולא חשכת #ת!י^ף Kx יךןי^ף: ברחם אב וכי׳

s א*ב אלהינו ואלהי אבותינו ׳ m עד עקדת מיוסד 
 אזן־ךך.העיר כ;מזךח״ ברגלו צדקה זרח.״ גב1ר לרוץ &רח • לגול
י י כשו*םן פרח: הוא אברהם הגעדץצדר!תו *עומדת.ל2ד יזרע v 1 

 למאה נסער • חונן צדיק וסעד : טכסיסי מלכות למדי• ^ןץנךבןת
xs pi וואךף איר דנד אץ מיפענש אונ מיץ סוטווילי.קייט ותעלי• אונ 5»ך סיר אדף 
 ךעם הויבט אום ייילן זכות טייןע שטאךקע אבות יכקיי אונ די וחןרין.דך איץ זאמלען
 צוא איר אלע פעלקער צוא נאמען נאט צו ןרושלים ירושלים ירושלןם אויף הייבט ךעד
 פרייד זאלסטו אדף ניץ טיט ךיץ ליבט להעיר אים ווידער צוא ךננען פץ ;יואננ ךיינעם
 3אלעץ נקבה איץ מייבש בילד וועךט אום ריננלען איץ סאן אץ מדל דיין ק ךיץ
 ;נךשט גיבאריניער •*נ דא זאל אפ קערץ נץ ךיץ צארץ אונ ךיץ גרים צארץ פון ךיץ

 שטאט ירושלים :
ז I ז" 1 

ץ ה*0 ^ °T! ! י^י סי ח םןיח 3  אזרחי חעיד ךער אלם ניזעסינער איז ךער וועקט פ
 ךא ניךעכטיקייט נישיינט גמר איץ שטאךקער צוא לדפץ אין רעכטץ ^טעג
̂רהם ניוואךן מייג0  תיל איץ באנירטער ודא איץ ר1יז האטיער ניבליהטחוא זגד איז א
 וצדקתו אונ זיין נירעבנדקייט בשטייט אויף אייביג זיע צוא האבץ קינךער איז 7ןד !0
 הונדערטןאראונטר נילעהענט נידואךין פון נאט חונן ךר וואס לייטזעלינט אונ אונטעד

 לעהענט דעס צדיק טכסיסי צירונג פון קיךנוננ האט ^ד{יםאו־ט לעך$ק יעץ ?ר האט ^
 ןצזת/ינעןץ הערץ אונ האט ךיאנ^עךינט מזע־אזזא ודאנילייטעךג$ע נאלדתא*

 את



 סליחות ליום שלישי של עשרת ימי תשובה י פט
 ולמד• כזהב מקקעחמד•בע&ר^נסת ועמד : מוריה ;חיתהעלה״
 נצטוה מנשיאים למ?ןלה : סנסנו־ בגדיש עולה /עקת ככבש'וטלה:
ךצרו בניחוח  פקוד כשורה שמר • צפצף ובלב גמר •כןחת בלב תמר;
 לתמר : ^בו:.יחךו שניהם /_sr^7רצון קוניהם • תזכור מנחתי ךשג7<ס•

 אחריהם לבני בניהם: תריח לןםורת מהבנתם ״ תערב תבונת למידתם״ ־
' * T תסתכל חקיקת'•תם ״ הרחם על שאריתם: אל מיו ויעבור מר 

 הפזמון הזז הוא'הכלת מ״ן במתפלל על עצמו ופל כ5ג*:
 עה פזפזן שס המחבר שיטה הקטן הזק

 שהר קמתי לתחת׳ לף אלהי תהלתי• וארנן לך בצך
 ואודיעך חטאתי • תנתן לי יזה שכר לפעלתי י
 נפשי בשאלתי ועמי יייקעיתי: לפנים'זאת בלעןךאל
 מקריבי הקרנן י אם חטאתי כשני בלו הפך לבן•
 וארדה כלי שנותי וא:אנץ על ההוךבן* ואין לי לבד
 איז זיי?נר נילוםט בעשר פיט צעהען פרובין איז?$ר ניפרובט ניוואלץ אונ איז ןייא
 נישטאנען מוריה אויף ךעס בארג מוריה האט ^ר זיין איינציגין זין אויף ניבראכט גצטוה
 ?נר איז ניבאטין גיוואךי; פון ךעם הער פון אויבץ כנסגו זיין צודינ איז אויף נינאננען
 ודא איץ גיהדפטער שי;ער עקדו ,ער האט אים גיבונלין ודא איץ שאף אונ איץ לאם
ר ךעכט ניהיט צפצן» ער האט נירעט מימין ס1יל אמ  פקוד ךי באפעלונג האט ער זי̂י
 מימין נאנצץ הארצין קחת צוא נעמען איין נלייך האןץ וןיא איץ טייטיל בוים ר*ויו דץ
 באווילינוננ אזוא וויא איין זעניפטיקייט צוא ךעמפץ שבו האבץ זיך בייךע וךךער
 ניקעךט עשות צוא טאן רעם ווילין פון זימנר באשעפעד תזכור זאלפט ניריעקען ךיא
 פריזאנט פץ זי/ער אש אחריהפ נא־ זייא צוא זייעךע קינדש קינדער תריח זאלשט
 שבעקין דיא דעטפוננ פון זייעךע צאל תערב ?נם זאל ניזיסט זיץ איר נלייבקייט אירע
 ?טצאנד הסתכל זאלכט לונץ א1יף דיא אדם נראבוננ אין ?פא הכבוד דאס מייגט מעל

 יעקייהרחמ זאלסס זץז ךער בארעמען אויף דיערע איבער בלייבונג:
 שח־ קמתי צוימאךגינש פריא שמייא' איך א1יף צוא לויבין צוא דיר נאט פץ מיץ לויב
 וארנן אונ איך טוא זיננען צוא ךיר אין דער פריא צוא לאזץ וויםין מיינע זינד
 תגתן ;;ס זאל ננעבן וועךן ךר פר איץ לוין צו מיינע וועךק נפשי מיץ לייב בעט איך מימ
 םיץ אן הייםוננ אונ מיין פאלק אום ווילין מיץ בנערוננ לשנים פר ציימן איז ניח/ץ אונטר
 ןשךאל צו ךיא ךא האבין נינעהנט איין קרבן אם ווק מיינע זינד וואר ודא אי״ן ריימי

י ייאגלען אלע כיינע י א ? י  פאדים וואר ?נס ווידר ווייס דורך ךע1 קרבן וארח־• אונ איך ט
ו מיד נאר ̂אךין אונ טוא קלאגין אויפין חורבן בית המקדש ואץ אונ עם איז גים מער *  
 מיץ ךננען פין תפלה אונ מיין תפלה זאל נירע^ינט ליץ 'וויא איין עולה כעח אז ךער

 (סעיס) י ג ביבר
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.: מזיח בהיותו ץקךעים  מלתי י ועולרר ת?לר\ • מעי
 לזביחה• להביא איש את זבת• וחמאתןנמהךדא^ס
 מנימכריךלאין זכחיואץ'מנחה• תוךתייזבידזתיי
 וליחתי מנחתי • נ־שי :'מן בחיות העבודה וכ'ל)נע על
 משמרתי הלא חטאת מכפרת׳ והעולה יי'מישרת•
 ןאיןיחמאת ןאיןעולה• ולאחלב ויותרת• ואשפוך'את
 דנתי• *ואפיל תחנתי., ״׳־י: הן קדם במקלע י בקים
 זריזים באשמורת • מתרים נצבו להפיס • ךוךישיע
 לקטוךתץאין לבונה ואין קטוךתיןנשא>תי שהךה^ת*
: רוזה  בל׳תודות' חטאתי • 'תהא כקרבן תודתי • טשי
 קדוש כי;די י• כבךהעל א;דתי • ואץ מי יעמוד בעדי •
 ףאץ לי 2ית מנוחתי • לבד בך אזייר שמך מעוז צור
 ישועתי ״ העבר את אשמתי י וענתה בי צדסתי • נפשי
י J אל מלך ויעבור• זכור רחמיך ובו׳ ת י ר ב י ב מ ע י ו ת ל א ש י  י
̂ענמ איין מענטש ברייננן  מזבח איז ניווק אונ ךי היילינע ״קרבנות צו #עבטץ והביא פק
 זיין קרבן אונ זיין זינד איז ניוואךן אפ נםעקט אפס י\ם איז פר לענט ניוואלן פון מיד איין
 יוזן אונ;נס איז ניטא קיץ שעכטוננ אונ קיץ פליזאנט תודתי טיין בקעגמג זאל זיין מיץ
 שע^טוננ אונ מיין דייר פון הפלה זאל זיין מיץ אפפער ח אז ;נס איז ניווען ךי;;בודה
 אונ לי כה;ים אויף זיי;ןר היטוננ הלא האט ךאש ״קךבן הטאת פר נעבין אונ ךער קרבן
 עולה 9*ט נימאקט רעכט פארנןינ אונ נון איז קיץ חטאת אונ קיץ עוילה אונ קיץ
 חלב אונ.קיץ רויט פלייש צו בלייננן י*שפון־ טוא איך פאר ניסץ מיין ניזאננ אונ מאך
 פאלץ מיץ ניבעט הן צוא פאר אין בית המקדש אין טאן אויף שטיץ ליא ניאיילטע
̂ים שטעלץ צווואךפץ  כדינים אץ ךער וואךטונג פאר טאג ©מריס ךא זיך ךי ךיינע כ1־
̂נ יועים צי,קטורת יאין אונ נץ אין קיץ ווייראך אונ,קיץ קטורה אונ איך  טדל לי נאיי
 בק איבר ניבליבן עווארץ בהתותת מיט מיין באקענוננ מיץ זיך זאל זיין נלייך אז איין
 £ךבן הודה חזה זעהדוא היילינער נאט אז מיין שלאק את שעער ודא סיין זיפץץ אונ
 קלאנץ ״ין אונ,עם אין ניטא דער ךא זאל עטיץ פאר מיי• אונ איז ניטא צוא מיד
 איץ הרז פון רואוננ לבד נימגךט דיך טוא איך $יריי{יקן דיין נאטען דוא ביםט מיץ
 עסארקער בא^עפער מיינם הילף העבי מאך איבער פארץ £יץ שולד אונ ךאש זאל

ייןיי אץ םיר םיץ נירעבטי^יימ: ^ ץ  ב
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 חטאנו צורנר סלה לנו י^ךנו:

 09 המחבר יוסף חזק
ב בגבהי מרומים • ומביט בעמקי רדומים י ויודע כלתעלומים • ש ו י  א

 ומבין בקיסתומים • אם עונות נעצמים ״ ופשעים נחתמים״ נא
 יכבשו רחמים ״ אל מלןז יושב.על ?סא רחמים ״ : ואם הרבתה
 א#מר, י י?נניה ועגומה • ריה כי נזלנמה • באף ובהמה • ונתנה לשמה•
 ואבלה ודוממה•'ומעתנכלמהיי עוד. לא רוחמה• חםא״: 'שרירי
 אשורי • בנפלו ביד הארי * וימלא טרף חורי ״ ומעונותיו ענל ומריא ״
 סמוף דוב אחרי ״ ונמר בצרוף ומךי • וצפע נושןז בהרי • באין חובש
 וצךי״חסאנו: פניכבבתנצוךה• נהפכו כשולי קדרה* בי ערה נשאלי״'
 באין גבורה ?פנית לא הסת;רה • מכלמות ועברה ״ בתוב ולאי כתוב
י אותה הכןרה • חטאנו: חייה תלואים • מפחדים הבאים • כי  בתורה •
 ־ כגדיי טלאים• בין כפירי לבאים״ חשוכךם ונדכאים• פצועים וחלבאים•
 משב כגבהי ךער דא ךצט אין הייך דיא הימיל ומכים אונ לוגט אין טיפע עף־ ויינע
 שעטעל ויודע ער ווייס אלע פאר הוילוננ ומבין אונ פאר שטייט פאר #טאפטע
̂ין אס אויב ךיא זיינען שטאךק ךיא טיסטאט ופשעים אונ ךיא זינד זיינען ניפלעקט  זא
 נא בעט איך דיר זייא ואלין בצוויננען ךיא ךער באךים;קייט אל נאט.קינינ ךער ךא
 זיצט אויה שטול דער בארימקייט ואם אונ אויב זיא האט נימערט שולד עניה ישראל
 דיא אריטע אונ דיא טדויערינע ריח האב} זיא נינונ דאש זיא איו ווארין רער צארינט
 באן* טיט צאךץ אונ טיט גרים צאךין אונ איז וואךק ^ינעבץ צוא פאר וויסטוננ זאבלח
 אונ זיא טרוי^רט וויסטענהייט ומעת אונ פון ךער צייט ךאש זיא איז וואךין פאר
 שעמט איז זיא נאך ניט וואךין רעד באךימט שרירי ךיא ךא זיינען איבער ניבליבין
ען ניפאלין אין האנד ךעם לייב נבובךנצר וימלא  פץ סנחרב ךער קינינ אשור ךיא זי̂י
 אונ ער האט דר פילט זיינע אוצרות פון ישראל זיץ נעלט אונ נוטס אזו וויא איין לייב
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 ךער ךא פילט דיא לעכער מיט שפית ומעונותיו אונ זיין וואונוננ טיט נןעלבער אונ
 !$עטע שאף כמוך,ער האט ןיןי אן גילאךץ אזנא וויא איין בער הינטער טיך «3ר
 איג איין לעמפעךט טיט רעד וויךערוננ אונ שפעניקייט יצפע אונ דיא ביץע *ילאנג
 ;י^יפץ סיט גרים צאךק ךאש ניט איו ךער צוא״קיין פלאסטער אונ טךיאק פגי ךאס
 אן גיזיכט פו, .ישראל ראש דא איז גיווען אזו ודא איין שוואךץ אפיל דיא !יינק וואךין
 ןאר כןערט אזו וויא רער זדם פון טאפ כי ךק זיא איז איבער ניבליבין ארוס זוןדער
 כןראפט אונ עטארקייט •ניח איר אן נידבט האט זיא ניט גיכןענט פר באךנץ פגי #אנד
̂ןןטייט <$ין  אונ נרים צאךין כתוב וואש נישריבין שטייט אונ ךיא כעד, וואש' דא ניט 
 ךער הורה נישריבין האט זץא באגענינט חייה איר לעבק *ןיז *מיי^על האןומינ פון
ק אזוןדא ד2ןעליך אונ ^לןזעיי ץוף^ין ן י  יועגץ ךא אננסטין ךאס קוםען גי ךק זיי ך
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 כל מצורעים וטמאים • באצבעי.אותם מראים • חטאט; זךיות הדומןל•
 ושרפתי אולמך ״ הבט ממרומןי׳ זכור נואמך ״ אשר פצח לעמך״

 אםבנןצהיהארץ אשימך'״ משם אקןצךואנחמך״ חצ»»:ל נןצבת'
 לנמכךים ״ משנה שכר שכירים ״ הס בקצות פזורים״ ובמה שנים^
 זכורים • קים נא מאמרים י ביד בן אמוץ אמורים ״ אם ימושו גבעות

 • ־וצורי•״ חסךי ובריחי מאתך לא סרים;
 ־ ־ '"־• חטאנו צורנו ״ סלח לנו יוצרנו:

 , 6מפ8ן ואגפ זכור לגו ברית אבות כיו מכניסי רחמים ״

 ע?עףי שמים • בלילי אש ומ;ם״ שלש מאוח,ותשעים כמג!) *8ט!ס<
" ״ הפחתי לחנון ןפת פ#מ:ם ״ ותעל הפלתם אל השמים ״• שערי  * י
 רקיע״ בו מאורות התקי_ע* וממנו זורחים במקומם להשיןיע ״ די§החו
 *לחנון;ם למו הבקיע ״ ותעל תפלתם פני מעביב ךק:ע: שערי זבול ״
 שבו מזבח סבול, והשר מקטיר ןליו במכרזי יירבול״ הפתחו לחנון
 לייבין אונ לעפפערפןין חעוכיס פאר פינסטערט אונ פאר שטויסין אונ איק ארעם פאלק
 . כל אלע ליא אויס זעצינע אונ אום ריינע ווייזין אויף זייא טיט ליא פיננער זדיוח דין!
 נאד שניידוננ פון דיין טעמ?יל אונ פאר ברענונג פון דיין פאר הויז ראם בית הסקד#
א ריילקיצוא י צ ט נ י . פ הש ^ א 7א י י! 1יין 1אג 1אם ד  לונ פון דיין היסיל זכור לדייג? 3
 דיין פאלק א= ידען איך וועד ךיך מאן אין ;ונד ראם וועלט וועד איך דיך פון דארטין
יעלץ י א א י י י ל ?ט צ יע ז -י א ה\א?ט ג י ת ד ב צ ?^ין ק י  איין זאטלען אונ איך ווער ייך טיי
 פאר קויפט פון:שיראל צו נעבין ניטאפעלטע לוין אז דא קרינין אנךעךע פאר דונגע^
 הם נון זייא זיינען פאר שפריים אין ךיא יעקין פון דעו־ וועלט אונ וןיא פיל ״יארן זיעק
ען וואלין גיזאגע  זייא ניט ווארין ניךאבט קיפ באשטעטינ נון ליא זאנ כיד ךיא ךא זי̂י
 דוךך האנד ישעיר1 ךער זון אםץ אם ווען נלייך זייא וועךין אפ ניטאן ווערין דיא הייך
 אוגךיא שטארקע פעלזין חסדי אבער כיין גינאד אונ טיין זי;ערהייט ויערץ פון ליד

 ניט אפ נימאן ררעךיז« י
 • t • « י יי י

 שערי שטיס ךיא טומןלין פון היטיל וראש איז ניבישט פון פיעלר אונ ןוא-םער דיא ווא^
 זיינען אין צאל דרייא הונדעדט טיט גייגזייג וןיא דער צאל׳פון ווארט שמיס
p ישראל ותעל אונ ןש זאל אויף ניין זיי;>ר תשלוז S 'זאלין ןיך ןןפענען יצוא ךי ניבעט 
 צוא נאט שערי ךיא טומןךין פון היכיל רקיע וואט אין אים' האט נאט ךיא לייננלו:;
 פון זון אונ לבנה אונ שטעךין אריץ גיץטעלמ ומבני אונ פין דעם ודביל כדק זיי'^
 ל»:ק אונ טוזנן אויף זיי^ר ארם אויך אונטער גיין זאלט איר ןיך יתעניין צי די ניבעמ
 ישראל .;ואש צוא ךיאהאט דך ךער:ם נישפאלטץ ותעל או: עש זאל אייף ניץ

̂ <$ץ היביל וואש הייםט רקיע שערי " ייא•' א י  ךיעך. .י.פלד. ;אי־ לעם ד ער י
-י ׳י י



 מליחות.ליוסשלישי של •עשךתץםיתשובה צא
 נךחקים לחבול •ותעל תפלתם פניישב, למבול: שערי יילון״ נכנס
 ויוצא בגללון ״ ומחד^^יוםמ£תחי חלון• הפתחו לחנון מצבתה
 כאלון* ותעל תפלתם פני דר רום וילון: ש?$רי שחקים• שבו ירחים
 שוחקים ״עומדות ןטוחנות מן לצדי^ם • הפרזתו לחנון זהים במרחקים•
 ותעל תפלתם פני מןביב שחקים: שערי מבון • שבו שלגים יתכון •
 ומ^רת קיטור וסער בו :שבון ״ הפתהו לחנון _עם לבו ייכון • ותעל
 תפלתם. פג• ךר רום מכון ג' שערי מעון ״ בו משוררים:שעון •י וביום
 הם חשים לסגל עם:שמעון ״ הפתחו לחנון לנדרים ללעון ״ ותעל
 תפלתם פני דר רום מעון: שערי ערבות * בוי ברכות רבות* וגנזי
 צדקה וחסד וכל טובות״ הפתחו לחנון בני שלשת אבות• ־תעל
— l״T V * - | ! I T • T! V V V ' T T I 

 תפלתם פני רוכב ערבות: מכניסי דחפים מד גםירא
 י טוי^ךין פץ היטיל וואט חייסט זבול וואש אין ךעךינען איז ךער טזבח ניטראנץ והשד
אל טוט ךרויף ךעספין ךיא נשפות פץ צדיקים אזוא ודא איין  אונ ךער טלאןד ם̂י
 בהן וואס 7!ר טוט ךיא ;נבוךה טיט איין שיינע הדפ רפתחי \אל זיף־ ?גפעעען צואךיא
 גיבעט פון דיא וואש איז גיוועזץ צוא ניקוועצט צוא פאר־ לאךבין ותעל אונ ואל אויף
 גיץ זייער ר.9לד, פאר רעם נאט וואש איז גיזעסין צוא בריינגען רעם טבול שערי ךיא
 מדבלין פון היטל וואש הייבט וילון נכנם ךער וואש נייט ארויס אין ךער פךיא אין
 איץ פוטער פאם ומחדש אונ;נר טוט בנאיע׳נן אלע טאג ךיא ?נפענוננ פון פענבטער
 אריץ גיין אונ ארויס צוא ניין דורןז אים הגותחו זאלט איר וץד;נפינק צוא דיא ניבעט
 פץ ישראל מ*בתח וואש איר באשטאנך איז גלייף־ וויא איץ לינלץ בוים ותעל אונ
 זייערע הפלות זאל אףף ניין פאר דעם דער וואש וואונט אץ דיא הויבע האריערינ
 שעיי ךיא טויערין פון היםיל וואש הייפט שתקים הפתחי>נפי;ט זיף־ צוא ךיא• גי?עט
 פמ ישראל זתים וואש זייא זיינען פאר שפרייט אין ליא ווייטע לענדער ותעל אינ זאל
ט אין היטל וואש היישט שחקים שער•  א1יף גיץ זייןך תפלה באר ךעם גאט וואש ר̂ו
 ךיא טדעךין פץ היםיל וואס הייפט טבץ וואס אין אים טוט רו$ שנייא מזערת אונ
 היילין טיט דעמפוננ אונ שטורעם וועד טוט אין אים רוען ד&תהו זאל זיף• ?נפענען
 צוא דיא ניבעט פץ אדו איין פאלק וואש זייער הארץ איז רעבט פאךטינ צוא גאט
ט אץ לי א ד^בע  וחדל אונ זאל א1יף ניץ זימגר תפלה פאר ךעם דער וואש ווא̂ו
 הימעל מאש הייםט,םבול שערי דיא טדערין פון הימלוואש הייסט ערבות מ וואשאמ
 אים זיינק פיל ברכוה אונ אוצרות פון נירעכטיקייט אונ פון גינאד אונ אלעם נוטץ
 ה*שחי זאלין זיף־ עפענק צוא דיא ני1יעט פץ דיא קינדער פץ ךיא אבות י-־-על אונ

 זאל אדף ניץ זיי^ר ניבעט פאר ךדם נאט וואש תעט אין היטל ןןרבות :



 סליחות ליום רביעי של עשרת ימי תשובה
 מען זאגט לך הי' הצדקה ביז כי רב הוא

 סלח לנו אבינו כי ברוב אולתט שנינו • מחל לנו מלכנו כי רבו עונינו:
 עחפתיחה חתוםשסהמחג* אלחנן.

 $$ןף} נעורים האהובה ״ אשר ארשת ברוב מוהר ורוב טובה *ואיך
 ־ ¥ עתה יושבת עלובה* נעולה ומאוסה ועזובה : לבושה בעדי
 עדיים* אשר התנית בברית ובתנאים* ואיך עתה סובבת דלתיים ״

 י * ״ יי* י 1 ״ T י יי י י T 1 * ן v v * f ן?••
 ןשוכבת בין ש_פתים: חבושה ב#ש ומ#י בלולה ״ היא ודתה בכל
 הארץ מהללה ץאיך עתה נחשבת מחוללה * ללעג ולבושת ולקללה:
 גותיפעמים י^ליה* אשר כנפיך פרושים עליה ״ואיך עתרזינגפו
ptft בגליה'* על ההרים אחר עולליה:'נא יושב הכרובים • תרא בבל 
̂ פנתה^ךהבים״לא עלפך&ים ולא עלרוכבים* כי_עלךהמיךהרבים:  ל

 ־ כי עלי רחמץ־ הרבים ובר ער ורב חסר. לבל קוראיך :
י גדול אתה וגדול שמך ?נטרה: נודע 1• יהודה אלל״ים  מאין כמוך ;
: .ןןןךנו 5;י אלהינו כ/עליך נ^ענווב^מךןאנו.; W ןיןראל גדול 

 ?שסף אלהים כן תהלקך_ע3קץד ארץ ^ךקמל^ה ןסי.נך: ?עול עוז
רק צךיק : כרחם אב ובו׳  ,יי י

: pm יהודה p מ סליחה מיופד ע״0 איב ובהוף חתום ע= המהבר גרשם* 
 אלהינו ואלהי אבותינו

 אמנם אנחנו חטאנווהערנו, בגודבגךגו בךאבינו•
3 א  אשת ניעורים ךיא יוננע ווייב ךיא ניליב?ע וואש דוא האסט פאר קנאסט פיט פיל נ
 אונ טיט פיל נינןש לבושה זיא איו גידוען גיקלייד טיט צ רוננ £זוא וןיא תא אויש
 גינוסען האסט טיט אים פאר בונד אי: אדש נעםען ואיד אונ בשעת חיי־?ן בית
 הטקךש האט זיא אדום גיךינגילט ארוס ךי טירן אונ איז גיילעגץ צווישין היךךין חבישה
 דיא גינורט זיינעז גיווען טיט ליינען אי: ?!יט דיר גי־ריינט לא איז גיוועץ אין איע
 יענדרנילויבט זאיר אונ בשעת חורבן ביו; הט=דש איז זיא ווארן ניאנט שאר שווע:״!
 ציא נישפעט אונ צו פלובוגנ נית דיא שיין וואר טיט טריטין אין אירע •ץיך וואש דיעי3
 ?ליגיל וואךין או־יף אירנישיןרייט יאיר או: וןיא זיינן זיי גיןק גיישטויכין אירע פיס אונ

דר גא איך בעט ךיך ת זיצער אויףליא ברובים  אויף אירע בערנ נאך אירע יונגע ק̂י
 תרא דו זאלסט זעהן פון דעסט וועגין האט וי* דך. ניט ניקערט צוא ךי האפעררעע לא
 זיא האם זןך ניט פאר לאדן אויף ריטער אונ רייטער כי ניי;,״ךט אויף ךיינע ךער

 בארינזכייטרי נולע:
 אפגם אנחגי יפאר וואר מיד האיין גדנדינט אונ פאר ק-מזט בגוד פעלשיז האבן פיר
 לפעלשט אז ריר אונזר פאט* גלינו קיר עינן פאר ט־יבי; ווייל סיר האבץ נימ

 ניוואלט



 סליחות ליום רביעי של עשרת ימי תשובה צב
 גלינו מכלי דעת ונתינו• ךווןבט דחופים לישועתך
 קרנו: ל׳?גכר אדון עון עבךף• ואל תט נאף' זרע
 לריךיך • יזכור מזמיך ין'וחסךיך י חסד ואימת
 נישבעת לעבדיןד: טרוד'וענויי מךךןז פ?טעםי ייסורי
 תוכחות שמונדה ותשעים י כרתי והכתבת לאיןבט
 פושעים• לא ת^ים' אום כף נושעים: מפשע ךב
 נקה בניך• נכנעים שבים ומתחננים לפניף * סןחון
 בתמם לבן כהעברת סממניף ״ עונים תכיביוע ותהליך
 כצול שאונןז י: י פקח י קוח אמריך 'לסתריצחן
 •^מצתניו תעביר י בבנתר • קרעי שטךיינו וחובותינו
 ותר• להם תזכור פנים כהכתר: שבועה:זכורום־ית
 קדמונית י תחון כזכות אבות מנילי אחורית• נךרת
 הנינה מלאירת לתכנית • ךצד־ז להחזיר חכרה
 ראשונית: שפטה מישפםי מזרים עושקיבס * טאנו
 לשלחנו ובנו מחזיקים ״' בני יהודה וישראל העשוקים •
 גיוואלם וויסין ךי תורה אונ ^ש איז וואךן ווייא פיר בשעת הוךבן אונ צו דיינה לדלף
 • האפין מיד העבר פאך איבער פאךין תא הער ליא זינד פון דיינע כןנעבט י*ל אונ תא
 זאלטט ניט נייבין טיט צארין דיינע קינדד פון ליא נליבטע ז:וי;ידיינק נאט ליינע דער
 באריבקייט אונ דייגע גינאד דיא גי:אד אונ ווארהייט וואש דוא האסט נשווארין צוא
ע קנעכט מרוד ךאש פאר צוקוננ אונ ךי פיין וראש 0% דערט אויס לי סיסטייט אונ  ךי̂י
 דיא אכט אונ ניינצינ שטראפונג כרת האבטו פאר ש:י$ין אינ האסט נשריבין ל* זןאלסט
 {יט פאר שוללין צץ אזר אפאלקוואש יוערין דוךןך דיר ניהאלפין מםשע פון נתיסע זינך
 סאך ריק דיינע קינדער ךי וראש דינן אוזננזער טענינ אונ טויען תשובה אונ בעטן פאר
 דיר סיחק רעם נישטאנקאירע פלעקק מן זינך כאך וך*ש נךט איבער פארוננ ךיינע
 ןןלייטרעונש זייערע זינד זאלבטובאצווינגן אונ ת זאלסטוואךפץ אין טיפעגש ברומוגג
 שזן:ש קיע צו רייב אונזר שולד אונ טוא ?:י׳ינקען רהם ךער באךטוננ זאלסטו נידיינקן
 וועד דוא ווילבט פאר בארגץ דיי: אן נזי: ט דבועה גידיינק די דייר אונ ליא ערשטע
 זיקערהייט חהון דו;אלכט ץיך דער בארים ן{.*ענין1בות אבות יואש זיינן נציץט גוואךן
̂ק־ב ןצתק *ן ברהט גרד* רעך צאט פון ךעש;איןטין אונ  אין דער הוךה קינקער;יך י
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 ;ה עזוב שייתם בבנגבא$יקים; הבט מקמ:ם מזבול
 מתמף י וגול ואגודלו המון מעיןז״ורחטיןז י דיח^טר
 ליכורי נעיימף • היטייה ברצוב'ןז.עיר־ןל4עטף: הטאתיגי
 במצולורתיים תצליל•' זבול'קרשיו י במרום הריבם
 תהליל4• :קנדיף.נלזכובש13ד^>לבבוחליל;• 'אז
' אלמלך;ויענוי^ר j ל ־ [כלי ה ל 1 ק ע י צ  ?>1Ti^T'^JB י
 אלד״ים באו נוים בנזקלתףטמאו את ודכלכןך^ף שמואתןרושללס לעץם:
̂ןי יעליהם !עטף וחרון א$ף ישיגם:. הנע!א שופט הארץ דזישב  • ש
 ג:מול.על" גאים: תן להם ?פ^לם וכרוע מעלליהם ככ?_עשה יךדט תן להם
 השב גמולם להם: היטיבה בךצ1;ף את ?יון תבנה חומות ירושלים:

 כרחם אב ובו׳

י משה ברבי CpV הכין י :  פ סליחה עם הדהכר חתום בראעי החרוזות א
 אלהיגו ואלהי אבותינו

 ארב^ה אבות נזיקין הן י הזאב והארי והרוב ןנוךיהן ״ נמר שוקד
 י על עריהם וחזיר עמהם ״ ת; להם כפןןלס וכרוע מעלליהם:

 נוגח הוא מאתמול שלשום אשר בור כרה •*יאה\מו ציר וצרה כמבכירה״
 בקרב מחניף הכניסו זרה"• רשליב״אווד היורה: יב!א ךבךף ולא
 יאחר ? תכרית ןין ושאר וטוב* םורך ״.וטבוח טבח ויינן ?ליי עוקר
 ונותר ״ בי שלח את הבערה ובער ישלה אחר: מה כחי לסבול עול
 רודים״ להכחידי מגוי יתד מתועדים״ שודד בשמעי באזני קול פחדים•
h * . T J r ־ : r 1 • : T : - • *ו ־• « ״ •״ ־ •ן־;־ • 

̂ז באווילינ צו אוף הבט לוג פון הוינןין היטל אונ וועלנך א1יף  ך וועךק פון בית הטקד
י נינונ זאלםטו זאנין צוא דיא לסורים ביינע נליבטע  אינז דיינע פיל דר בארםיקייט י
̂זרע דנד אץ  ־היטיבה באניטינ טיט דיינס ווילץ ךיץ שבאט אונ דיין פאלק חטאתינו או
 טיפענעש פון:ם זאלםטו פאר זיננןען זבול דיין היילינע וואונוננ אין דעס העכסטין
ש ייארץ אונ א ע ניקדפטע ואלן ניץ סיט פרייליבקייט י  באךנ זאלסטו הויבין קטיד די̂י
 פויקץ או דענסט מאל וועםטו באנערץ די רעבטע אפפער שעבט וואש מק {ינעהנט

 * אלע צו נלייןז:
 ארבעה אבות נדקין ךער וואלף אונ רער לייב אונ רעד בער אונ אירע יוננען נמר םךי
 אונ בבל אונ!פרס אונ לשמעאל ךי רא ננלי;ין זי;נן צו ךי היות P ;יב צוא ז״א
 אזן וןיא די בייזהייט אירעוועךקיןיאחזסו $ש זאל באנרייפין זייווי;ק אינ לייד אז איץ
 פר1יא ך* איץ ?ןרשבליגג נוךנט נמ וואעז איז מיק זקראפט צו לייךק כניו ךיינע קינדער



 םליתות ליום רביעי של עשרת ימי תשובה צג
דדםיחשב חללים  ובל העם ^י
 .הפילם ״,באבן:רגמו ^ד^העלם,
 ובעד הבור ישלם: העל אלה לאיחפקוד באףיועברה ״׳להשיב תשלום
 תחלה לך שפךה יחשב תשיב לבעליך. העטרה ״ י&לם ישלם'המבעיר
 ־את הבעךה: בת עמי צור ןגאלנד״' בנוסף ץיטענה בהר הקךשיןחד
 *בהתאסף ״ לקנות שנית;דו י יוסף ״ רצאה חנם אין כסף : ראה תראה
 בעניעםנבזדר ;ה הצילם מצר בוזה •י זבורךחמיןז;יי^ך5דיף בחזך• •י
 והסר^ליךקאתהמותהזה: בכר פה אבלוםיבזאבים ״ ועתיןשועוה
 ארכו והנם כאבים ״ הלא הם על ספר כתובים •׳והמה בקשו חשבונות
 רייים r יבושו זדים כי אכלו' ?עת נוךלך ״ החוםים* בצלך נחלתך
 זהבלך.״ רחום וחנון עינינו תלויות אליך ״•אתה אדני המלך עיני בל
 .:שךאלעליך5;ה חסדך לרחם עם בהרת״ דקים ןלימו־הדבר אשר
 הבטחת״ זרריך קבץ מקצה הארץ א£רת.• ואל תפל דבר מכל א;בר

 דברת: ואתה תקום תרחם כי בא עת לחננה ״ תרחם •־ ציון ועדת ימי •
̂ז די נתב מאף די אדף ברייננן ובעל אונ רעד הער פון דעו־ גרוב זאל >נם  פון טיפענע
 באצאי׳ין העל אדב אויף די דאזינע וועךםטו ךען ניט באפעלין להעיב צו מילי״קעוץ
 באצאלונגצו די ארב ךי דא צו דיר שיין איז העגווידר נןעדצייא^יר ל׳עליןלי ?)ייין
̂זעפער  עלם באצאלין זאל דר דא כאכט אן צינדין בראנד בת עטי ביינעם פאלק דר בא
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 חעךט איר אויס לייזץ פיט נילוסט;קייט ויםענה אונ ^ר וועךט איר טראגין אין לעם
 היילינץ בארג צוא ווערין איין גיזאטעלט לקנות ציא קויפין צום אנלערין מאל טיט זיין
 האגד וועט 7נר טעךין ויצאה אונ זיא וועלט אויש' ניין אום זונסט אן נעלט ראה דו זאלןט
 זעהן אן דאס אלימט פון דאש פאר שמעהט פאלק יה הצילם נאט מאך זיי בשיךמען פון
ע לער באיליטקייטגאט אונ דיינע  לייךינך דער דאהאט פארשמעהט זכי גידיינק די̂י
 גינאד ;ועדין כ$יר זעהן והסי אונ מאך אפ מאן פון מיד ניי^רט רעם ךאזיגין טדט בבל
 מיטין גאנצין בויל האבן די אדף נינעסין זיי אזו ודא וועלף ועתי אוניךיא צייטין ראש
 קילה האנין נילייגגט אונ זייא זיינען ווייאינךינ הלא פאר וואר זיי זיינען אדף איין 1וך
 נשךיבן ויכה אונ זיידביןפיל רעמינוננ יבזעו די זאלן פאר שעבט וועךן ךי טוטווילינע
 ךער טייל די האבן פא,־־' דארבין ךיא:אב ליינעם אין החוסים די זיך באשיצין אין דיין
 *טאטיז דיי; אלב אונ דיין טייל רחום דער בארבינער אונ לייט זעליגער אומלע אויגץ
 האנין צו דיר אתה די אויגק פון 2ל ישראל זיינן אדף ךיר נאט יה הכיר נאט דיין נינאד
 איז צואדערבארימעל'דא?ז פאלק דיא דוא האסט אויש רעד ודילט וקיים אונ מאך
 י באשטעמיגין אויף ז_ייא די זאך דאש דו האבט פאר זייערס זרייך דיינע פארשפ״ייט§
 זאסיל איין פון ענדין לער ערד גלייך ןןיא דוא האסט נץאגט יאל אונ דוא זאדביש ניט
 ״ באב; :אלין ^יין ווארטפון אלעס וואש תא האסט נירעטיאתה אונ תא זאלסט א1יף

 י ; שבייז



1 סליחות ליום רביעי של עשרת ישי תשובה 8 6 

 מנה ״ השב שבותם אלהי קדם מעוןה ״ אל מקום המזבח אשר עשה
 שם בראשונה: םחרחרלנייכיךב זעמך*• שוב מחרוגןז וקנם נואמך*
 ריבה ריבי מעם חךמך • הנה עבדיך י מכים וחטאת עמך: פניך האי
 בעיניך חן נמצא ״ והוציאנו ממסגר ואחריך נרוצה״ •כקדם כאז עמך
 יצאי״ ועסרצאהחוצה:הט אזנךבי לך הוחלתי• חנני כאמךתןז
: ר ך ^ ב י מ ע ו  ולישר>תךקףתי״ בכל ^
 כלו עיני ואין בפי מלה ״ ראה והייטה כי ה:יתי זוללת ״ היעד ביום
 גיבבי וייללה ״ איל;י הוךב וקרח בל;לה: היינו שחוק וכל היום נכלמנו ״
 ברית אזרח זכור קומהוהוש;ענו ״ הן הבט נא עמךכלנו• בניאיען
 איד נחנו: נדבות פינו רצה והסבת תפלה ״ שפתינו לשלם מנתה
a y ועולה * 3הל עמך אל המנוחה ואל הנהלה ״ מקום אשר היה 
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 אהלה בתחלה : אל מלך ויעבור 1כו׳
̂יך אנ_קת אסיד  י}ג& לפ;ץז גלותנו ןאל תוז״עלם ?תחנתנו י: הבא לפ
̂גדךל זר1:עך הותר ב;י תמותה: אתה תקום רעיחס ציון כי£ת להגנה  

׳ ט י : כרחם אג י ^  כי בא מ

א ו  שטיין דו זאלסט ךער באךיםן ךען,עש איז גיקומן ךיא ךיט צו זעליגץ איר חרחס ד
ר ע ו  זאלסט לער באריםן ציון אונ די ניטיין ישראל ראשי אדף ליא איז ווארן ניזאנט ו
ט  קען ציידן אירע מצור, השב מאך זיי ודייר קערין דוא נאט וואש פון פאר ?אל וואי נ
א ?כייר״ צום י ו ל ?או לאל9י ט ^י א , ^ 2י ל א יו ?!?0 ל  אין היםיל אל צום פלאץ פ
כ ו ז  ^רפטין סחרחר ןןש וועלנערט ןיך ארוס מיין הארץדען ?נשי איז נרדם דיין צאךין •ן
T ליק ענינה ?אך ל״בטין  קער ווידער דיין נרים צארין אונ באשטעטע דיינע רייד "
 אין דיינע אדני! זאלן טיר לייט זעליקייט גפינן והוציאני אונךאאונז אויס פון בשליסונ;
 אונ נאך ךיר וועלן טיד לויפין כקדם אזו ודא פאר מאל אז ךען מאל ךאש דיין פאלק איז
 או ים גינאננן ארדס צו הס ניינ ךיא אויעךין ךק צו ךיר האף איך העי לייט זעלע
 םיך אזו וןיא ךיינע זאנ אונ צו דיין הילף האף איך בכל טיט נאנצין הארךן טוא איך
 דיין שיינה ןעטין נמשי מיין לייב אין קיץ אן הייםוננ אונ מיין םאלק אין םיין באנעדן
 כלי די האפין טיינע או נין אונ;ןש איז ניט אין טיק טונד איין ווארטע,האונ לונ לא#
 איך 1יין נעואךין איין פרעפערין הייתי איך בץ בייא מאנ אין ודינען אונ קלאנן אכלני
 אז ^ש האט מיך פאר דארבין די היץ אונ ךי קעלט בייא ךער נאנט הייני מיר ךינק
̂זפעט אונ רעם נאנצין טאנ פר שעסט ברית ך ןיכערהייט רעש אלט  ניווא־ין צו ני
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 ניזע:ינער אברהם גיךיינק שטייא אויף אונ העלף ק נון לונ איך בעט דיין פאךק>יינען
 טיר בני אלעקינדר פון איין כאן זיינן םיר נדבות די נליבטע;עס אומער מדל באוויר
 אונ פאר ;עם ראש ניבעט שבתינו pט אונזרע לעםךן צוא באצאלין ליא עולה ומנחה
 6הל $5קר רק פאלק צוא ליא רואוננ אונ צו די ארב ניקום לעס פ^אץלאש י>ש ו,יאך
 ךאך^ץ זיין ניצעלט אין אן פאנג ן ׳



 סליחות ליום רביעי של עשרת ימיי תשובה צד
 פא שלישיה מיוסי ע״פ א״ב בראשי החרוזות ובסוף חתום שם הפחכר אליה בר שמעיה הזק ואמץ

 י אלהינו ואלהי אבותינו

 אתה חלקי וצור.לבבי • אויתיף בלילד^עלמ^מ:;*
 אליףיי אקרא בעטוף.לבי: בגדנו ודךביגו
 חמות וכעסים" למרמס אנו מעשים •׳כי אין בנו
 מעשים:גבת סארי מצוקותינו • ברואה שגינו פלילות
 פוקותיני וכבגד עדים כל צךקותינו: דעת חסרנו
 ©תאים מערמה • תהלד־ז תע5ים במלאכי חמו־ז •
 אף כי אנו^ירמה • הן אלים חמולכדק• ואם עולתה
 תחי§שץתבךק; מד־ז נךבר ומד־ה גצטךק: ואבקש
; לישר אין פגים להרץ • אבד ךץ  גודר גדר ועומד בן
 ח?ידמןהארץ:זמןקצי סתוםמלידע/.עוגותהטו.
כי פשעי אני אדע: חמס אקך<> ואין  קרגי לגדע;
 מושיעי־ • למה צךיק מכתיר מךשיע • ולן* קצרה יקד
 אתה חלקי ת *ייסש מיק חלק אונ רער באשעפער פון שין הארץ אייחד איך האב דיך
 ;ינלושט אויף מיץ נילענער"אלד איך רוף צוא ריר נאט אז מיין הארץ איו פאר
 חל#ת בגיני םיר האבן ניפעלםט אונ נימערט נעם מיד זיינן נינייט צוא טךעטץ ווארום
 כיד האבן;יט״קיץ מעשים גברי אונזך אייננ שאפט האבן זןך זיי^ר נישטארקט בייאח
 סיר זןןהן תענכים דךיבר האבן טיר נינרייזט אין דעם טשפט זיינען טיר נשטיוי?ילמ
 ניווארץ וכבגד אונ אוו וויא אפריל קלייד אזו־ ויען אעזךע צךק1ת דעת מיר זיינען חסר
 דעה יייא שוטים תחלה דוא באבסט נאד נןשפעט פון הדבע מלאביס w מכל שבן פון
 רעם םענטשין וואש ^ר איז תיל וועדים חן אז דוא וועסט וועלץ קאנסטו.אויף הייבין
 אלע אומת אונ איבער קעךין וןיא ארץ שטעקעלע ואם אויב דוא וועסט בודק ךין אונ
̂ירעביי מא;ין  נאך זו;ין די עולות מה וואש זאלן ?דר ריידין אונ וואש זאלין סיד ןיך 
 ואבקש אונ איך האב ניזובט יוער זאל פאר צאטען אונ ?םעלין ןיך אדף לעם בראך
ה זיץ  פון דיא ןבירות אונ 3£ש אין ניט דא קיץ רעבט פארטינ 3ניס מעז זאל דיר ט̂ר
 אבר ^ש איז פאר לארץ ניווארץ רער ח;יר פץ ךער וועלט זה די צייט פץ.קץ טישיח
̂נט מיץ שוינקייט צוא פאר  איז פאר שטעלט פון צו ווינןץ עונות ךי אבירות האין ניני
 שניירץ כי םיינע זינד ודיש איך׳ איך שריי מען נזלת םיך א*. •>״: איז ניבא קיינך זאל

 קיר העל?ץ למה וואתם זאל רער רשע ^רוס ריננלי^ךעם:יריק צלאד.־־ייגע לעטעלאך
 קדאפץ
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 מהושיע: טלאיף דופקים כים חוטים• אנוסים חמוסים
 $ד. אטים>א$ תשימנולנצח ותעזבנו-לאךךןמים:
̂יסה ד^ך־אל לבוזזים«. ?בור #ג;עת חפות  מןקבילמ
 חזיזים•ויח־ןל נאלמה לפני נוזדם: כילי נבל {מלך
 בטסבויגדיב^שועוגטךד. בחובו• כ^ליאין חפץ בו:.
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 תקרכני' •.',ל:'זע'שזקד־ז לי ?גךבני: מאז תמיד לנו
 הד?ד•״ ליקרי. £בים ?רוח נדיבה• אךפא משובתם
 אחים נךבה:; נובעת כנהל אנלי• הולל שקט ושבנתו
. שה אובד בקש.עם מ: ן  נילי י ואני כמעט נטיו ו
̂א' מבטן פשע י צדיק מט לפני רשע •  נו#ע ״' און' 'מי
̂דותם• כארץ אויביהם הבטחה!  עדות 3עקצ ?תעוךה 
̂ין אונ ברומן וןיא דער ןם אנוסים ?יי זיינן נינייט אונ נינאזילט אי! ^?1T׳d^kj דיענט  קלא
 אל דו זאלסט ניט פאר נעסין אינז אויף אייבינ אונ ניט פאר לאזץ אונז ארף לאנגע םעג
ד ךי יטראל וואש זיי האבן כבוד א זו פון זיבץ חופו־ פון ענני כבוד ניהאט אונ איצונד  כבו

 דיני זיי אזו בארויבט וכרחל אונ שווייגין נעבעך אזו'וןיא אשאף אז מען טיט pytf כילי
 ךר קארנר אונ דר שאלקאפטינר זיצץ וויא אמלך אויף זיין סעודת נדיב אונ ךר נניד אמ
 ךער אךימער זיינן פאר מריבן פון זייער באהעלטענעש ךאש איז.ירושלים ?מאלך דיץ
 לינקע האנט האט סיף־ אוועק נישטופט דיין רעכטע האנט זאל מקרב דץ "׳ אבער
 נאט דאש פאר צוקוננ איז צו מיר מאך סיר זיכ אז איך זאל קענען תען מאז פץ לאע
 איז ןיו אי:ז דאש צו לאנונ; הקרת דו האסט נימאכט הא-פץ די וראש זיי,קעךין דד אום צו
 גאט מימ רעם בימין ווילץ אר6א איך ויעל -יילין זיץנר ייילליקייט איך האב זיי ליב אוס
ובעת מייגע אוינין קיועלין אד וויא *!שטאךקער בייך וואש עש איז ךא אינךין  לסט נ
 אויף יאים הולל די שונאים האבל רוא אונ סיר האבן זי• פאר שטעךט ביין פרייר ואני אונ
 איך האב:ימלט מיינע פיס גינייגט לזד. יןיא איץ פאר לארץ לעסעלע אז1 ךען ראש פאלק
 ויא,: איז;יהארפץ פץ נאט או: האטשע ךי האבן ניפונן אום רעץם פון דעם בדך נאך
 זיינן ך• בקיעים צל־יק דעי־ צדיק ביינט ך־ פאר דעס רשע אינ האט טךא מיסד צוא
 זאיין עדות-דוא הא:טפארט אין דיין תורה אןגיחתמת באח אץ לא;.ד פין!יי;;ךע
 שתאים ד״אשטי די צו גזאנט לאזץ לעבין זיי האט^ע [יי וועלן אזו שלעכט זיין אז איך

 וועל



 .. בלידות ליוםרביעי..של.עשרה ימי תשובה .. .צה
 לד-סיותם• ואף גםיזאת בהיותם:פשעים תעביר התובות י
 תמחוק • ח־חיבה שאול נפשה' לדחוק ״'ופערה פיה
 לנח^קרבלהפשנו׳ דמו יתעלבר
 מטיטרפשנוי שוצה'יי הלצה נפשנו: קדי^נוצום
 בתפלהלקדם י תבש״ו^ך למותנו הקדם • זכור
 עדתך קנית קדם: רוגז' הנח כעס השןז י אסוךי
 אהב בעבותות המשך מבית בלא יושבי חשך: 'שלוה
 קרא לשמרה ול^מוטה ״ בריח גדע וישבור מוטה י
 רפה שבריה בי מטה ן' תשובה השבתייילתנין זוחל. י
 תקותי תא סולס' ומוחל• הףןקטלני לו:איחל: אלינו
 הטה בורא אזנןז • ע}מע ;ה דוךשיןל האזינה מדונניןד
 תכין תפלתי קטורת לפניך: חזק נישל ואמץ רפיון׳
 מקדיש יפד ישב אפךיון י היטיבה ברצונך את ציון:

 אל פלך ויעבור וכוי
, ctxc וועל די פאר םריינץ אי; אפרעמ־ לאנך וועל איך די פארם נזם פאר טיאוסין 
 די יישעים זאלכגי בעביר די; א!: דיא עבירות זאלסטי אויש טעקמ הרהיבה יער גיהנם'
 האט ךך רער בךייצעךט איר לייב אריץ צו 'טטויסץ וםעיי• אונ האש גי;!פ־נט איר סויל
 1. איין כיף מה לונ א1יף אונך גליד, וואש ?ר איז נינלי;י; צו איי; אינד פין.ים{י$?ז;
 ארויש לאד; אינז פרייא ילני הייב איני אויף אינ בריץנ אינו ארויף פין דענז ני־יככץ
י ליך אום גאט ציא אייש אינזעי׳: "  ליים וואשכיר ויי;; איץ גיזונ^ק גוואךך״גה ^
 לייבער קרעני ?יד ראבי; גיהיילינט ר^״י־יש טיט ר.פל1ת ליך צוא פעדערין חיב-׳
 אפלאקטער :יט ךפו!!ות צי אונזרע מ:1־ יאלסטי פעדערי; זכי.־ נדיינק דיין פאלק ווא״.
 די האבט ניל,ויפט פץ לאננ יוגז רעם כעש גיטיו רונז פאר טייר אמרי דיא ניפאננענע
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̂תפיםה וואש' ךיא לצין אין לער פינצטער שלוח רוך.  טיט שטליק ציא א־יש פון דער
 אשיקונג צו לי:^'ראל וואש זיינן אין גלות וויא אצוב;א:ענער אונ איי! אויש גלינקטער

 כריה דעם ריגיל שנייד אפ או: צו ברעך דעם עיל הגלות •רפא הייל איר ברא,ז וואועש •
 זי יא האבן נינייגט הקותי מיין האפונג איז אז דוא וועסט פאר נעבין הן אפילו! אז דוא
 וועבמ מיך דארנענען האף איך צו אימ אלינו בשעפער ניינ צו אונז דיינע אומנרץ ממע
 J י הער נאט דיינע פארש^ער פאר נעם רי וואש' זיי בעטין ךיך תכון מיין הפלה זאל אויה



! סליהות ליום רכיעי על עשרת ימי תשובה « 0 
 רבת עננה לה נפ#נועם &ונא עלום: אני #לוס וכי אדבר המד, למלדמה:
 ןדןי עלום בחילך >&לוה באךמנותץז: ^לום #לום !־1רחוק ולקרוב

 אמר:;י ורפאתיו': יי תשפות עלום לנו כי נס כל טן&יגו פעלת לנו:
0 ^9־וםיו: 1 ה ^ל  ע f לעמו:תן;י;בדך את.עמו בשאס: יטעל\מסד עטי ע^

r תןיאו ובשלוםתובלון: כרחם אב ומי r o ^ V 
 פב בליחה מייסד ע״פ השר״ק אלהיט ואלהי אבותינו

ם תשפות לנו אותנו לח:ים לחוכןלןה ״ שוע מנרוך לפניך ח^ובה מ  ש
 ת^לה וצדקה * נחזה פניך ב;י אלוזים להךברןה ״ וה;ה מעשה
 הצךכןה;צלום: ^לוםלרחוקולרךובאלעיר מצור; עירכןמנה ומלך
 גדול* סובבה לנצור״ מסכן והכם;מלט ?ניר בלי לבצור•:צר סמוך
 תצור #לום:^'לוםךב לאהבי תורתך ואין למו ממה״מוש;עאת'עמך
 מעוז ומנוס ^יעקבצוהץי^ב עמך
 בנוה שלום:שלום סויגו והיה' לנו השבר והשאת״ליוצא ולבא אין לבוא
 ולצאת • ואס:שא לחטאתינו ביד המלך משאת • אז הייתי בעיניו
 כמוצאת ^לוב:#לום צדקה וחסד להלבין לשון^לזהוריתיהושיעהץ
 את עמה את עןארית״תכרות להם ברית כנם נביא והחרית״ וכרתי להם
 גיריכט וועךין אזו ןויא קט1רת פאר דיר חזק שטארק ךיא {ישטרויבילטע אונ ךי שלאפ•-

̂ז היטיבה באניטינ טיט ךיץ רצון ךי ?זטאט ציון •  «ךש ךיא םעטדדאש בית המנןד
 שלום חששות פריד זאלכטו םערין צו אונו י אונו אן צו >םרייבין צום לעבץ עיע הער מיר
ר תשובה אונ תפלה אונ צדקה נחזה טיר רןעלין זעליען  ^עלץ אן ריכטין פאר ך
 ריק #?ינה צו נאט צו וועךין באהעפט אונ די וועךק פון צדקה זאל זיין פריד *לוס פריד
 צו דעםורימץ אונ נאהינטין צו איין באלענערטע שטאט עיר ךער מענטש איזנינליכין
! איץ קליין שטאט:אונ איין נרויםער מענטש ךיננילטזיא צו הימין מ=כן איין אךיםר  ן
̂ער מא?ט אנטרינען ךי שטאט ניט צוא וועךין ניהאךבכט ךאש איז דער  אונ איין קלו
 יצר טוב וואש אונטער לעהנט אונ היט כריו־ שלום פיל פריד זאל זיין צו די ליב האבער
 ךיץ תורה אוניע27* זאל ניט ךץ צוא זייאקייןוויימאנ דו העלפערךיץ פאלק ^טארקער
 פאדלאזוננ אונ האפוננ ת?£וס רו זאלסט ריכטץ טיט דער באךיטקייט ךייןפאלק ךיא
ש"פון יעקב זאלםמו;יביטין אונ דיין פאלק זאל דצין אין וואונוננ פון פריד שלומ  ה̂י
ר זעלט שור טראנין צוא אעזעךע ןעד אזוא  סיר האבן"ניךאג;ט צו פריד ואם אונ אויב ן

 וויא ךי האנט פון קינינ איז צו פאר טראנץ אז ךענסט באל וואלט איך ניוען אץ זיינע.
 אדנין אזן וויא איינער וואש נפינט >ך\ר שלום פריד ניךעקטינךט אונ נינאד איז ןדיס
ו רויטע וואל הושיעה ד,עלף ךיץ פאלק ליא **יבער ו םאכץ ךי זינדוואש איז נלייך צ  צ
ן מ די 1ךן דבערהייטאזו ודא דערנביא האם י ? ו זאלםט פאר #י  בלייבוננתברוח' ר
n r i ן ן צז זייא איץ ך{עךהייט פון פריד W» ^י ך י י  גידעט !ברחי איך מעל פאר ^



 סליחות ליום רביעי של עשרת ימי תשובה י צו
ם פתח ריונתך חמתך ה#ממעי י את קולף ״ כי א  ברית שלום: ק
ג ומראקד נאוה בהתפללך ״ הרחיבי1. מקום אהלך״'אביר ר  'קולך ע
 י^נןנ גואלך •י השם גבולך שילום: שלום עו^ה במרומיו יעשה שלום
קו וממסר. מצר בוזה ״ ממ^ך ומורט יובל שי  לעם נבזה •י גוי קו
 במאמר* חוזה ״ והיראה שלום: שלוםיסביב לעמו.יחנה היות למו
 למסעד • אלופי'אדום י^חזמו רעד • ולבניך שלח אליהו י מתושבי
ר שלום': שלום גכןרא שמו ואדון  גלעי ״ יוןףן אל גבור אבי עד ״ ש
 לבל ראש מתנשא ״ מוחל עונות.עמו* ופשעים מכסה • מקבל שבים
ם: שלום  ופושט T וליראיו מחסה• המשל ופהדיעמו עשה שלו
 מבשר טוב ומשפיע ישועה ממרומו*״'מלך על כיל יי צבאות שמו,״
ת  בדברו תרגז כל דאךין למשפט בקומו'״ •ןי עוז לעמו.יתן ל; ןבכ!7 א
יס  עמו בשלום: שלום *לכם אל* תיראו לראות כי תבאו ״ יעל ברי
; ציון עלן בעין יראו ״(יי בשמחה  תשןן^עו ועל צד ר.נשאו י בשוב יז
 תצאו ובשלום: שלום כנהר נטה ושים לאבני חפץ גבוליה• כנה אשר
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 נטעה ימינך וקבץ עולליה• וזרוק מים טהורים וטרד טומאת שוליה ״
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 צוךי וואש זיינן גיגליכץ צו איין טויבדייגעגאגצעצוזאגץשאךהיד העךץךיץ קול
 ווארום ךיץ קול איז זים אינ דיין אן נידכט איז שיין אין דיין בעטין הרחיבי פא־ ברייט
 רעם פאלאץ פון ךיץ;יצעלט פץ בית המקדיש דעו־ שטאךקער נאט פץ יעקב איז ךיץ
 ךער לייזער ךער וואפ באקט ךיץ נימאךק פריד שלוס פריד זאל אדום ךץ פאלק רוןק
 עש זאל ךץ צוא אונטער לעהנוננ ולבניו אונ צו ךיינע קינךר שק אליהו ךער וואס איז
 פץ ךי אלט נץעסענע נלעד ייעץ ךער ךאטער דורך רעם שטאךקיןךעראייבינר פאטר
 ךער האר פץ פריד שלם פריד וועךט נירופין זיץ נאטק אונ איין האר צו אלע הויפט
 ^יזער ךער ה1י$ין מוחל ?נר פאר ניבט ךיא דנד פון דץ פאלק אונ מיםטייטין חןקמ
̂ ךי האנט צו זיץע  %ר צו מקבל יער אנטפאננט ך וואש טר,ץ תשובה אונ שטך^קט אד
̂זיצוע המשל דיא ניוועלטינוננ אונ אעסט איז טיט אים ער  פארבטער *>ז ער איין בא
 טאבט &ך*ד שלוש הקביה ןואש ,ער וועךט אן נירופין שלום הפלד איץ קי;ינ איבר אלם
 נאט ךער ךדךשאךץ איז ךיץ נאמן בדברו מיט זיץ ךייד טוט ציטעךץ ךיא גאנ^עיעךד
 ןוק זיא שטייט צוא משפט ח, נאט וועט ^עבין שטאךקייט צוא ךץ פאלק נאט וועט
̂ייך איר זאלט ךך ניט פאךבטין צו זעד״ן  ןענטשין זיין פאלק טיט פריד שלום פריד צו ן
̂ן אונ אויף ךיא ךיט וועט  אז»ןיר וועט קוטן על אויף ךי קנרץ וועט איר ךך ךער םיי
 איד עעךץ גיטךאנין ובשוב אז נאט וועט וויךר ,קערין ציץ וועלין דיא בא^יינפעךליך
 ץעהן בי דען טיט פךייד וועט איר אויש ניין אונ טיט פריך שלמ פריד אזו וויאךי טיי5ץ
 ןייג אונ טוא ך שטיינער פץ נילוםטוגנךאש איז ארץ ישןאל איךע ניטאדקין TO ד
 urn וואש האט ניפלאנצ׳ש ךיי$ע ךעלטע האנט ״אונ זאיןיל אןךע .קיןדער וותק אונ 3יש

 רייגע
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 וכןראת אליה. לשלום: £לום:רדו אשכבה:ןא\ש; די נפשי שטרה ״ אל
 תעח לנצח למה תישן עורה ״•זהוצ׳יא כאור צדקנו'והכן נביא טהרה,
 למרבה המשרה ולשלום :•^לום. טוב מאדון טוב "לבאים אליןז
 להבדק * אל השיב פניףעמנו'1ןךקלדיןדק ; ההן אמתלמןקב זח5ד
 לאברהם להצטדק• חםדואמת נפגשו•צדקושאם: שלום הלב דמים
 השב:ע לכל בני עבר ״ קר ״ץוחליפ3כחי.יעלי אבר• רעבור מלכם
 לפניהם על פשע• עובר ״ דורש טובי לעמו.ודובר• שלום: שלום^־ע
 בךןזץ אום נאוה שחךחוךת / שימנה לתהלה לכבוד• ולתפאךת ״.
 וקים לה הזוזיאשר ההוית בהרת ״ וגליתי• להם עוזרה שלום : שלים ״

י  וברית עולםיהיר. אל'_עם נךובו • אשר צפון ליךאיומה רב טובו ״ בי י
 ע/ן בעיין יראו לציון בשובו ״ וכל העם הזה על ?יקימו;גא בשילום:׳
 שלם הנה מר לי כי בזאו • ארצי שללו שסו גברו וגאו י עמים שממו
 עךים.עדאשרשאו״'הנשכים בשניהם ויקראו שלום : שלום דבר אל
 בני ישראל ובקש להע״לורט מבור ״ ממד־ח וממערב שאריתם לצבור ״
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 ריינע וואפער אונ ריינינ ךי אוטרייניקייט איךעיקינךער וקראת אונ דו זאלםט רופץ צו
 איר צו פךיד שלום צו גלייןד טיט פריד ורעל איןי לינץ אונ שלאפין אונ נאט הימ םיץ

 לייב אל דו זאלםט ניט פאר לאזין צו אייביכ ותוציא אינ דו זאלסט אדש ציךזק אזו וויא •
 איין ליכט אונזר ניךעכטיקייט אונ בךייט אן ךעם נביא אליהו באלד לפרבה צו פער.- ־

 ךיהעךשאפט אונ צו פריד שלום נוטע פריד פץ ךעם נוטין הער צי יי וראש קומעןיצו
 ךיר צו וועךין ניפאךשט אל דו זאלםט ניט מאן ךין פנים מיט אינז אין נךיןט מדקדק
 צוא זיין תתן דוזאלסט נעבןוואךהייט צומנק־: אונ נינאד צוא אברהם חסי נינאדיא^
̂צלוס  וואךהייט האבץ זץז באנענינט ניךעבמיקייט אונ פריד שלום נאטוואש ?נר הייםט 
ו ^רהס קיי ךיא האהער פץ י י £לע •די•קי־ניי פ  'ךי בעםטע ווייץ זאלפטו זאט כאכין צ
 נאט זייא זאלין צו נעמן קראפט זייא יזאלין אויף בךייננק פליניל ויעבור אונ ?נר זאל
 איבער פאךץ ךער נאט פאר דיא ךער וואש איבער פאךט ךיא מיםטייט דורש ךעד
 וואש פאךשט נוטע; צודיןפאי^ק אונ־ךעט פתר שלום פריד צואךיניבענ^טע קינךעד
 פץ נאט ךיא וואש וועך־ץ שיץ טיט תשובה ווען זייא זיינעץ שוואךץ מיט זינד •גימנמ
̂עהר אונ צו ציחננ וקיים אונ זאיי מקיים ךיא נביאות ווא£  טוא זיאצואלדבאונ צו
 דוא האשט אן ניצייכינט טיט ניריכט וגליתי אונ אי,ל ורעל אנטפלעקין צו די ביוילינוננ
 פון פריד שלום כדיר אונ איין אייביגע דבערהייט זאל זיין צוא זיין נאהענט פאל־ו

 זואש פאר באךנין איז צוא זיינע פאךבטער ודא גאד פיל איז זיין נוטש כי ךק י
 בשיינפזןרליף •'יועלין זייא זעהען אין זיין׳ווידער כןעךץצואציץ וכל נאד ראשי;
̂לק וועט אד^זיץ-פלאץיקומע^כוטפריידשליע בךידרייד צואךיא קינדעד,  פ
 ״צראל'באנער אויף צוא ברייננען .זייא פון מזרח אונ מערב איר איבר בלייבוננ

 איי:



 פליחות ליום רביעי. של עשית ימי תשובה צז
 מאתם וממואב ץלםהבברתשבו^:רדפם לןיבור שאם: שלום גמול
ה עונה ״.איןה  לעבדף שמים\אךץ קונה * בעת צרהילעמו במרחב י
 יועם זהב וחבתם הטוב לשנה ״ רבת שבנה לה נפשנו עם שוגא ^לוס:
 "#ל1ם בארץ^תן ואוןביו ידבר ״ בי באש יהוה ןשפט והילים עבר י
 אשמעה מה ;דבר• האל יהוה כי ידבר שאם: י שלום' אין קץ על
 ?סא גזע נור אריה ״ בהא נרו *לעולם ועד בלי לאמפדי ״;העט מיומים
 ביום השלישי יקימנו ונחיה•• לדוד "ולזרעו ולכסאו יהיו! שאם:
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 אל סלך ויעבור ונו׳

חי אאץם רוח נשברה לב נשבר;j דכה אלהים לא ועזה: התן אמת  ̂ן
 ליעקב חסד לאברהם אשר נשביןית לאבותינו מימי יקדם: וחסד',ץ
̂ם.עיר יראיו וצדקת לבני בנים: ,קרוב;ע לנשברילביואת  העולם יועד עוי

מ אב וטי ר  דבאי תח ין#יןז • ב
 פג עקרה מיוםד ע־פ א״ב אלהינו ואלהי אבותינו

 .איתן למד דעת • מךם לכל מודעת: באר שמף לבל באי עולם •
 י י גלה כל סתום ונעלם: גלולים מאס ושבר • הועיים לשקד הבר:

 ךרף מישור ברר • תורה ומצות שמר ילא אתר: הצלתו מאור בש/דיס •
 גננתו בעמק השדים: ועדתו שכרןז הרבה מאד *' ותלןתו רוב עושר
ן הילתו בראית  וכבוד: זעק והשיב, מה התן לי ״ שורש וענף אין לי
 איץ צו זאמלק אונ זאל איבער פאךין פריד שלים פריד זאלסטו אין רעם לא:ד נעבץ
 אשמעה איך יועל העדין וואש^ערוו^רט ךייךין נאט ךר נאטווען ?נר וועט ךייךין פריד
 שלום פריד ביז קיק ^נד אויף דיא שטול פון ךיא שטאט ןהודה מאש איז;ינלי?ץ צוא
 איץ לייב בחלו אין ךין לייבטץ,זיק ליבט צוא אימער אונ אייביג;:ס זאל ניט וועךין
 פאר לאשין יחייגו מאך אונז ^עבין פון צווייא ציי>שין אן דעם ךריטין מאנ לןנוץד לבוא
ppf אונ מיד וועלין לעבין לדוד צו ד!ד אע צוא ךי;ע קינדער אמ  ואל ^ר אונז אויף !

 ךין ^טול ואל זיץ פךיד :
 איתן למד אברהם א?ינו האט נילערינט דיא תורה ביאר ^ר האט באשייד דיץ הייליגץ
קט  נאבען צוא אלע וואש ךינען ניקומען אויף ךער וועלט גלה.ןר האט אנטפ̂ל
 אלע בהאלטענע זא$ין גלוליט ךיא ^בודה זרה האט 37ר פאר טיאוסת אונ צוא ברא?ץ
 תועים דיא וואש זייא בלאנזק האט צוא ךין נאבק באהעפט ירד אונ האט ןיך
 אנליי?ץ ןןענ אויש ניקליבין תורה ןןך האט גיהיט הורה טיט מצות אונ ניט ניזויםש
 מלחו דוא האשט אים טציל ניווען פון רעם .קאלך אד^ץ פץ ןשךים גגנתו דוא הא$ט
̂יהאלטין טיט  אים מציל ויודען אץ רעם מאל פון שדים אז ?גר האט םלהםה 
 ןדךלעוטר «ח־ אונ האטט אים צו ניזאנט ךיץ שכר איז זייןץ• פיל ותקזתו דוא האסם
mar איס צו ניזאגט נ$יל עושר וכבוד זעק האט ?נר נישךיען מאם ןןעשמו 9יר נעבין 

ד  (סע*) י י א



 םליהות ליום רביעי של עשרת ימי תשובה
 מחזה ״ בשרתו לא :ירשך זה : טנא בבוךים למאה חננתו • לקרבן
 ןיחויח חשקר1: יהרו בכל לבם ךצ7״ לעשות רצונך רצו: כבש האי
 רחמיו לעשות ךצונך ״ *כן יכב^ו ךהמיןז את כעסך מעל צאנך: לבס
 ונפשם דדה נכון״ לבן תפלתנו לפניך כל!טוךת הבון: מהר ןלקח
 אאכילה **לכ] זךן5ם תציל ממיתה משכלת: נעקד;ודד כשה לטבח •
לכן תפלתנו הרצה בעולה וזבח :,סדר עצים והצית ןול*הם אש ״ לכן  ׳

 בעמיךתנו לאנתב:ש : עניתומשמי שמים״ לכן נשבעת לו בשמך
 פעמ\ם: פדית אותו בא:ל בסבךאחוז״ לפן עמידתנו וענינו לא תבוז:
 צעקתנו שמע ושועתנו כבות* בזכות אב נסע מסבות: קול מבשר
 ;$מ"ע בעולם* לגאול עם גזע גבעות עלם: רחם עדת זקהל מקשטים״
 טיעתשנים עשיר'שיטים:' שבינתף תשכון בתוכנו• תנהננו לגבול
 אדמתנו: הפן אלינו ברחמים ״ בי כן נקראת מלא רחמים j *ל כא• יכו׳

 איך האב קיק שוש צווייניל לאש איז.קיק קינדר ?יט הילתו דוא האםט אים דר שראקן
 אז;נר האט ניזעהען דיא שבינה בשרתו האסט איש איין בשורה ניזאגט לער קנעכט
 אליעזר וועט דיך;יט נךשנן מגא אקארב טיט בבוףם לאש איז לער דן ןצהק פון
* האעטו א  הונדערט ;אר איז;נר נישיינקט ניוואךין צוא אברהם אביני *V3! |לעי נ
 אים נינמםט פאר איין יקךבן יחדיו האבץ זייא ביידע טיט נאנצע הערצער ניפיייט יןיך
 לעשות אונ האבץ ניוואלט טאן ךיץ רצץ כבש ער האט איין ניהאלטין זיין רהטים ס;•
ר נפש איז ניווק  ךם^איעצינץ זון כרייערזאל מאן דיין רצון לבש זייער הארץ טיט זי̂י
̂יברייט לכן ךריבער ואלין אונזערע תפלות פאר דיר אויף ניךיבט וועלין אזוא  אן 
א קיילי! יעם ,  וןיא קטורת מהר;נר האט ניהיילט אונ האט נינומען דאש םעסער צ
ס  איינצינין זון ןצהק לכן ךךיבער זאלשטו זימנרע קעךער מץיל זיין פון איין או
 ניריבטין טויט נעקד ךער איינצינך זון איז ניבונלין ניוואךין ודא אלעמעלע צום שעכטין
 לבן ךךיבער זאלשטו אונזערע ת־לות אןנעטק וויא איין עולה אונ איין זבת סדר
 ןנר האט אויש ניסיידערט האלץ אונ אונטער ניצונדין .פי;ער לבן דךיבער (אלין מיד
 ךך ניט שעמעץ אז מיד שטעלין ךך פאר ךיר םהפלל ךין עניתו דוא האשט *ןי0
̂יןננטפעךט פון ד1יכע הימלק לק ךךיבער האשטו נישווארין צווייא מאי בייא  
 דיץ היילינן נאטק פדית דוא האסט אים אויש גילייזט טיט רעם בארץ וואש ער איז
 4יווען פאר פדאנטעךט צווישין ךיא לעתער לכן דךיבער זאלשמו אונזר באנער אע
ה ףץ צעקתנו אונזער נישךייא הער צו אונ פאר נעם אונזרע תפלודן ז  אונזר פיץ ניט טב
קב אבינו קול לאז הערץ אויף ךער וועלט אקול פון  ממת םט לעם זבות פון ̂ן
 אישורה בובה אויש צו לייךן ראש פאלק וואש ךי$ק ךיא גזע פץ ךיא אבות רתם ךעד
 בארעם ךיאעךה וואש ךיגען איץ אמת איץ זאטלוננ טיעו! ךיא זיי^ץ דאש פלאנזיזע
 פון ךי צווע^ף *שבטים שכינחך ריין שןינד, מאך רהנן צןךשין או» ועמנו דוא זאל#!

 אונ?



 ׳ סליחות ליוס רביעי של עשרת ימי תשובה צח
 פר פזנ־ץ וחתום שס המחבר אליעזר ברבי שלטה ־/ י:

ט $ # מ ע קןאודצךקנו ב ו ו ר ר השלכנ ן כסה לעשו י  ב
ר ןנאור• ז אדי ו לן נואתאנ דדנ ריהחדםלאו  באו
ף ט ר רדיםכאורךינראהאו^ J P אדון ע ך מקו מ י ע  כ
נף• ת סתום נזרךי ע ף• ל , סלח ומהל לשבי ' ז  סליחד־
ך • בי  לטובה זכרהאד1ביךי\דע כי אלהים ביישחן קרו
ב ב תערו ף לטו י ל לבך• נין ן' עבך ו כחותם ע  ושימנ
ל פעלתם אבם ב ו בתמם למחקה י זכרה מצוקי י ת  צ
ב ת חקיקה י כתו ז תזכור-בניןז ע נ ח  פםקה • רחם כ
ש ר : כתךונוניבם כ ו י ח חותם'ןעל ©פר הקה׳ ב מ י ל  ע
ד בלחץ א ם מורה מ י נ ע ה א ־ דל לפניןז כןךבו • ו  ו
ף עיניך ן ב ו ו יי כיוםיחפןש ףןעלומות^לי ב ש י ל ^ ע  ב
J שוןחךץז המצא P , . י ך כלםץכתב ר פ על ס ם • ו טי י  נ
 אונז פיךין אץ לאנד מיט רתמים כי בלא ווארום אזוא ווערשמו אן נירופין מלא רחמים :
̂ז השנה אום יום ?פור האבץ מיד אוועק ניוואךפין ךעם יצר  בין כסה צווי^ין רא
 הרע ויאש ?ר וועךט אן גירושין ^לעבט י זד?ר טיינ צדקנו מאף אונז גירעכט
 אין דעם משפט אין ךעם לי-ט פץ חץם צוא לייבטץ הננו מיר זיינען ניקומען צוא ךיר
 שטארקר נאט אונ איין דער לייכטער כי ווארוס טיט דיר איז רער נןוואל פץ לעבין
 אין ךיץ ליבטיקייט וועךט ניוויזין אור אדון הער נאט טיט דיר איז ראש פאר
 געבוננ ס'ח זייא מוחל אונ פאר ניב צוא דיא וואש טוען תשובה לעת צוא רעד צייט
 וראש דוא התטהת דיין נזר ךין לםוב זאלשט צוא נוטין ניךיינקען ךיינע ליבע יורץ
 ושימנו אונ דוא זאלשט טיך טאן ודא אהותם אויף ךיץ. הארץ עבדיך דייןע קנען־ט
 צוא מטין באךנין צו שאף ךיא פלעקץ פץ דיא עבירות אויש צוא טעקץ זכרה נידיץק
 ךיא צדיקים וואש די וועלט שטייט אדף ךיא אויב ךיא זכות אבות <$יו אדש נינאננען
 יחם אין ךעס רונז זאלשטו דאש ךער באךימקייט ניךיינקעץ צוא ךיינע קינךער אץ
 ךער צייט אז דוא קךיצט אץ בוך כחוב שךייב אן אויפץ מאוויל וראש דוא חתמן ת
 אונ אדפץ בוך אויש' ^ץעצט בתחנונים טיט ניבעט ןןיא ארימע לייט הא בין זייא
̂עהנט פאר דיר ראה נאט ב״ה זעה זימגר פיץ ווארוס רוא וויישט ךאש איינגשאפט  ני
 אץ ךי^ר שטאךק בשפל ךיא זיץין גאנץ ;יךעךינ ביזם אין דעם מאג אז דוא זיבשט
 ךיאפאר הוי^קע עבירות׳ עלית אויבעךשטר נאט ואל אץ ךיינע אוינין גיפעלץ ועל

 *!וג



 • 196 סליחות ליום רביעי של עשרת ימי תשובה •
 לךןננןז עומדים השכם ״ ליל;עוז קטיגור {עיניך בל
 ^חבם • מליצים ופרקליטים בחסךף עמם הסבם •
ה הן חח ולב י  כתבו על היהודים כטוב ?עיניכם* נ
 עמך שמריוחולה ״ הם חטאת ןאישבם ונדר אישר
 יפליא• אמוניםובינוניס דזתום חותם מלאי אלר־ז
 לחיי עולם ואלה• נין: לא לפי ךאדם תישפוט המוני •
 לשתן^יחךיף אף בלרוץ מוני, נליפתכתכ צוד,
 ליטבח"ולא לגנאי • 'מפתח פתוחי חותכם קו־ש
: לפתותך בתחן עבדיה מסכימים• הפ:זדן ן  ליי* *
 לטי וזכור'נחומים • ךןסךיך הפלהןהעכר כתמים', אל

 מלך י^צב על כיסא רחמים • בין; אל םלך ויעבור ובו׳
 . « IV ־ • •־ ־ :־ •

 ו6ומרים אל תזכד לנו עד חמאגו צורנו

 חטאנו צורנו • סלח לנו יוצרנו: יי
 פה גדופד עי• איב בראשי החרוזות

ף בשיחי״ בשיחי לגוהי״לגוהיבהש^״ כי אם ברוחי: ברוחי י  • אף
 בלשוני • בלשוני ¥עלבוני ״ עלבוני לקוני ״ נחר נחני: גרוני
ער זאלץ אלע נישריבין ווערין שוחי־יו צו ךיא וואש זי?י1 ליןז־ עער  אוג אויף ךיי;ע ב̂י
 ניפונק צו ךיא וואש בעטין ךיך אונ #טייען אויף פריא לבל ךער מקטרג זאל זיך ניט
 שטארקיז אונ זאל;יט קלינץ אין ךיי;ע אוינין גליצים טיט דיין הסד זאיי מסיים ביט
 ךיא םליןים כתבו פרייבט אויף ךיא ןהודים וןיא צום בעשטין אץ איי<לע אוינין
 הן תחי ולב עמו דער אטום טיטין הארץ פץ דיץ פאלק איז צוא בראיין אונ קראנק
pq וע דאש צוא בראקץ הארץ איז אויף ךעם ארט פון קרבן חטאה ואשם ייאש 
 ^עגט אפ שייךץ *סונים דיא בנלייבטע יוךין אונ מיטיל מעפיגע חתםהזייא אפולץ
 חותם צום איי^ינ לעבין ל* {יט אז1 וויא זייא זיינעי ולערט זאלשטו זייא משימין ישורון
 אז די צערנער צןץינגעןזיי ״ זיינן ךי ךעגנט פארטינע יוךץ ךיך פאלט מעחד גליפת
 דא& דאזינע וואש חא #רייבשט אן זאלשטו נעבין עש זאל זיין לשבה ניט צוא גנאי
 •»תזחיאוי& ניקךיצט הייליג צוא נאט לסתותך זאלץ בעטין ךיך טיט ניבעט זיינען
 ךיי^ע קנעכט מסיים ה*תח ווער ני^פינט צוא זייא אונ נ?יינק זי;ער טךייפטין חמ־יד

 ךיינע חסדים םאך וואונךערין או: זייא 3*דביר ךיא פלעקין פון ךיא עבירות :
 אריל גשיחל איך וועל קלאניין טיט ^יין נןלאנ צו 9יץ אוים זייהער אין מיץ פאר ציילץי

 גייערט



 סליחות ליום רביעי של עשרת ימי תשובה צט
 ושפתים ״ ושפת:ם בשתים • בשתים נתיבותןם ״ ןתיבותים ךלחיס:
 ךלת:ם לתשובה״ לתשובה משובה״ משובה ומשובבה ״ הבת השובבה*
 חטאנו: השובבה נעוית ״ נעויתונדוית* נךויתונכויתי נטיתוןתךת•
 לאבדו] ומות: ומות וצוכןה ״ וצור!ה מצייןה'״ כוציכןה החזירןה' י נסלןז
• ̂  הסף וזע^ה: זעקה מנעךתף'״ממ3ךתף וקנאתף ״ץגןנאתןזזנבור
 תמכה חמחןד: חמתף מלאה״ מראה ונלאה״ ןיןאה נכאה ״ אף היא
: טמאה כצתעה״ כצתעה פרועה ״ פתעהביך^ה • והיא י נ ̂־אה ״ מ»  ט
 לא ידעה: ידעה ונאלמה ״ נאלמה נעלמה ״ נעלמה הכמה ״ כסתה
. •IV T.V T T I V . T T •|• T J T IT 1 VI T IT* •״ • *T < 

 בלמה: כלמה והרפה. ״וחרפה פרופה ״ פרופה צרופה •ודתה לשרפה:
 לשרפה חבושה'״ חבושהךטושהי ךטושה נטושה • גרושה מאישה*
 חס*״: מאישה ןיבזיון לבזיון וכליון ״ וכליון בציון • $א תי3ל נלןון:
 נכןיון וכפרה*״' כפרה מחסרה ״מהסרה מוגרה ״יכפרה סוךךה: םוךךה
 בבעלה ״'בבעלה מז5לה ״*מעלד^מ^לה ״ ואין די עוילה: עו>$ה ומנחה!
מ  גייערט טיט מיין נימיט בריחי טיט מיין נימיט אונ טיט םיץ צוננ מיץ ?זאנד צ
 $יץ בשעפער רעד ודיל מיין יקעל איז הייזערינ פון צוא הדך ךייךין גרזני םיין יקעל
p ךי פאר איס ךיןן , p אונ מיינע לעפצין טהןן פאר ציילץ דיא צודיא שסענ אונ צוויי 
 בייז אונ נוטס דלתים אונ די ת^זבה האט אויןי טירת ״ דא זאנט נאט צו מיר טוא ווידר
־ I • » • * • • » I I 'tiff• » 

 ?ןערין צוא ךער תשובה טוא ווידער נןעךין דאש ווילדע טאקטער דיא וןילךע חשונגוו י
 אבער ךיא ווילךע האט אוט ךעיט נימאן רען איז איר ווייא ;יוואלין אונ ז$יז {יווארץ
 אן גיצייכינט צוא פאר לירוננ אונ טויט ומוח אונ טוימ אוג ?אזךךנגענעס אונ דא&
̂ן אונ  ^אצוויננענעס טוט באצוויננן זייא אונ באצווינגענעם מוט ^נרייפין אונ זייא ניי
̂זרייען זעקה זיא האט נישךיען פון וועגין ךיץ אן שךייאוננ אונ ךיץ ךע^נוננ וקגאחך ךיץ  
y m ̂עהנץ צוא מיר דיץ נרים צאךין  ךע^ענוננ אונ דיין שטארקייט האט טא$ץ אן י
 ךיא איז פול דיין נרים צארץ ךא איז פול אונ איז מיד נלאח ?ץד אונ צוא בראיץ
 M אויף איין אום ריין לאנד ממאה זיא איז אום ךיץ אז איץ אדם זעצינע ךיא דא סוו
 $ירע האר לאדן וואןןסץ מרועי. ןיא איז צוא בראכין זיא איז;י^יכלט אונ דא ?אקמ
 זיך {יט וויסין ידעה זיא ווייס יעס וואול זיא םאכט ךך שטוס ךא םאכט לך סאר.
 ד1ילין וואר פון איר קלונהייט ןיא טוט $ארעהןץ ךיא שאנד נלמח^אנד אונ לעכטער
̂יהעפט איז !יא {יווארין צו פאר ברענוננ לשר«־• צוא  באהעפט צוא אנאנךער ערופה 
 פאר ברענוננ איז זיא בוזלין אונ פאר לאזין אונ צוא שפאלטץ אונ פאר טךיבץ שן
 אירען מאן הקב״ה מאישה פץ איךען מאן צוא פר שמעחיננ אונ פאר ךארבוננ 9יט
 פאר וויםטוננ זיא כןאן ךך ניט ךיי;ינין «ןח אונ פאר דארבונג טיט פאר וויסטוןג
 דא יןאן זיך ניט רייניגץ נקיי! אונ פאר נעבוננ איז ךא ניברעך אונ צוא בראכין זיא
עךש  ן*יו אזו(ויא איץ קוא ךיא ךא אפיקעךט פון ךעכטין ןךעג סורח• ןיא האט אפ ג̂י

 פארמיקע
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: פרחה טומאה• ו  מנחהןנוהה^זנוךדו.וא^חד^ במכוהפךחה• חטאנ
 טומאה והנאה •*וקנאה תנןניאה״לף צמאה: צמאה נפשי• נפקי
 .להנפ^יי^ילדגפ^יימךפ^י* אלזד ןןהקי:* כךושי ומושיעי•
̂מושיעי ומו־שיעי • ממרשיעי תשעשעי• ^רועי: 'רועי(אלי ״ יאלי  
: שלי ושלןז״ ושלןז ״ א ט  ומציל;* ומצילי הנחילי״ כרמי'שלי״ ח
 למולך• למולןז נאצות לף ״ ולשונם ההלך: תהלך^רת • 1גזרת
 העברת • העברת ותךת• עם זו;צרת: ;צרת חוק לי• ברר יושר
 מלולי• מלולי לאלי • אלודם ע חילי: חילייחזקנו• חזקנו ואמצנו •
 ואמצנו מלכנו י יי מח1קקנו * חטאנו J ואומרים זכור לנו כרית אמת עד מכניסי רחמינו

 B חתום שם המחבר משה כר שמואל בי אבשלום חזק ואבץ
 מלך םלהים•־ךםעלךןןים ״ שוכן שהקים* יושב במרומים • המהלל
 9 ד והמשבחילעולמי עולמים ״ ברוןד הוא ומיבוךןד בפי כל;קומים •

̂ה בבעלה פאראירין הערץ האט זיא ניפעלסט פעלשוננ יאין אונ  לאן איךץ העדיףיהקב
 י עש זיינן ניט גינונ אפפער צוא אירע זינד אפפער אונ פריזאנטין ךיא זיינען פאר לאזין

־ מוחה זיא איז פאר לאזין פון הקב״ה אינ זיא טוט זיפץין כמכור. נלייך אז איינע דיא דא s 

I איז אום ריין טיט בליהענדינע נרינד בראנד פרחה זיא איז ןץבליהט אום ךייניקייט טימאת . 
 ; אום ךייניקייט אונ פאר ווערונג אז איין סוטה אונ ניידונג זאלסטו נייךין זיא פון ךיא
 שונאים ראש זעלבינע טוט זיא צוא ךיר ךאך^טץ אונ גילוםטץ נפשי מיין לייב טוט
 ךאךשטין אונ נילוסטין צוא לאזין רו$ םיך מאך טיך ררןן פון מיין גלות ראש דא
 נליץז איז צוא ליים נאט מיין היילינר קדושי מיין הייליגער אונ מיק העלפער מושיעי
̂ע בייז טדלר זאלםטו מיר  מיין העלפר פון רעם •יעד מיר וויל בייץ טאן ממרעיעי פון םיי
̂עלפץ יי נאט מיין ורייך ער יןיין נאט אונ מיין בעשיךפער דוא זאלסט מאנין ארבין  ז

 טיך ארץ ישראד מיין ודיין נארטין • שלי ראש מייגע בייז ראש זייא מיר טוען איז ליין <
 אונ דאס׳ךייגע האבץ זייא ניטאןנענין דיר אין ךיץ בית המנןדש זייא האבץ רער
 $אךינט ךיך נענץ ךיך אןךיינעס הויז ולשונם אונ איר צוננ איזאויך ניגאננען אין רעם
 לאנד־תהלו ךיא זעלביגע צוננ טוט זיין אויף רעם פאלק ראש דוא זייא ראש ים האסש
 צוא^ני^ין אונ האסט זיא מא;ין ךךיבער פאךין אונ האסם אפ ניזעצט אונ נימאבט
 ע5 דאשניליבטע פאלק.ישראל ראש דוא האםט בשאפין יצרח דוא האסט בשאפין אוג
 ^יךחימר^השנה איין נץעץ צוא מיר ברר צוא לייטעךין צוא באשטעטינין דאי»
 ווידךיקייט מלולי אונ מיץ ךייד ראש איך בוא ךייךין צוא מיץ נאט אלהים ך ער דא
 $ין נאט םיץ קרעפטינער חילי שטארק אונז אונ קרעפטינ אונז ואמצנו קרעפטינ אונז

 י י אונזער קיןינ י• נאט אונזער ניזעץ נעבער :
 «לכים קינינ איבער ךיא קיןינין אונ הוי;ער איבער ךיא הויןע שוכן רהנר אונ
 . •יזימ־ר-אין דיא היטלש המהולל דער וואש את נילויבט אונ ניפרייזט צו אייביסייט'
̂ין אוים ?ייהער אץ מיץ פאר ציילץי ט §״ן ^/אנ צו נ י  אריובשיחי איך ורעל ?ןלאגין •
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 ראה בעטי אטבים ועגומים • שור נא בשפלות מעוטי.עמים • מפחדים
 ומפורדים בין העמים* ובבושת ובבלמה נחפרים ונכלמים* אבלים
̂ומים* בבצךמי  ובדוךים נזופים וגזןןמים • למכים נתונים ונדם למה
 :תן ערב'נואלים •י ךמש אומרים מי ןנןרב אור;מים * אין להם מנוחה
 ושקט ושלומים• במהלהך^םולמצא^ףושים• שלום מצפים״'והנה
 נלחמים ״ לטובה מקוים • והנה רוע תשלומים • וד.בחר נפשם מיתת
 רדומים • מה נתאונן ונאמר ובנותינו נוךמים ״ חטאנו ךש/עו וסרט

 מחקים נעימים ״ זכר רחמיך *וחסדיך העצומים ״ קומה והמלא ןליגו י
 רחמים• וקבץ גירינו מארצותעמים ״ אשר מסרת חנם לאדומים ״ מהר
 לנאלנו בל^ כסף ודמים״ צרה;שועות מןקב הצור תמים * כי לןז*

 הסליחות והרחמים: 0נ:י0ירחמים«יגמירא
־ ן י » I • I ־ 
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 סליחות ליום חמישי• של עשרת ימי תשובה
 ~׳ .' . מען זאגט לך יי הצדקה ביז כי רב הוא :

 י סלח לנו אבינו כי ברוב אולתנו שנינו• מחל לנו מלבנו כי רבו עונינו:
 פז פתיתה חתום שס המחבר אליה בר שבעיה הזק

 עש יזי חזקו ןנתחןקה • (קראו אל אלודם בחזקה:
״ איש אוןיתוךה אשמת • וישוב'אל יי וירחמת:  י־ י
̂ין • עורה למה תישן: יושר אילי  לקרא.ללא'ינום ̂ו
 ברוך ניבענ^ט או: נילויבט איז ^ר• אין מויל פץ אלע וראש שטיי$ אין דר וועלט מה

 ןךאש זאלן טיר זאנ־ן רען אעזערע זינד האבין עם נימאבט חטאנו טיר האבין נזינדינט
 קיך האבץ נישולךינט מיד .האבץ אפ ניקעךט פון ךיינע צימליכי ניזעץ זכור ניךיינק
 נאטךיינע ךער גאךיפקייט אונ ךייןע פיל ניגאד קימה שטייא אויף אונ וועד ךער
ט אויף אונז טיט ךער באךימקייט וקבץ אונ זאמיל איין אונזערע פאר שפךייטע  פ̂י
 מהרהייל אויש לייזין אונז זונדער זילבער אונ נעלט ציה טוא ניבעטין ךיא הילף פון
̂נ אונ ךיא קב חא בשע^ער אונ נאנצער כי דק יצוא דיר נאט ^יז ךיא פאר נעבו  ̂י

 דער באריכונכ ז
̂ע אין איינעם וקראו אונ  עם ח׳ נאטש פאלק ^טאךקט דייך לאמיר ךך ^טאךקין א
ט צואנאט מיט ניוואלד איע ךער מענטש וואש האט ניטאן אום רעכט זאל  שלי̂י
 ער, מהודה זיין ךי^ונות וישוב אונ זאל ןיך אום קעךין צוא נאט וועט ^ר אים ךער
 באי־ימען לקרוא מעז זאל רופץ צוא נאט וואש ער דרעטילט ניט אונ שלאפט ניט עורה•
ך אויף.;וארוס ךא:ט ןיך אונז רוא שלאפסט יושר גיךיינק רעם יושר אונ רעןמ  עאך ך

 פארטיקע
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 זכור וכישרון שעשה • די הטוב 3עיניו:עשה: תנטידעו
 אל1\ם אמת ; לא אחפוץ 3מות המת: בהמצאו׳
. קראהו בהיותו קרוב: רצוהו  דרישות בתהן לקרוב;
: עקוד. ו ה ו ד ב כ  וחלוהו• ]רע י
 דלתות ארך אפים• נשא.לבבנו אד בפ:ם: מיייודע'
 רצות ויואל י היון לקראת אלהיף.ישראל: ערבו שוע
 ותפלהלצרדר/קד^ו צום קראו עצרה: יבקש יפלל
 $8דםעויד• וישב מחרון אפו ןל^נ^בד: הךצה
: הפוץ שממן  עי ותשרמהשמך מרבבות נחלי עמן
 לתקרובת עולים • להקציב מחלב אילים: זכות ויושר
r s $ )  ;נקוב • זכור אלהי יעקב: קחו עמכם דברים 4

 בשלוס ןףיס; כי על רחמיך וכו׳
vffpb ו ןןטורת נ ת ̂עלס מתחנתי ן:תב1ן ^  האזינה אלהים וזפלתי ואל תו
 פארטיקע מעשים וה׳ או; גאט בתך הוא וויא-גוט איז אין זיינע אוינץ אזואזאל ?13
 מאן מאד האפטיגער גאט דוא האשט אונז מבטיח ניווען לא אז דוא ולילשט נימ'^
 טען זאל שעאךבין בהמצאו אום ?ןשירת ימי תשובה אז גאט בתך חוא לאזט זץד ;יפי^ק
 זאלט איר אים בארשטין טיט גיבעט קראוזע רופט אים אז;נר איז נא־ינט ר»חו $?0
*  איס טיט פארכט דינט אים כל אלע קינדער פץ!עקב ניט אפ כבוד אים ״קיי אן צ
 קלא$ץ אין ךיא מיךץ וואס ^ר איז ארך אפים נשא לאמיר אויףהייבץ אונדער^

 הערצער אונ אונזערע העגט מי וועד oy קאן בעטין אונ זאל וועלין הכת זאל
 אויף ריבטין קענין דיין נאט ישראל ערני ךיבט אן ניישךייא אונ חפלה ציא

 צרה קדשו היילינט אייןרע העניתים רופט אויש איין האלטוננ פץ אלע
 זאנץ יבקש שען זאל זוכין אונ מתפלל זיין אונ נאט ךעען ושב וועט נאט אום קעדין
W יחזךן W W ל א H 1 , ד נ ח  פץ דין נרים צאךין וןעלין מיד ניט פאר לארץ ויעדי! ה
̂ן ̂שמאל  'ךיא מתנה פוןןעם פאר שטאפטץ הארץ ווא& by איז פארוואןןפץ טיט 
 לרבבות זאל אן/ינומען ווערין אונזערע הפלות אונ אונזער שלאפקייטםעראזצעד^ק
מח אונזערע תפלות בעסר פץ  מדזינט באך פון אייל הפוץ דוא זאלשט באנערץ צוא י
 קרבנות להקשיב צוא פאר נעטען' בעכעריפון הלב פץ שאף זכות חאט^ע דעו־ זכות
 מיטץ יושר זיינען פאר קרימט זכור נידיינק אז דוא בישט ךער נאט פץ ןדעקב קד!

̂עמט טיט אייך ךיייד ושפה אונ ךיא״לעפצין אויף דעם ארט פון זקךבנות :  



 סליחות ליום חמישי של עשרת ימי תשובה קא
 ס^את כפינו מנחת ;;רב: הלאזינה 5ע'תפזלתנו. הלןשיבת לקול
 תוזנונינו: הקשיבה לקול עועתנו מלכנו ואלהינו כי אליף נ1זפ?5לז:יי
 אלוד ישראל צדיק'אתה כי נשארנו פליסה כסיום הזה:- כרחם אב ^
' !:׳.'•־  פח סליחה מיוסי עיפ א״ב ובסוף חתם שם המחבר אליה בי שמעיה חזק י • ׳
 יי אלהי:שךאל אתה צךיק אלוה סליחות ״ ?לב נדבה ונשיר ׳באנן
 " לחלותך ובשברון רוחות •נם עשתונות נקשמנו והכננויסתךי מוחוחי;
 דנולתד״יינאאזנףקשבתועעיף פקוחות: הושמדה' הושךנך״עליעל:ת
 תכף כ!כה • אמן וביקי אלן להעלות ארכה ״ זך שורו כורה ועיניו תצפינה
 לחלכה • חל קלק ו־שת ברגליו יתהלך על שבכה: טךדי חייי:.ייייף
 העתיצןומלים ומןנה• יהירה ןיעזראל הוסר'מהם משען ומשענה4
 כראש שבולת נמלו ונפשם דאבה ונענה• לךעבם 'מרורים שבעו
 .ולצמאם רוו לענה: מערכי לב משוה כל נכון ורבן• נעלם':משך העדן
 ו;סתם בושש החךבן • ספותמות^יךיי^הובטליהקרבך עבךך
 בקוצר רוח ובטלוה מדר וסרבן:פודם ומצילם הנשית המול ן^בהת'
 חנות ״ צפית הבטת מעל ולעד זכרת צחנות/קצפת.עדי מ&ד:וסתמת
 זעק ותחנות״ ך?ב1תאלפיךשובה ושבו; בקרב המחנות: שח גבהות
 :שךאל ותם;הודה שפל * תלפיות חרב לאי נוגה לו ואופל ״ אור לצלמת
 ה£ם וגיה הו$ת לןןרפל ״ לאן שען הורים וזבות;שני מכפל : יוצךנו
 יי אלהי נאט רעד נאט פון ישראל דוא ביםט איין גירעבטער איין גאט פה פאר נעבומ
 בלב טיט איין צוא בראפין אונ פאר שטויפץ הארץ קושען םיר צוא בעטין דיר גם
 *דך ךךין טיר אונזער נידאנקק אונ טיר ברייטין אן ךיא פאר באךנענע גידאנקען מיל
 רוא באניךטער די;נע אוץלךץ ואלין זיץ פאר נעמידם אונ ךיינע אוינץ אפין מערכי
 אויש טיפענעש דא£ הארץ פאר נלייבץ ךך ךיא פאר שטאנךינע אונ ךיא רבנים נעלם
 אז עס איז פאר הולין דיא פאר ציועננ דיא צייט אונ עס איז פאר שטאפט דער זאמלונג
 &ץ זעךבן ספי תמי 7נש איז פאר לענט ךיא תמירים וואש מעץ ד.אט מקריב ניווען אבינט
 אונ םאתין פאר איץ בפרה אונ ^ש איז בטל ניווארץ ךאש קרבן עבייך ךיינע קנעבט
 זיינק גיווק טיט קוךצין אטום פודם דוא נאט איר אויש לייזער אונ בשוךטער האסטו
 ךען פאר נעסץ צו ךער באךיםק אונ צוא לייט זעלינין צפית דוא האשט נילונט
 דיא פעלשוננ אונ ניךיינקפט צו אייבינ ךיא עבירות קצפת דואהאשטזיי^רניצ^-ינט
 אמ האשט פאר שטאפט נישךייא אונ ניבעט רבבות וויךער _קער ךיא צעהק טויךנט
ה ו  םלאכיס אונ תא צווישץ אירע שאדיי שח יעש האט ניבוקט ךיא הויבקייט פון ה
̂ו ̂ער ניניך^רט תלפיות ךיא ^וינהייט פון בית הםקך  אונ ךיא הדבהייט פץ ןשךאל האט
 £אט ?ר פאר ןויםט אונ;נס איז ניט ליבטינ צו אים נאד פינםטער אור ךיא ליבש ¥יז

 גיווארי;
 פיל
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ף איש לא נשא ונוגדל ״ הושיה שוע ולא נבר לפני דל • מוי לסד׳ דד ? 
 גכבד יכןטון נבח ונדלי״ רצוי ילד שעשוע עצור ופיזון הדל: *שלמיןז
 tb בטחו בחרב וסברו נהנית ״ משענם צום ושק ומבטחס הפלה
 ותענית* עוד הוסיף יךןד עליוביף לקנות שנית״.ידמו ויחלו לןד מתחת

 עו$ ךנזנית: האזינד£ם בזוי ושםוי מדכא ומחלל ״ חנון זעק ך!שוב וקיל ׳
 ברצון מפלל ״ קטורת הפלה הנון ובקר בן תובלל ״ הקשיבה לקול שועי

 מלכי ואלדד בי אליך אתפלל : אל מא• ויעביר יכו׳
̂יחרה אפף ןעמף  ^מה יי תעמוד'ברחוק העלים לעתות נצרה: למה יי
 #שר ה־וצאת מארץ מצך:ם: ועתה יןךל נא כח אדני 3&#ר דברר;
 לאמרי:' שמע קולנו ן; אלהינו וקבל קיסמים וברצון ^ת תהילתנו: למה

 'ל^ח J חנוfl#! ל^ףך ימים'״ כרחסאב וכוי
 פט שניה מיוסד ע״« א״ב כפול אלהינוואלהי אבותינו -

 אזון תחן והסבת ?תירה• אף דפר ושיך עברה• באי
 w• . לחארןף 3נפש יךדדןשמף הגדול.ימצאו שרה•

 גןצתנאנדר^נותם חזדדגח^ת קומתםנאאלתבזדד
 ךרוש'עק|בונם מצר ב1זה; לרוך פורה ונצחם ׳:ך־ז •
 גיוואךין צוא פינפטער אונ לייכטוננ צו נעביל לאן צו נישט איז ניוואריןךיאאונטער
 לעהנוננ פון דיא יעלטעךין אונ ךער זכות פון ךיא וואש שלאפין אין בערת המ?פלה,
 ימרנו אונזער באשעפר אין ךיינע ניךיכט איז איין מענטש ניט ךער הויבין אונ ניאכפרט
קקט יקענין ך?נם ארימן רציי באווילינ ךאש שפיל.קינד  אונ אי• ן הער ווערט ניטדערי

 וואט איז פארהאלטין אונ איז פאר מימין צו וואזנען אין אפענע שטעט שלטיוךייגע'
 גאנצע טהןן ניט האפין אן איין שפין משענם ך;ער אונ!|ער לעהנוננ איז פאםטין א*נ
 איי! זאק אונ זי;ער. פאר זיכערוננ איז תפלה אונ פאםטונג עוד דוא זאלבט נאף. מעךין
 ךיק האנט צו קויפין ךיינע פארי שעמטע ךעם אנךעךין מאל חנון ניבעט אונ נישךמא
 פאר ניעם אונ פאר נעם מיט ווילין ךאש ניבעם קשורתנלייןד ודא קטורת זאל שין.
 מפלה ווערין אץניבךייט אונ וויא אייןנךבן זאל זיא ווערין ניקריינט הקשיבה פאר נ>0
 צום #טים מיין נישרייא מלכי מיין קינינ אונ מיין נאט רען צו ךיר טוא איןי תפלה: ̂.

 אזקתחן פאר נעם ניבעט או: פאר נעם איבער בע-וננ אף ךעם צאךין פאר שטער אונ.
 ^טיל ךעסנךים צאךין באי זןיא קוםען בעטין ךיןך טיט אביטער לייב בעמך אין,
ץ נרויסין נאםעץ זאלין זייא ניפינען הילף געית ךאש' נישךייא פון ךיא וואש'די# זיפצין  ך

 זייער פיין זעה *אונזאלשט ניט ממה דין וואשדיא ביינין איין זי;ער הייף דרוש,
 פארשט זיי^ר שאנדפון ךיא רויבעךש דרוך טךעט ךיא רשעים אויף, אייבינ פאר נואךף

 זייא
 !-׳ יערם
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 ך׳לא אתה דדית ןהנף • היו תהיה בהדר נאונף * ונמת
 ן .ימן זרע אמוניף• והנם כלים מתגרת;:ת־ונןז: זועימו
 כעווים וממאוים נוסת! י זורו כאפסים ולא נחו• חבלה
ת י הרשו חורשים ומונית המררמ: ש ר ד ל  דוחס ו
 טכעו בבוץ ואין פוצה• טוךפיהם שלו מקצה אל קצה•
 יום יום אחמם מנצה * זיד פוךשים 1מלחץ -ליצאן י כלו

 ז• חילחם ?;גוןו^נהה* בשלך^ה^ך;ה^קודך<י-^ע .
 חונים ןהנה צוהר׳, לכטום קמיםןכת שוחה: מעויטים
 סוד מטף להדיחם * 'מכבידים עול להכשיל כחם *
 נאקיםיאלייף גיהתעטןש החם״נרת: למצא מכובד
 טךחם• שיחצקים במעמד *צפוףייקליחה מבקשים
 !יקךקור כפוף• עסקיהם.יקניאום ונתינים לשיסוף •
 ןייא אונ דיא ביסט תמיד ;יוןען אונ היינט א1ץך היו דוא בישט ניוו^ן אץ ךעם־־שונקייט
 פץ דיין העךשאפט אונ האםט ניזאנט זאלין אן נבךייט זיין ךיאבאנלייבטע קינדער
 והגם אונ זיי ני;ען אויש פץ ךעם אן רייצין פון דיין נרים צאךץ זוע3ו .־די זיינן ךר צאךינט
 פון זיץלר פאר קךיכקייט אונ פון זי;ער ;ילוםטיקייט.זיינען .זייא. באררוקט ניוואךץ
 אונ זיינן צו אפריים אין ךיא ?קין פץ רער זועלט חבלה זיר5ך.אטום אין נאר פאר
 ןאךבץ אונ איין ניבוינין צו ךער ,ערד., חרשו דיא פעלד אקעךם האבץ גיאקעךט ךיא
 פעלךער אונ ךיא בייטין האבץ זייא. אויש ניצוינץ מבעו. זייא זיי;ען איין, ניזונקען אץ
 ליים אונןץינער איז ניט מציל צו זיץ.מורפיהס זי.יזעךע פאר צוקעךם ןיצין טיט פךייד
 פו; איץ יעק צום אנךערין יום טא: בייא טאנךער שטךייטער דער!צר,הרע דעך
 צאריגט T אזי ודא אמענטש אז?>יר וועךט ךער. ,טרוקען. שטךעקט יער אויש ךיא
 האנם מען זאל אים ךאטעווען. אזושטךעקין נעביך ךיא י־גךאל אויש זיץעיע קע4ט
 מען זאל זייא ארויש ציהען פון אייננשאפט כלו דדגר, לעבין נייטאויש מיט טרדערקיימ
̂ין כושל דאש שטרויכלוננ איז פיל אונ די שמהה איז" פאר מישט טיט זארג  אונ זיפ
 אונ זייא האפין אויף הילף אונ ןןש איז איין נישרייא לכטיס ךיא שונאים 'נלאנין זייא אונ
 האבץ נינךאבץ איץ נרוב אריץ צוא וו^־פין אונז אונ זייא זו$ין ^חבולות זייא זאלץ
 פאר שטויםין אונז פון.דיר מכבידים זייא מאבץ שווער דעק עול זייא זאלין ^טר1י?לץ
 רעם כת נואקים די שריי״ען צוא דיר אז;נש וועךטפר. חאללםט ד;ער אטום נחת זייא
 [אלי; ניפינן ;חת פון זימנרע $ועךע $ןרהות וואש דיא טוען ת£לת ביט אייננשאפט
 . זייא. . .
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 זיועים ימסיו ו:היולספוך9%ךה ךבקיףמחךץ ובלוי •
 ולמם מצודד והנם 7עלוי • י צוה;שו,עור־ז מיםחףף
 בחלוי • צדקם בךנןז מסתר וגלוי קנא ונוקם כןנןיייין
ץ סממנים מצואר עמך• ראה עמלנו צ ק ״ ך ^  ל
 וישוב מזעמןד • ריבה ריבנו מעם חךמף • שמ1ת:ס
ר הציף מדם מעני תטדת  השב להק מאניני'• שי
 אעןז לקול ת^יני * תךצני?קךאי יי יי אל. מלך ויעבור וכר
!צד לב האדם רע ב ול*א יחטא: כי ו ט ה ^  ןיי אדם אין צדיק >יארץ $שר י
: ?יתבקש ל:>1נינוילחטאתינו תרחיש: שתה עונותינו לעד־ף ו  ״ מןערי
: אנוש כחציר ;מיו כציץ השדה כן יי>יץ: ואו^ה יי ף י  עלמנו למאור ^

 סנון וךחום ארך אי£ים ורב חסד ואמת: כיחס אב ובו׳
י יצחק  צ שלישיה מיוסי איב ובםוף חתום שגו המחבי אפרים נ

 > . . אלהינו ואלהי אבותינו
 אל!לדם » חילי ״ יוצרי ומחוללי •לף אני וכל אשר לי• בסאסאהאל
ש כי" תקריב: ;רדום לדון . פ נ ב • פן תשחית ותחריב /  תרי
ך אש היא עד אבדון: דרכי הסכנתדר ^למי לאור שתה• ו תמד  רא^י
 זייא בעטין פאר נעבוננ איין ניבוינץ רעם קא& עושק-הס זייזגךע רויבירס ךר צאךנק זיי
 עועים פאר,קרים ךיא אונ זאלין פאר רוקט וועךין אונ לייז אדם ךיינע בהעפטע פץ
 פאר שניידוננ פון פאר לענךוננ «לטם מאך זייא אנטרינן פץ ךעם שונא ציד. ניביט ךיא
 וץלף פץ ךיא וואס זוכץ ךיך טיט {יבעט צדקם אץ ךיץ ךין מאך דיא ניךעכט פון
 פהאלטנע אבירות אונ אנטפלעקטע קנא דוא וועךשט אן נירושץ קנא ונוקם קצץ האק א0
 ךיא שטריק פץ אונזער האלז ראה זעה אעזר םיךיקייט אונ קער. ווידער פון ליין צאיץ
 דיבה ^ךינ אונזער קךינ פץ ךיץ פאלק שבעתים זיבץ מאל זיבין זאלסטו אום קעךין צוא
 ךיא וואס פיעינץ טיך ״כי טךינק אן ךיינע פיילין טיט בלוט פון ךיא שונאים תפח דוא
£רץ צו טיץ ניבעט תרצני דוא זאלםט באווילינין מיך אז איך י 1 ^ע א  זאלסט גייגין 1י

 רוף אן נאט :
 אלהים יי הער גאט מיץ קראפט סיץ בשעפר לו צו ךיר ?ץ איך אונ אלץ וואש צי
 מיד את כסאסאח טיטץ מאם זאלםטו ניט קרינץ •ן פילייכט טאבסטו פאר
 דארבין אונ פאר וויםטץ ראש לייב ראש דא וועךט נינעהנען י נרדון ךער אךט פון
- גיריכט וואש ודןרט אן נירופין נךדץ ראשית אין ךעם אן הייב פון ניךיכט אש איץ
 ןךי^ך £יז זיא $יז ךעס ניךנם דרני טיינע ויעיין ךסטו ;יוואונט טיינע יוננע ךןד



 מליחות ליום חמישי של עשרת ימי תשובה קג
 אל תהיה לי למחתה: הליבות לו עולם״הן על כל נעלם ״ אל;שוב דך
 נכלם: וכי רבויבשובותי ״ לב ךתל במהשבותי ״ 5י 6* כהשבותי:
 !מותי דבל הבל • בבל מעשה תבל״ נפש הוא חובל: הושב מאייו
 לספק• קול'דוך דופק ״ זממו אל הפק: טהור עירך ןךןץחו• ורוע
 לב מסיתו״ כי הךאה״עון ןבסיתי•*•;שרעתףלנפשי אמור״האס המגי
 לנמ)ר ״ אם עונותתשמור: כלו בהבל;מי ״ ומכובד אשמי• נבהלו
 עצמי: לבן אדמדם ״ המאוחר והמוקדם • יצר לב האדם: ?ששת את
 בל ״ חדרי לב י עקול ״ ימה מצאת מכל: נועם חפצך בי * טמון 7גו;
 בהבי ״ הם לבי בקךבי״״ סמוך נפשי.מפתת״ ומה בצעילסתת• ברדתי
̂ ישוב : ̂עלי ברחמים שוב ״ כי במה חשוב• רוח הולך ול  אל שדת: 
 פצעי לפי פשעי״ ושק ואפר ^צעי• על כן המו מעי: צוקות עםצרות״
 אשר הנה חוברות ״ לא;קנתי םלורות: קשה רוח אני ״ הלא הראה
 בעול 7 ?י תבקש לעוני:' רד,שי לך;ערב ״ ולפניךיתקרב ״ וננןתי

 האםטו,ניטאן צום ליכטאלרוא זאלסט טיר ניט דין צום ברעבנ^ז הליכות ךי נאנג
 פץ ךער וועלמ איז צוא אים הן נון אדף אלע פאר הוילענע אל זאל ניט ווידער קערץ
 דער ארעבער פאר שעמבער זני ויען עוין פיל זיינען טיינע ווילךיקייט ךיא הארץ
w אי: פארנאךעשט כיטמיינע ניךאנקען כי ךען דיא זיינן גישט טיינע גיךאנקן 
 איך האב גיךאכמ איז אייטיל נאךהייט אלע ומןרקין ח&ר וועלט ךאש לייב איו
 גוואונד הושב ער נךיינקט זיין נילוסטוננ צו באנונין ראם שטים פץ טיין פךיינד קלאפט
 זיינע ניךאנקן זאלםטו ניט אויש ציהעץ טהור ךיינע בא^ענש האםטו ךיץ באשאפין
 אונ ראש בייזע הארץךייצט אים אן ווען דוא וועסטיזעהען זינד זאלשטו זייא צוא
 ךעקין ישועתך דיין ודלף זאג צו מיין האךץ ךק זייא זיינען שדין נאנץ פאר לענטוויען
̂עץ שדן נאנץ פאר לענט אין נארהיימ טיינע  דוא ווילסט ךיא זינד היטין כלו זיי
ע שולךין זיינען ךער שראקץ מיץ ניביץ לבן מאך ווייס  מענ אונ פון דווערקייט בי̂י
 ךיא -ויטע זינד ךיא שפעטיגע אונ ךיא פך;עךסטע פון ניךאנקק דאש האךץ פץ
 םענטשץ מששת דוא באזונסט אלע קאמעךץ פון איין פאר קריטט הארץ וואש האפטו
 ניפונען פון אלץ טעם ךיינע זיםע בנערוננ איז אין מיר דנד איז פאר באךנין אין מיד
 מיין הארץ איז וואךעם אץ מיר סמוך לעהן אונטער מיץ לייב פץ מיידוננ אונ וואש
 קומט אידם צו נעמען מיך אץ מיץ ניךעךין אין נתב עלי אויף טיר טיט ךער באךעטוננ
 קער וויךער דק וואש איז ךער מענטש ניךעבינט ודא איץ ווינט וואש גייט.
 אוועק <.ונ קעדט ניט וויךער פצעי מיי;ע וואונדץ זיינען נאך י מיינע םיסטייטין אונ
 !אק אונ אש איז מיין ןצפרייטוננ ךרויף ברובק םיינע גיךעךים קשה האךט פון ניטיט
 בין איך דוא זאלסט זעהן פיץ ווק דוא וועסט זויץ מיין דנד רחמי םיינע רייך
 זאלין צו ךיר ניזיסט זיין אונ צו פאר דיר זאליןידיא גינעהנקוועל ז^יךךיץ זיץ פץ
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 מפשע רב: שבי פשע הנקה ״ בלב ׳נשכר ונדכה ״ ואם יתמהמה
 חכה: תשובתו הצפה4'ועל חטאיו וזחפה״ לשטן בסהר יכפה: אל
 ןןון וחטא נושא * אם פשה:פשה ״ מ!שית לו מכסה: פדנו מעבור

 ןשלח • 'לפניף תיפלתי תצלח: אל טוב וסלח : רון תפלתי תשעי.
'כיי לא אל חפץ רשע: יגמלןי י;י כצדקו׳ תסיר  ומחה כעב פשע :
 ןצפננייבםבו ״ האל תמים דרכו: מעומק בור ?ןראודף • מכאב לב
 #ררד1יף• כי זכור זכךתיף: בךחמיף תלבוש • ואת חטאי תבבוש•ואדע
 כיי ל<* אבוש:'רבים אומרים לנפשי ״ באפר התפלשי • ולא תצא חפשי:
 יהמו המון מעיף׳ זבוריחםד יודעיף • ולי מה יךןורעיף: צא על אויביןד
 כנבורי״ זרועי רוךפי תשבור• כי שמו אותי בבור: הציף בהם תכלה •
 אסיריך מהם תעלה: ויהיו דברי אלה: קרובים וערבים* אהובים

־ - v 1 י • « •  ןד • ד ו - v ״ ד v ו• ו 1 ז

 וחביבים • ל;י צבאות יושב הכרובים:אל מלך ויעבור יכו׳
 #חז צךיק דרכו וטרד ידים;וסיף אומץ: חזקו ראמץ לכ^כם כל המי-יזליס
 י ״ ל;י * מר• לנו/נ^א יי ואל הלחינו'^כוע ישמע מהיכלו קולנו
ו תנא: ';1ננו'י;'כי טוב ח^דף כרוב ררןמיף $גה אלינו ״ י  ו$5תט ל^

 כרחם אב וכוי
 צא סליחה מיוסד ע״0 א״ב אלהיט ואלהי אבותינו

 אןי^ןץ יוסיף יצהר;רים ובהו ערל ויישר • במקרא
 .פיל טיםטייט שבי דו זאלסט ךיינינין ךי וואש וויךערקעךין פון מיפטייט טיט צו בךאבין
 אונ צוא שטויסין הארץ אונ אויב יעיצ* פ-:ר זאמט האף נאך תשובתי צוא.דין תשובת
 מוטטו האפין אונאויףזיינע זינד טוכטו באךעקיןאןךעם שטן וואשאי;*־ באךגינעש
 טוט באצוןיננעץ אל ךער נאט וואש פאר טךאגט ךי זינד אויב ךער שטן וועט מערי ן
 אזו זאלסטו מא;ין איין ךעק פאר דיר זאל מיין ניבעט בנל;קין דוא נאט גוטער אונ
 פאר נעבער תן צו גיזאננ טיץ ניבעט זאלסטו זיך כןעךץ אונ מעק אפ וןיא איין וואלקין
 דיא םיםטייט דען נאט באגערט ניט שלעכטיקייט יגאלני נאט זאל מיה־,פאר נעלטין
 ןויא זיין נירעכטיקייט שטענךינ זאל • ;ןר מיד פאר בארנין אץ זיין היט ךעד נאט
 מאס נאנץ איז זיין ורעב ממעמקים פון טיפענעש האב איך נירופין פון עייטאנ ךאס
 האךץ האב איך ךיר ניפאךשט ניךיינק אז איך האי ניךא;ט ךיך ברחמיך טיט ךיי^ע
 דעו־ באךט;קייט זאלפטו זיף אן קלייךין אונ טיינע זינד זאלבטו באצודנגן אונ לאז טיך
 ןןי$ץ אז איך וועל ן\ט. פאר שעטט וועךין רבים פיל זאנין צוא טיין לייב אז זיא זאל
 ךך טיט אש איץ ךינטין יהמו זייא זאלין ברוטען ךיינע ניךעךים נךיינק ךי נעאד ךיינע
 דער נןענער אונ וויא נאר וויךדינ איז צוא מיר דיין ניזעל שאפט ויהיו אונ;;ס זאלין
 ויץ םיינע ךייד ךיא דאז גע ק־ ובים נאהינט אונ ניזיםט אהובים גליבט אונ פריינטליך

ש ; אלכמ י ? י י א ? י ' י י י 1 ט א ? א י י ל ע 1 ל ל?איי  י ״ "ליי צו נאט י>רחי



 םליחות ליום חמישי של עשרת ימי תשובה קד
 אלמלא כתוב לאומרו אי אפשר י גאה נתעטף
 כישליח צבור ושלש עשרה מדות הנשר ״' ךברת ךקו־ו
 העביר והיאה למ#'ה יקשר המקשר: הזהירו לאמו־
 ; לו כל זק שחוטאין' בניי' ובסדר הזה יהו עושין לפני •
 j זו היא' המדד, לסלוח אני יזי יי ״ חנון קורס שץחט^ן
 ; ואחר שיחמיא דישוב אליו ךךכץעניני: טייב וסלח ורב
נוש^ ש ן י ו  ! חסד בלפי חסד מנביר ״ ישוב' ןרחבט י
 ופנים י מסביר' • כןז היא המרה ראשון ראשון מעביר *
- לטחול ולסלוח כסמיווחסתו להגביר: מי כמוך' מורה
 תחיו^חס־דיורופא״אמן'• לפי המנה נדולדת
 אוטץ יוסיף כאבט אונ קךאפט טוטיער מערין צו ךיא צדיקים הקב״ה ךער ךא איז:ךק
 פון הענד זיין קךאפט טוט ^ר אבפערין אונ ךע:ט פאךטיגיןצו בשטעטינין
 אז ער ניךעט האט במקראןץען אין ךער הורד, ניט גישייבין יואר וואט איך יא זאגין
 ודל אז ו וואר עם ניט מינליך צו זאגין גאה ראש נאט דער הערשער האט זית־ אום
 ׳ גיוואונדין טיט איין טלית אז איין חזן אונ האט טאביןךעכט פאךטינ רעם׳ פדר טין
 ךיא ךךייצעהן ךטין דברת ךאש פירוננ דינע ווערךי״קייט האט ער מאבן איבער
 פארק פאר משה ךבינו אין!יין מאן פאר ךעקין אויף אים ךער טעךה אוג האט איס
 בידויזין דעם^קשר פון תפילין ךאש דא ניקניפט אויף זיק הייבט הזהירי,ער האט איש
 גיווארינט אונניזאנט צוא אים כל אלע צייטין ווען מייגע קיניער יךעךין זעדינין וכסדי
 זאליןזייא טאן צואםאריםיר אזוא וויא ריא אררענוננ דיא איךניטאן האב זו ראש

T t ו • 1 ו • • ' נ י י ״ ״ ־ • • י  «*•" י
 מאש איך הייס ה׳ ח׳ ךאש איז ךיא זיטין צוא פאר נעבין זייא חגה איך בין איין לייט
 זעלינער צוא דער באךימען. איידער ךער מענטש זינךינט אונ ווען ער נלייך האט
 ניךאבט צוא זינדינין ואחר או: בץ איין ךיער בארעמינער נאך ךעס אז ^ר ניןינדינט
 האט אונ טוט תשובה אלי דאש' זיינען מייגע וועלין אונ מיין נישעפטץ מוב איץ נוטער
דק ליא י ע! -ז  אונ איין פאר נעבער אונ פיל נינאד אונ נענין ךען ודאג שאל עאש ךר̂י
 נינאד אונ כמות טוט ^ר שטאךקין ראש ער זאל איבער וןעןין ישוב;נר טוט ווידער
 קעךץ אונ;נר טוט ךער באךיכען אונ איז איין באצוויננער ךיא ןינך אונ איין פאר
 מראנער אונ איין היפש אן ניזיבט ווייזער בך אזוא איז ךיא זיטין פץ הקב״ה דיא צווייא
 י אדער דרייא ערשטע;;בירות מאכט ^ר איבער פארין למחול צוא פאר ציי$ אונ צוא
 פאר גע?ץ צוא שטאךקין ךער באךימקייט אונ זיין נינאד מי וועד איז אז דוא נאט
 איץ וךק>גר איץ ^עךנער פלאסטער אונ ך״יילונ: איין דאקטער איץ מיינסטערליכער

 י ל^י



 י***2 סליחות ליום חמישי של.עשרת ימי תשובה
 ״מלוגמתףתזמך מעטים דמים חולה הבא אצלך
ו רחמן ונאמן: סמך נ ^ ם נ ס ^ מ ר ע  לןרהמף ^
̂נית• עכןרי״כו^ך ;©ץ  סם ךדיםרטיה ק1©9אה ^מ
 ןקלורי בטלנית• פר^חביךףכץןנלתק האספלנית•
 צרי לההעיל מחץ חית חולנית \ פועל עם בעל הבלוז
 ובאמונה נוהג בו • צופה לתן שירו מה שבחו ומד־־ז
 טובו•• קלקל ונתעצל במלאכתו שבח רבו אם קךבו •
 לאדני אלהינו הרהמים והסליחות' כי מרךנו בו: קושט
 מדותיןז תרומות והגונות• ראיתד^מתןז למספיק
 למוךךיו מזונות• עזארית יוסף מקוהקצא סליחה
 לעונות• תגמול הטוב כיוסף לאחיו צךקותיףנצח

 לתנות • אל מלך ויעבור ונו,
 ל•• ךק נאך אז דיא מכה pa זיגד גחיס איז אזו איז אויך אן 4יברייט ךיין פלאסטער
 מעטים וועד אייגער קומט צו ךיר ךער ךא האט אן ניברייט אין זיין האגד וויי;יג געלט
 ראש הייסט מצות נשתיר ויען אים איבער בלייבט וועל?ין ^ךאנקהייט פון זיני דא#
 ןיט באצאלין כןאן דא טוםט דוא אים לייט זעלינין אום זונפט פון ךאש ךיינע דוא
 ווארהאפטיגער אוג דער בארעמיגער סמך דיין קךייטער איז איין וואיניערליך פלאסטר
 צוא איין נישניטענע וואונד עקר* דיא קךייטער וואךצלין פון ךיץ בעכער זיינק ודפש
 אונ אויך ךיא גישמיךטע פתוח טוא יעפענען נלייך אוג באלד מיט דיין האנד דאש
 פוטער פאס פון ךיא פלאכטער צרי אונ טריאק צוא היילין אונ זאלגיין ךיא וואוגד פץ
 ישראל דיא דא איז קיאנק וועגץ ליבשאפט פיעל ווען איינער וועךקט בייא איינעם
 בעל הבית אונ פירט ךך מיט אים טיט וואךהייט צופה ווען ךער בעל הבית לונט צוא
 געבץ ךץ לוין וואש איז נאך זיין לויב אונ וואש איז זיין נוטס דער ודייל ךאך יענער
 האט טיט ווארהייט פאר דינט קלקל אבער ווען דער מאן פאר דארבט אונ איז מרעי
עהענט צוא זיך-  אץ זיק לוערק שבח רען איז ךער לויב פון ךעם הערץ וזק ?ד איז נ̂י
 אונ ניבט אים דאך זיין לוין ליי אזוא איז צוא גאט אוגזער גאט ךיא ךער כארמון:
 אמ ךיא פאר געבוגג וןיא וואול קיר ווידער שפענינין אין אים קישט ךיא ווארהיימ
 פון ךיינע זיטץ זיינען אפ נישייךץ אונ וועךךי^ער אז ךיא מענטשץ ראית ראם זעהונג:
 דיינעס נלייןנץ דאש איז דער דא ניבט נינונין שפייז צוא זיינע וויךער שפענינעו-
 שארית ךיא איבער בלייבוננ פון ןשיךאל ךיא ךא זיין נץקט נאך יוסף טוט האפין צו
 גי?יגךין פאר נעבונג צוא ךיא זער תגמול דוא זאלסט פאר נעלטין נוטס אויף או:זער.בייז.

 אזז



 סליחות ליום חמישי של עשרת ימי תשובה קה
̂חי צדק עולה ןכליל אז.יעלו.על םזבחף>ןרים: ס©ן אםז  1ןז תחפוץ זג
 ל!עקנ חסד לאברדט אשר נשבעת לאבותינו'מימיהם: ןחגךייי

 מעולם ועד עולם על יראיו וצךגקתו לבני בנים: כרחם אב יומי
 צב עקדה םיובי ע״« א״ב ובסוף חתום מס המחבר שלמה בר יהודה נבירול

 אלהינו ואלהי אבותינו
 אז ןהר מור דץ יונת אלם ״ !יקדזהו איתן עולה שלם • נאה בחנו.קח
 נא זה העלם • תרומה לין' קודש : ךת הטנא לפני להניחהו •
 כןח נא #ת בנך' לאשכר ספחת* ואני בחךתיו קום משחהו• שמן משחת
 קולש: זך בשמעו לבו לא דאב * חןץ יצורו חשק והאב • מ$לו שניחם
״ ־ ז  קבן ומלב • והשרירי לל 3הלרת קוךש: יעד עצים ולשפות ^
 נמה ותמה יחיד'ורך ״ להנ אלה הלה דעעךך ״ להקדישו !נמקךש קיודש :
ה והוא ישיב • נפש אם עקרת ^מחה להשיב • סוקר  מרום'.יראה לו ד̂ז
 ספונות בני typ נקשיב ״ ושלח.עזרך מקודש : .עמד נא אבי וקשור
 וזטבח • פן אנור מפגי האבח • צמךני פן :אחלל הןכח * ולהלדל בץ.
ע  אזו ודא יוסף.האט ניטאן צו זיינע בךידער צדקותיך דער ווארטץ צו פאר ציילץ ךי̂י

 רער בארםיקייט אונ דיינע נינאד :
 אז בהר דענשט באל אויפין ךך הבוךןה האט ךך ניפרייט יצהק אן ךער פאטער האט
 אים ניפירט צוא ךער עקדה בקתתו אז אברהם אבינו האט אים נינוטק פאר אנאנצר
 עולה גאה נאט ברוך הוא האט אים ניפרובט נעם איך בעט ךיך דיין יועץ זון תרומה
 איין אפ שיידונג צוא נאט היילינ דת אזו וויא ךער זקךבן פון בבורים אזוא זאלשטו אים
 לייגין פאר טיר י׳ן $עפ דיין זץ צו אמתנה בהעפט אים ואנ• איך האב איס אוים ניקליבן
̂ם זאלב אים שק טיט בדםיל היילינ זאלבונג זך ךער לדטרער אז עד האט ניהעךט  כ
 ךאש פון נאט ברוך הוא האט אים דאש הארץ ניט ווייא ניטאן העץ דאש באגער
 פץ זיין בשעפעך האט ער נינלוסט כפלו האבץךך באהעפט בייךע דער זון כימין
 פאטער והשתחוו אונ האבין ךך ניטקט צוא גאט מיט שדנקייט פון הייל;קייט יער ער
 האט נינרייט האלץ אונ אויף ניךיכט די מניבה פון האלץ כנ:ה ךר יונגער איין איינציגר
 :צחק האט נינלוסט אונ פאר וואונדערט זיזי ליהג אוני האט נירעט וואו איז ראש לעמלע
 מאש זאל אויף ניךיכם וועךין אויף רעם האלץ להקדישו מען זאל אים היילינין אויף
 רעם ארמ פץ דעם הייליגין ביתהמנןרש מרום ךר הוי;ינאט זאלווייךןאיס אלעכעלע
 ייוא אונ /נר וועט אום קעךין די נשמה אס פון ךער מומר וואס ךא איז עקרת הבית איים
 קעךין איר שבתה פון ךעס איינצינין זץ מקרךער נאט וואש ;!ר זעהמ ךיא בך-אלצענע
 ואכין כיין קינד זאל ךיץ ה?לד, פרנעמן ישלח אונ זאל ^יקץךיין הץף בון הייליקייט
̂נצפערט עמוד עטעל ךי^  אונ זאל דיר מציל ךץ פץ ךר עקדה האט ךער זון ןצהק גך
 מיץ ?אמר אונ בינד דאש ^עבבוננ סן מאנ־ר העל איך מיך ךער שרעקין פאי יער
 פארבמ פון דער ^;וערר *מ־ני באהעפט כיך נוט מאבד ויעל איך פאר דוו;?ין ךעס

 וסזרט) טי ירדל



 tjo •.. . ״ סלוידות'למיס'הבילי ׳by• עשרת׳ יג י תשובי ה .
 הקודש fbp Y לכבותי׳ב^ר אשבול • דאיתויאבע נשיל שכול״״/שלח
י מ ? ' ב ־ : ^  ־:רו לעשיות את ^
 1ונר\אלם דדונל יחזה כי * לן"ללוי דעו אל ההנ\דמי •
 ^או'ידלם' ק1ד^: כדום בלהיטי עוקד' ונעקד •השה ;עקוד והאש תוקד"״
̂ ונשמע קולו בב^ו^ל הקודש: רחש כטץ  י^חוןימהורלב זכר-ופקד

; פתח ; פ  ^קדותו סשלחת'״ לחיךף פדעהו מרדת. שחת • הנה כתובה ^
דחררןיקח  ;m5fi0 ״'פתוחיהוהם קודשי: .!אנ\ דעתי ךךויף ן^פר,#
 • איל החת עופר ״;ךגינותי כופר לא^בול ןזנו^ר ז. ודעך• הוא ותמירחו
 "יהיוזלקוךש :'נמול נמלט מאבח הל&חד• בפשטו ןיוארוךטו לא נפחז •
 : !מינו אסז ביובל הנאחז.• י להכחישו י ל;י קודש: .רחום התן שלום
- לשליחו • הכור. היום לנזעו'^ריחו >ליחר: כאליטה ו#אר עןאריהו •

 • ״• '.ול.היה פליטה והיה קןךש : .אל'מא• ותנור' יוני׳ 1

 י: ייקרבן ולהבדיל םאכין'איין צווישין שיידקוךש פון הול ווארוס חולדאךף ;יטאזו כינק
 <n האט דער אייגצינך יזון ולאש איז נינליכינט צוא אפיינעם אשכול פו; וליין
 טרדבין אן ניהויבץ'וויינען ראותו אז דר האט גיזעהען אז זיין אלטר פאטד האט אז״י-צ
 . ?.'ישטרעקט זיין האנטצוא טאן אלץ ולאש מק ךאךף צוךר הייליגע עבודה פון אקרבן
 : תרשישים האבץ ךיא מלא;ים אן גיהויבין שרייתן פון ךיא הויכע היבלע; ״"ימי וועד
 . קאן צוזעהן' .וןיא מען קו;לט.יצדק,ער איז וויא אשטום טייביל לז איינר צום אנךערץ
 האבץ נירעט איר זאלט ניט ^ווייגץ שאו הייבט א1יף אייי^ך! הענט צום הייליקייט

ם י  אונ ךיט מתפלל מהם י אוני ךער הוינער נאט אז ״ער האט ניזעהן אז אברהם בעד אי
 השה״דאש ^עמעלעאיז ניבונךין אונ ראש פיי/ך בךענט כחין אברהם אבינו וואש ^נר
 איז ניפרובט ניוןאךץ פאר ךיץ הארץ האט נאט 'ב״ה נידיינקטאים ונשמע;גש זאל
 ניוהערט ווערץ ךין קול ללק יוךין לועלין קוטן תפלה טאן אין היילינע שולין יח* האט
 ךער מלאך וואש ;*ר איז״איין מליץ אז אברהם אבינו האט גינוםען דאש םעסער האט
 ניזאנט יחידך דיין איינצינער זון לייז אים אויש פון צוא ניךערין אין נרוב ד׳ניי;נש איז
עקדה מתוחי אויס ניקריץט טיטן  נישךיבין פאר מיד אויש טקךיצט ךי מעשה פון ךע̂ר
 הייןייגין הוהס ואני אונ איך ודיש דיין ורעב איז ךיער פיץ תץ פרייא לין לייף אונ
 נעם דעם בארק אדף לעם ארט פון דעם יונגען םאן הבימתי איך האב אן נינרייט
 אויש לייזוגנ צוא י,צהק ללאש %ר הייעגט אשכול הנופר וחיה וועט ^ר טיט !יץ ?אר
 בייטמנ זיין ך״ייליג בייךע כמיל:צחק ולאש ^ר ולערט אן ;ירופין נמול ולאש /גר איו
ר האט אויש ;ישטרעקט. ויין  אנםחנען ניוואךין פון דעם שארפין םעסער טשסו אז ן
 האא אונ זיין בלוט ניט ארויש ניהיילט ימינו אברהם האט ניהאלטין ם-ט זיץ רעכטע
 האגס בייא רעם האךין פץ ךעם בארען ;ואש ?ר איז ניןזען $אר בלאנזעט לה4ש
 זאל איס היילינץ צואנאט רתום ךער באךםיגער נאט זאלשט נעבין שלום צו ךץיםוף
̂־ז זייאזדנק ע קיגדר זיין בריתליחר צום איבר בלייבוננ ווא  'חנוי'אונ[ידיינקצו ד̂י

 ״ אנמרונזןן



p .עשר0- מי .הדובה . .על, .ט.הטישי  כלוחות לי
̂ 11זמון שש. דטחבי.אמתי • ז "״ ׳  

rsfe יייאל־זץזוט וחנון אאזיאפיפודב־.?©דל^טת * 
 חסר לאלפים נשא שן ופשעיומטאה ונסה •
 וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונהלתנו.1^^כי־ח^לל<רמ
 ואהמיה׳ ייו־׳אותי ^ל׳ עיר עלתלה^טיה• ועיר

. • ^ ן ^ ו נ ^ - ט י ^ ־ ̂:׳ מדת ן  2$: ועינינו"לידיו'•'
 j$%pp• ^דגתנו1י^לי^^מ^^,&א$!
: ית&בתייייתדותי י  כל יכל לבב ךומכל 1W '••לחלי"" •
̂ לא: נשלבות• . ך^מ ר1טת^^ג .  יעןימז 9קסז
ו י ל א ב י ^ ^ 
 ובזכות #^|ת אבות•' *־1 ייהיגיךצוך'׳מלפניך שומע
שתשיבט דמעותינויבנ^י^ץרת •  קול בכיות 4י:
^ * •"•׳" • ל P ?1- ׳.-"-׳׳ אנטרונען ניוואךין תהיה זאל זיין איין: אנטךינוננ־ אוב!אל; 
ער אונ ךרליעגערט  יי יי אל נאט איז איין נאט איג איין׳ דר ^ךימיגעד;אונ לייט: זעל̂י
 ז/ ;ךעם צאךין נ»ך.אמ.הימקסדצו.»ויי טויזינט
 דורות נושא אונ פאר טראגט דיא •אבירות-ןואם מען טוט במזיד אונ בשו־גג ׳.>םלחח אזנ
 דוא זאלקט אונז פאר נעבין צו אונזעךע עבירות לןאש מען טוט ?מזיר ארעד בשוע אונ
 1זא זאלסט אונז מאכין אךבין ארץ ישראל אזכרה ליבער נאט איך טיא גיייינקען אונ
 ־!רומען בראותי: אז איך דעה איטליקע שטאט איזיגיבד^ט • אויף איר. פלאץ ועיר. אוב
 1אטש שטאט ירושלים איז נינידערטיביז אין;אונטרשטין נרו3 ובכל חאט^ע ןןש איז
 אזוא זיינען מיר צוא נאט אונ אובזערע אוינין צוא: נאט מדת דיאטדהפוןדער
 .באךימיייט זאלשטו א1יף אונז םאבין וויקלק ולפני אונ §אד;ךיץ.!.שעפער וואךף
 אונזער גיבעט ובעי אונ פאר דיין פאלק בעט רחט;ם כ• וןארום אלע העד^ער: טוןנן
ען זי;ךינ אוב שי$ע;ט תמכתי  ווייא אונ אלע קעפ זייבק קראנק דאש 9יינט מען קיר זי̂י
̂ירייגטימיינע ;עגיל דאש מיינט מען מירלעהענען׳ךך אןאדף  ;איך האב אונמער 

̂יט לייךינ צוריק וג«עד  1ךא דךייצעהען מדות אז מען זאנט מיט כוונה ניי/$ן זייא 
̂ע  'אונ ךיא טירען פק טרעךין די;ען ;יט פאר שלאסין לכן ךףבער פאר ןיס איך מיי
! ךיא ,H ̂ז 27ר פרובט ךיא וןערןיער בטוח איך 3ק פאר זי^ערט  :מפלות פאר נאט ווא

 ־יד^עהק סחת m וןץ אונןךע אבות •יי זאל דין £יין רצון פון pאר דיר ווא*
 חא



 212 בליחות ליום המישי של עשרת ימי תשובה
 ותצילנו׳ מנל גזרות אמריות • כי לןז לבד ז»ינו

• יי• אל מלך ויעבור ונוי ת 1 י ו ל  ת
עז והארץ א«כור ו * מרים אלתזנר לנ  י

 8יו0ד ע"6 א״ב משולש בראשי־ החרוזות . .

 חטאנו צורנו • סלח לנו יועדנו:
ד נאנחה במשבר • אדוקה מקדם כבר ״ אתה בכל כעבר • ותלןל  אי
ר : במדבר בין פראים •בןלוה טרי לבאים• בגדי י ך מ י ותתע ב  ־ 1
י ל מ : גאים ההזך^ בידם• נ ו נ  נקם הנאים״ השב נמולעל נאים ״ תמא
ימדדו לשפן! ךם: דם שפכו  החריט בסודם • נברו עלי במעמדם ״!
;פתפעמ:םי*ךמעה הזילו כעם• ואתה תשמע  י במים• ךךכו בנתי
: השמים T ד>ימו י• החריפו כןךשתף דמו• הן אותי ' ^ n  ^ השמים• *
: וקמו_על נחלתי! וישוסו את ביתי • ומאז  החרימו ״ מלכים ראו וקמו
: יזחלתי מזעם לשונם ״ וו ל^גס ו ל כן זחלתי י ח«אנ  בידם סגרתי*• ע
 יךנונם"• זרים להעלות עשנם ״ כי לקח עמי חנם: חנם הננו כמעלליןד•
 דוא העדשים צוא ראשי קול פץ גיוויץ שתשים דואזאלשיט מאן אונזעךע טךעךין אין
 ךיין לאגיל עש זאל זיין צו איץ גידע^עןעש ותצילנו דוא זאלשט אונז מףל זיץ פין אלע
גין' ; י 1  נזירות אונאוםידער בארמינע כי ווארום נאד צוא דיר אלןין היינגען אונ1ר> א
 איך נאנחה וויא זיפצט ישראל אין בראך אדוקת ךיא אן דיר באהעפט איז פון פאר מאל
ו י  שדן לאנג אתה זייא האנין איר ניפלוכט אין אלע איבער פארט זחלו אונ זיא $
 גינאנגען אונ זיא איז.פאר איךט אין ךיא וויסטינייא כמדבר אין דיא וויםטינייא צעישין
 ווילרע בעלוה האבץ איר באמאנט יועע לייבין בגדי נאטךער דא אן קלייד קליילער
א שייגע השב מאך וויךער יקעךין פאר געלטוגנ א*יף ךיא האפעילינע י  ךער רעכונג ד
 גאים האפעךדינע האסט דוא מאיץ בנךיפין אין איר האגד גבולי מיין גיטארק האבץ

ר ראט גברו ז_ייא האגן נישטארקט אויף מיר מיט איר שטאנד י  ךיא ?אד וליםט מיט א
 וימהרו אונ דיא האבץ ניאיילט צוא פאר גיסץ בלוט דם בלוט האבץ זייא פאר נאסין

א דא איז שיין  וויא וואסער דרנו זייא האבין גיטרעטין אז אייןיקעלטער ישראל די
 טךיט דמעה הזילו כבים טרערין האבץ דיא גימאבט ךינען וןיא וואסער ואתי• אונ דוא
 בואי,עם העךין אין הימיל העביה צוא דיא הימיל האבץ דיא איר האנד אויף ניהויבן
 הד,לי6י־ צו פאר וועקסלין דיין הייליקייט האבן זיי נינ*-ךא?ט נון מיך האבן זיי פאר וויכט

 לכלבים קיניגין פין •ישמעאל שטייען א1יף וקמו אונ זייא זיינען נישטאנדין אויף מיץ

 אריי וישוכו אונ זייא רויבין מיין.הזיז ובאז אונ פון ךעס מאל בין איך אין איר האגד
̂יישפעט  , ,יזיאףץ אייעד ׳ג^נט יערם על ךרום האב איך ניציטעךט זו ל;;ש דאס איז איר 
 אץיאיר גיזאןג !cA פ:עמרע צוא כא;יןאויף ניץ איר ד1יך כי ךען wr איז וואךין
 ;־־נוטען:־פייץ נאלק איים זי::ט הגס א,ים דנ?ט לייט זעלינ אוגז ביט יי^ע וועךקין

 דןיז



 בליחות ליום חמישי.של עשרת ימי תשובה קן
: טלף ני א  חון זרע חבלך • חעו היום במלולך • טל.אורות טלף • י חס
 הגשימנ^קוב• מהרנועזך מלעקוב •;§נף מרביעי ?רקוב״ כי אכלו
 את:עקגב: מנקיב בררת לעלה :חוד אלהותף,עליו להגלה • *:הד
 ״^צאיוהעלד% אסירים מביתכלא• חטאני: כלא בזקים״אהךתגו•
 בהזדרת ו$ש$ענו •י 3עסך הפר עמנו'•. תשפות 'שלום 'לגו:* לנו
 שכינתך 1לתעד ״ למענך. תומך וםועד• נצח'סלה רעד י אשב בהר
 מועד• חט**: מועד.קיןמלחמתך• מגלי שבךחמתך• ממתקוממים
 בירנחלתך• אראה נקמתך: נקמתך הךאנויוננילת • נהנוביושי
 מסלה״ נועםזמיךחך אמןלה• •אלדד:עקי: סלה ״ חסאני:סלה נצהך
 ייאמרו* סלוךיך ה^ל י^מרו •.סאםאה תמוד בפארו• האומרים/ךו
 ערו: ערו ןסודוח ומו״ךלים י• עוד שרדו אהלים • ערים £מו מלים •
 ואויבינו פלילים • י״יאנו: פלילים ^פטונו במצוקה • פנים נצרבו לירוקה״
 פנה אלינו ונצטדקה • ולך תהלהצדקה: צדקה בקשתיך להועיל*
 חת לייט זעלינ ךיא זאטעץ ךיינער טייל חיינו נ־אך אונז לעבין היינט אז דיינע דייר
 S איין טויא ךיא ליקט איז ךיץ טויא סליו ךיץ טויא לאז צו אונז רענינק אום ניט5
̂יג אונז טיט דיץ שטאךקייט אונ ניט צוא ווערין פאר  ציא זיין ניפלוכט סהרני ריי
 שאלקט טגף ךיא״אונזובערקייט טיינער בית טועךפ זאל פאר ראםטין כי דען זייא
-אבין פאר דאךבין אן קןקב יעקב יעקב האםטו רער וויילט צוא רער הייבץ יחיד
 ךיא איינציקייט נאט האט דוךך אימ צוא\וערין אןטפלעקט יחי מימ אנאנךער זיינע
 נאך קומלינגען מאך אויף בךייננען אסירים ךיא גיבונךענע פץ הויז ךער ניפיינקענעש
 , כלא אין הפיקה האמטו אונז מיט קייטין ניבונךין כהזהרת וויא דוא ניווארינט האספ
 או: מיד האבי׳, ניט גי־ערט בעיר יייז צאריז פאר שטער טיט אונז חעפוח דוא זארסט
̂ענן־ אום  מעךין קריר צוא אונז לנז צוא אונז זאל ךיץ שבינה וועךין באשטעטינט ל
 ךיינט ווילין דוא לעהנער אינ אונטער לעהניער נצח איי^ינ איחער אונ אייבינ א«ב
 ורעל איך דצין אץ בארנ רער באטעטינוננ מועד דיא באטעטיג דיא ענד דיינער שמשייט

• ! j י • ן; ״ ז v * * ו • * ־ - . ־
א שטירננךינע פיינד. אין דער י ד ו • י  a :לי פון מיר מאך שטילץ ךיץ צארץ w?•?™30 פ
 באךנ ךיימ!ר ארב אראה וועד איך זיעהען ךיץ רעכענוננ נקמיד דיץ רעבענוננ ווייז אונ
 סיר וועלץ אונז פךייזק נחנו פיר אונז אין ךע?טע שטעג מעם זיפקייט ךיץ ניזאננ
 ודל ךייךין אלתי נאט פץ יעקב סלך, • סלה אייבינליך וועךץ ויי ךיץ איבער זאגונג זאנץ
 סלידיו דיינע ניברענטע אלע צוא מאל ךיא וועךין זאגץ סאסאח טיט דיא מאס
 ןאלסמו ניעסטין אז זייא זץז באךימט הא^ץ האומרים ךא זאנין לערמ אויס עוז
 זייא האבץ אויש נילערט גרונד פעסטץ אונ טורעמפ עוד נאך האבץ זייא גירייבפ

- t • t • 1 ן ו I • t * 1 a י י • I • r - ־ 

 י ניצעזבין ע-פ שטעטהאבץ זייא גיטאן צו הויפץ ואויבינו אונאוניערע פיינךין ךיבמעד
0 ךאאן ניךכםער דינזנץ ןאךין י ט טיט באצוויננענע^מ « ̂יך̂י  '•ליליס זייא הא^ץ אונז 

 ניברענט



דר בנהייא ••יעיב ״^: י>טמוד עלינוינקרא• ^•י ג ז ס!  מ}1לם£ן
 לגאלנו מהרה• 'מציון"תצא׳ תורה ^חורה^^^נה^ם * ׳• ^מציאנו
: •יכזים'?את ץ ^ ; ^  מל^ך^יםן/תנהלנו ^
ליש^ ^ו;ושע יקיר יילד מש^שע : : 

מו" J-'לעד ליום קומו;״; ונשגב ל5דו שמוי/ ביי *נחם *  משועשע בנ̂ו
. עמו ״ חטאנו »רנ,י סלח לנו •י«רנו J י , ׳ ' 1 - '/ 

f ו6ו0רים זכור כרית אברהם ועידת יצחק' ס׳ תמצא כסליו*! •ייהסימן 

 ״ • שימע ישראל יי אלהינוייי• אחד
 ״:אמוןפתדויתשובה; בכל התורה נחשבה י תמיד
- \ • • ״עיני בה יי בה לפרש יאות •ל• בשברון לכ
 וךכאותן ןנחת ולאבלאותיאבש נאות י ״0״ ז נאות
 ניברענט צוא גרינקייט,.6נה קעך דיך יצוא אונז.אונ מיד וןעךץ {ירעכט לץ יאדאיג
 .צוא ךיר׳ווערט דץ'נירעבט;קייט צדקה ניךעבטיקילט האב איןי גיאגעךט פץךיר צוא
 העלפין םיך.צוה ניביט ודלף ביין נאט צרותךיא לייד מיינ*י m ?אי ?יידץ טיך
 שמע. הער נאט מיין שטים'קולי מיין שטים זאלםטי העדין אין היטל קנ־א נייד איין
 ךענענוננ קרב-מאך נינעהנען ךאם יענד רעד טךייםטינגיר ךיא מאכט נאטם איז הויך
ע דייך קבה.,קךינ די קךינ ךיינעם פאלק mm ךר באךעמיגר מאף שמיל ךיץ  אז ךי̂י
 ;צאך.ץ גואלנו אונזעד לייזער איז פון אייבינ ךיץ נאמן שבך ךיץ נאמעץ איז אויף אונז

 ניךושץ שדי אלמאבמינך.דער ךא וואונטאץ לינטינךיט שו^קער וויךער אונזצוליץין
 ..באלד בציון.פון.ציץ וועךט אוים ניין ךיא הורה, תורה תוךה אונ בוך ךער טךייםטונ;
ן  . תמציאו זאלסטו אונז מאנין נךיינין דונאטךערךאאיזפול ךער 0ץ־מ;קייט תנר׳למ ד
-זאלפמ אונז ז־ךבין צו אייביגליבין ה׳ נאם צו לאגנע מאנין ימים אין מאנין אדם צו טין
-צו ד;ילף חי לעבענךינר נאט אונ באשטענךינר אונ העלפר ברחמים טיט ךער באךמיקייט'
 *זאלי/גרגידיינקן איג ןד.זאל..יקיר״עדזאלוויךךינ מאנין ישךאל ךי ךא הייסין
 .קינךד דעך מייאונג משועשע יער.םייאוננ אז זיינע ךיידלעד צו אייביג צו נאטזיינס
 ,"אוייף שמיץ ונשגב אונ $ש הערמךערנךייקמ ורעךין אליץ זיין נאמן כ׳ יען:נר ווערט

 . טךייםטץ גאט זיץ פאלק:
 *מר פתחי נרוים דץךיא ?דךין. ךער'ר.שובה בבל אין ךיא גאנצע הורה וועךט זיא גיאנט

' ען מיינע״אוינץאץ איר בה צוא בשיידץ זיא' שיין בשברון ;  1 תמיריעזטעטינליך ד̂י

 טיט איי: צויבראביןיאונ״צו שטדםי״ןהאךץ ^תתמיט ךםקייט אונ ניט טיט םיךיקייס ;



 מלידות ליוםהמישי,של.עשרת.ימי.תשוכד,_ קח
 ו4הןמה מל^ש ״• להושיע.עם ?!כבש ?גצנ

 גיהנהימ מתוקים מךבש י. ךבש וחלב בלשונך• #מע
 יישךאל בשננך׳ ובקולנו,ערב בהתדגנך, בבד את יי
ט  מהונך• שמע:'הונף במתנות.יחפישך; ולפני נחלי
 לנפישך• אהוב פוךך' מךפשך• ?כדי לבכןז וכפי־*
: נפ#ךשמורה מרעי• ובעובךך לצורך תכרע ״ ך $  מ
 וגופן! הוסר מרע ׳*ותשיג אתי זרע י שמע: זרע קודש
 ךנולם׳ תמיד זבוח־ם בגךים• ובכנף מלןז' המינם ״
 הדבקים באלהים חיים: הדם וסיף ניקלבים•:עסוק
̂יבד-ן יי  בגךסאובכתובים׳׳:נצל משסף להבים',* הנ
 לטובים• שסע: שומר יניסה'ופהלרר צמצם עיביגתו
 להגהילה י להאירה מאפלה'להלר\לשדםגאוד)
 תחלה : תךלדה ועוז לגאלנו י מדטינו וסהרגו •
 לובש קלץך אן האפעךט גאות האפעךט אונרעבנוננ איז יער אן גיקלייךעט להושיע צוא
 הע^ין ךאפ גיפךעסטע פאלק לך צו ךיר ישראל וועךט ךיא טרן־יעךקייט גיפלאסטעט
 וןק־ין בהנחילו אין זיין טאן'ארבץ אים ךיא הורה ךיא דא איז זיסער אז האגיק דבש
 האניק או: מילך איז אין דיין צוננ ש2ע אין ךין •אן" ישמע ןשראל.!רייךין ובקולט אע
 טיט זיסין עטים אין דיין מאן בעטין כיד להר אן גאט פון ךין גוט הונך ךין גוש סיט
 גאבין זאל >נר פךייא מאנין ךיך ולפני אונ צו פאר גרויםע זאלעד מאנין באוויליגין
 ךיך אהזנ זייא ליבין ךיץ אוים לייזער פון מיסט בכל מיט גאנץ דיין הארץ אונ מיכ
 נאנץ ךיץ לייב נמשך ךיץ לייב אין ניהיט פון בייךן ונעוכדך אוג אין דיין ךי^ק צו
 ךיץ בשעפער טוםטו קני?נן וגז>וף אונ דיין לייב איז אפ גיטאן פון בייזין ותשיב אונ דוא
 וועךסט נךייכץ ךעס זאמען זרע ךיא היילינע זאמען זאל פאר טערט וועךץ חםיד ךא
 שטעטינליך ךץ נישאנטין ניוואךין אזציקליך ובננ^ אונ אן פלינילךאם קינינסךינען
 זייא בשיצט הדבקים ךיא זיך בהעפטץ אן ךעם לעבענדיגץ גאט חיים ךיא הזרה דיא רא
 הייסם הץם מימ ךעם שווערד זיינק באהענט יענוקער^זאלזיךבמיהען אןלעךגוגג
 אינ אץ גי^ריבענע טפרים ינצלוועךט ער בשיךמעט וועךין פץ ש5אלטוננ ךער פלאמל
 הסיבה בניטיג נאט צו ךיא נוטע שיפר ךער הימער ךק אק זאמלינג אונ ךאס ניכיין
 צמפ האם גיךרומען זיין >צ?ינה צו פיךץ זיא למאירי׳ צו לייכטץ זיא פון י ?ינם^עךנס

 י י י י • י י י צוא
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: ע מ  האר פניך אלינו י יהי חכךף יי ^לען • ש
 ואומרים עשה עמנו כמה שהבטחתנו על מבנים• יהטיס

 *ז חתו• שם המחבר משה בי שמואל בר אבשלום חזק ואמץ
 ןןחןךן ןשךאל מושיעו בעת צרה• שומרו וצלו ומצילו ביום עברה•
 המלא רחמים על ןןגח־ז סוערה * בדודה ושדוךה כאבה וצעידה •
 רמוסה ביד צר ובעפר מעפרה ״ שטלהוגלמודה גולה וסודה: מאריות
 ורבים דרוסה ושבירה,•1 ובצאן בלי רועה תועה ופזוךה: אדון עד מחי
 יא תייט בצערה * למה לנצח תעזבנה ב:ד עוברה • ברחמיך הוציאה
 מאפלה לאורה• אל תאנף למען שמך בחמה ברה• ברדת מכל עם
 בשפה ברורה • שורי נא בעניה ונערה מעפרה • לחם לוחמה וצרור
 צוךךה ״' ונקום נקמתה' ונקמת בית הבךז־ךה • מגת ופגרי'והסיקו בו
 הבערה• חללו ונאצי ^מכ^ד^וראיעורחךפתנבלחרף באמירה•
 קומה^^אפך והנשא להתגברה • * ואל תשכח קול צורריך עולה
 גיתךיךה • מבשר שלום לעמך תשלח מהרה י ציין לנחם ופרצותיה

י רחםים סד גםירא מ י נ  לגודרה • כי לזד יי הנדלה והנבירה: מ
T ו ־ » « \ : ־ n » t • » t ו 

 םלידזת לערב יום כפור
T תמ*א 5מרים (סי׳ ליד) P  «f־ ה׳ הדדקה «י שוםע תפלה, אל ארך אפים טי לכל קויאיי ׳ איי! "
 אל תעןבנו j הלחינו אל תךחקממנו: אל תרחק ממנו כי צרה ךךו?ה
 כי אץ עוזר: #זךנו מעם:;י עשה ש2דם וארץ: אל.יתן *למוט ךנלגו

,  אל;נוםשומרנו: » הו#;עה המלך ^נוביום קראנו: כרחם אב ימ׳
̂ חתום שם המחבר זבדיה חזק  צח שלישיה מיוסד ע'« א״ב ובסו

 ארון דין אם יךקלק י בחרן פועל אם יבךק ״ גבר
 לפניךלאיצדק: דופי תתן בציאמעלה יי יוזן
 במלאביך תשיםיתהלה• ואף שותה במים עולה:
 צו דער לייכמוננ לישרים צו ךעכטפאךטיגע איז *מיין לויבהאר ךער לייכטךיין שבינה

אד גאט אויף אונז :  צו אוגז יהי זאל זיין ךיץ ג̂י
 ארץ p נאט ברוך הוא האר אדב תא וועשט מדקדק זיין ךיץ ךין בחקי אונ או דוא
 • וועסט גאך זו;ץ או:ןערע םע?זים גבי• וועט.קיץ מענטש ניט ניךעכט בלייבן פאר
ך דום• אונ ךיא חי&תפון אויבן ניםטו אייך אום ךעכט ק א*ךיינע מלא;ים טוימש*  ך
ח ו ן וא«*ם2ל איץ כענטש וןאש^גר טךינקטוויא וואםער אום ךעבמי^ייט מ  etf ^י

ן י ג  ־



 ,j סליחות לערב יום כפור קט
 צ זכות מתך• אץ בנו • חטא ורשע בלנו • .טוב אלר.בא'
 | במשפט עמנו: ;המו מעיף עלינו י1 כרוב רחמיך פנה'
 אלינו'• לבלתי*כרוע מעללינו: מאבותינו רבו
 מלמנות ״ ניחומים אלן וקךבנות • סליחה מצוא לעונות:
y וןנון מלוקלכים • t f p עד צדקותינו אין אנו סמוכים י 
 צךקה מצוא תהן עורכים: קו אל תמתח באוךתתיגו •
 יך רמה ותולדה אוד־יתנו׳ שוא והבל שנותינו: תשוב
 1 עלךדעהיתנ^• זה דחיף חנם מחחם • ברחמיך

 הרבים עלינו י רחם זיךךכיך הודעת לעניו להורות•
 .ידעתו £לש עושרה סדורות • הבטחתו שאינן ריקם
 חוזרות: הנון בם סדרנו לפניך • זעק קשוב ממר.דעניך•

 נא אל תשיבנו ריקם מלפניך: אל סלו ויעביר ימי
 קיץ זכות אונ קיין צדקה איז בייא אונז ניט דא חטא עבירות םיט ך^עות זיינק מיד פול
 «ב גוטער גאט זאלסט ניט קומן טיט אונז מיטמשפט יהמוךיינענידאנקן זאלץ ברומק
 ״ אוי ף אונז כרוב אזד וןיא ךיץ גרויש ךחטגות זאלםטו ךך קערץ צו אונז לבלתי ניט אןו
ר פיל צו ציילין  ןויא אוגזךע שלעכטע מעשים משומתיט אוגזעךע ווילךקייט זיינן זי̂י
 ניד1חימ מיד האבץ דדינט ניט קיין בית המקדעז אונ קיין מזבח טקךיב צו ךץ נךבגות

 מייחד מוחל צודץ ךארעבירות על אויף אונזער צדקות פאר לאזין מיד ךך ניט « :ע
 ביר זיינען איץ גיריבט מיט עבירות *דקרי מחמת דיא הפלות וואש מיר מוען זאלשטו
 גיפינען אצךקה צו אונז קי ךעם שנור פון ךין זאלשטו ניט אויש ציהן אויף אונזעךע
 ורעבין רמה ווארום אונזר סוף איז אז וועךים ?נשין אונז שוא אונזךע ״יאךין נייזנן אוועק
 טיט פאלשקייט אונ נישט חשוב דוא זאלשט א2 לאיץ דעס רונז אונ זאלםט דיך
̂וטיינער מרחם זיך זיין בחנם ברחמד טיט דיין נרוי&  ן 3ךיינקן זה ווארום אזו איז ךיץ 
 ךחםנזת זאלשטו ךיך בדחס ךין איבער אונז דרכיו ךיינע ווענין האשטו םוךיע ניווק
 צו מ#ה רבינו דעס עניו אונ האשט איס אויש נילעריגט ידעתו דוא האסט אים מודיע
 ניווען ךיא *כלש;נשרה מדות הבטחתי תא האםט אים צוא נ;זאנט אז ווער,ע& זאנם
 ליא vhf ?:שדה מדו- וועט זיך ?יט לייךיג אום קעךץ חמן ךער באךמיגער נאט מיד
 האבץ פאר ךיר מסדר ניווק דיא nytyvbp מחת זעק פאר נעם ראש גישרייא פץ

ך אל דו זאלשמ ניט אום קעךץ אונז לייךיג פץ דיר;  ךיא וואש זייא בעטין ך
 ייצה wt ייש זאל באווילעין ךעס ה^נית פץ דייי פאלק אשר וואש יער שחךייננט ף&

 בלט



 סליחות לערב יום׳ב6ור
 צט פזמון 39 המחבר יחתום בראשי החריזיa יצחק ביי ^ביגחיד י י ׳ י י י ־ ״ : ״ ״
 יךצה צום עמך אישרךמו לך מזה ?ב«שוב חלבו כעל
 י זבח:לקרבנואל תבזה ״ חתום עליו אות מים

 ותפלתו תחזדד מחר להיה האות;מןה: צךקיוף התאזר
 שוכן.עד" ומהמם • סמןיינא הנכשלים #לח ילך
 להקימם י אשר דמעתם שקו;ם ואנחתם היא לחמם •
 ותנקום .דם'עבךיך מאויכם עדיהמם• ותךרו^
: חנון חון  לשפך דמם• לדעת מהזהיועלמה זה• ״י
 עמףאישרלשנץד תא מאמין• סניגור ?;לי תמנה
 אשר חטאתי לטמין ״• וחובי בשמאל לכמיך.זכותי
 ,יעלה בימין• ואפר לצחק יזמין י אישר יאמר. כי הוא
 זה•«*־: קרב'ו#מע דנתי י• לזעקתי תפתח $ער •
 לזכות את חטאתי י כמו בן שנה' נער י ותךוכום לשון
 בלוט וואש איז גיטינעךט גיוואןין דורך זיי;>ע תעגיתיס ךעלין זיין חלב ווא&

 איז נימינעךט דוךך ךעם תעגית אזו וויא ךאש ^עכטוגג אויפץ מזבח יקימו אוגיזייא״
 ךט מבזה ךעם קרבן חתום חתמה אויף איס.אצייבין פון לעבין ותפלתי אוג זאל&ט זעק
•̂  זיין תפלה מחר מאךגין זאל זיין ךער ציי?ין אז דו בישט זיי מכפר ךיא אבירות גדקו
 גאט ברוך הוא וואש דו העסט אייביג אוג גיהייכט זאלסטו ךיך אן גוךטין טיט דיץ
 גיךעבטיקייט סמך נא. אונטער לעהען ךיא;ישטרויכעלטע נ,עביך שלח ייד שטךעק
̂ר ניטךאנק  אויש דיין האגט אויף צוא שטעלין זיי אשר ווארום זיי^רע טרערין איז זייי
 ואנחתם אוג זימןר זיפצין איז זימנר ברויט ותנקוט אוג זאלשט נוקם זיין ךאש בלוט פץ
 ךיינע $קנעלט פון ךיא שונאים ביז דוא זאלפט זייא פאר לענךין ותדרוש אונ זאלשש
 פאךשטין צו זיי;גר בלוט ךאש פאר נאםענע לדעת דוא זאלקןט וויסין ׳וואש ךאש איז
̂ין חנון ךער באךמינער נאם דו זאלשט  אונ פאר וואש טען האט זיין5ר בלוט פאר גא
 לייט י זעלינין ךיין פאלק וואש' זייא נלייבין אין ךיין היילינץ נאמן סניגור דוא זאלסש
̂ער זאל טיינע חטאים בא״אלטץ וחובי אונ מייגע  איבער מר באפעלין איין מליץ אשר
 עונות זאל ךער מליץ אץ ךער ליגקער האנט צו האלטין זנותי מיץ זבות זאל אויף
 בךיינגן אין דר ךעבטר וזאנמ י^י l־m פי1 ^ ^ לר&קיךד• אן
 נריימין פאר ךיץ זב̂י אשר אזיער זאל זאגין אז ךאש אין ראש קרב נינעהען אונ הער
 מייל גיזאג; לזעקתי' ןאללט עפענען רעם טויער צו מיץ נישךייא לזכות דוא זאלשט

 לייטערין



; ̂ כפור , קי ' SnyVmr^p^ ._״, 
:  , מםטיגי ואת פית י לא יפער* יי' בשטן' יגער י dp רד
̂ לקח שוחד •  מדטך,• ^דם^א^פניל
י אבל יזכךי מלכות ^ ל י כ  וכיד אץמעשןעלזאת ל
 לחוד שם המיוחד• ועל זאת אני בוטח באומרים לל אחד•
 ומושכים כלם.לסד׳ מזה ארד ומזה• מחי: ראה' אין
 י מכ§ר בעדי לאין סודר ליי סדר י. ובנדי לבן אלן ןאין
 לוכשהאךר• אם אין קךבן חובה ולא נךבה ונדר י
 אתה תכפר ^לי בוחן כליות וחךרי גדור פךצתציאנך
 ולים רוח לעדר י ותבנה למו גדר מזה וגדרי מזה • סחי:
 צל קורתך באו בנים אשר ערשו• בייתןז גתועדו רעשו
 וגםנתגעשו• חסד אבותםיתזכור עת לריב ינשו •
 ^ייטערין מייגע זינד אזו וויא אקיגך וואש איז אלט איין;אר ותחסום דוא זאללט פאר
 חליפין ךאש לשון פון טין מסטין ואתיער זאל מיין טויל ניט ע:פענען ה׳ אוג רעם שטן
 זאל נאט אן לךי;ען קום ניך ניךער אךאפ פון ךא^ק בפח מיט וואש זאל איך פעךערין
 אונ בייגין ךאש פגים פאר גאט וואש יער נעמט גיט.קיין שוחד ובידי אונ קיץ מעליב
 טובים האב איך ניט ועל ךריבער שךעקט ןיך טיץ הארץ אבל אבער אז איך ךער מאן
 טיך ךיא םךה פון מלכות וואש מק איז םלהד ךעם שם המיוחד יעל ךרויף האב איך
 איין בטחץ באומרים מאש ךיא ישראל זאגץ יי אחד ומושבים אוג אלע אין אייגעם ציהען
 ךעם אחד ראה זעה אז זןש איז גיט דא קייגער מכפר צו זיין פאר מיר ואץ אונ,עש איז
 אויך^קיינער ניט ךא מםךר צו זיין ךעם סדר פון יום ?פור וואש ךער בהן גדול םלעגט
 מבדר דין ובגדי אונ ,קיץ ווייסע קלייךער פון •בהן נתל ץיז;יט ךא ואין אונ קיץער
 איז ניט דא אן צו ןןלייךץ ךא אוךים וחומים וגם אונ קיין קרבן איז ניט ךא אונ קיץ
 נדבה אתת סייךען דוא וועשטאליין ככפר זיין אויף טיר וואש דוא פרובשט אונ יויישט
 וואל אםענטש האט אין זינק גדור פאר צאם ךעם אויש בךאך פץ ךיינע שאף ועים
 אונ ניב איין הדוחה צוא ךיין שטאךע ותבנה אונ זאלשט בדק זייא אצאם פון ביירע
 זייטץ מען זאלזייא _קק שלעכץ ניט מאן *ל אין לאמין פון דיין באלקין ךאש מיינט
̂צול אונ בית המךךש זיינען גיקומען ךיינע פאר טךיבענע קינדער ביתך אץ  מען אין 
 ךיץ הויז האביןדיא איין ניזאמילט דך מימ לטיךיס אינ רעל הסר ךעם חסד פץ זיייעךע
 ^ י ;ןלטעךין זאלשיטו ניךיינקען אין ךער צייט אז ךיא וועלין ניגערנען צום משפט אמת
 וןטת טיט ללום האבץ באגעגינט אים;גךב יום כפור ביט זיי^רע צדקות אונ :ןנליס

 I טובים



5 סלידוות לערב יזם כמד 2 0 

 אמתוללוםגפגשד גם את זה לעמת זה * מחרידצ
! * \• - T , T xזי ־ ד • . :V י * ו יזו ׳ •י י ג ו נ  האית הזה • אל מלך ויעבוד ו

 מען ו*ג« זבור רחםיך גיז והארץ אזכור• רדד איין מא׳ל• משיח צדקך ביו הרחמים והסליתח־
 גיפינמ מען אין ערשסין םאנ :

 טי?ים אוג אייגר ךעמ אנךערץ איבר בעטין גם ך גומע מחת פר ךיא ^ביויזתזאל ךין׳
 . מחיטארגיןזאלויץ ךער.טטער ציילץ :

 סימני הסליחות לשובבי״ם ת״ת
: וארא ישראל ספן ה • אלסים מברא(  פרשת •מות אק מי מץא ב • הבא לםנין ג • פזמון מלאכי רהמים ז
: בא אין כמלח מר ה • סמנים צמר קלח • פזםון חנט«י יט: בשלוואליס.  עח« פזמון ישראל טשפ י
 ניער כא • תערוג אליך יז • פזמון יושניממר כב: יתרו אויחין יר • אלהיס אץ 3לסו בג • פזמזן יחניאנוסח:
 משופים אלין ס׳שזעסיסב • אזפקאל אלהיםנה • פזמוןישמיעםעג: תרומת אגחט כמסר כ• איה^

: תצוה אמונו מים כלז • אזץ החן פא ״ פזמון יי יי •ב :  מלאופין יב • פזמון ישראל טשפ י
 (ואזמר כממון זכור רחמיך מי והארץ אזכור ואחינ אומרים אל גא רפא גא)

 סימני הסליחות לכ׳ סיון יא יב קד• קו פא פב
שלבע  תו



 סליחות ותפלות לט״ו כסלו קלט
 כפי מנהג החברה קדישא גמילות חסדים של אטת

-#מרים שלח לגו • אל ארך אפיס ״ ד., ה, • אבד חסיד מן הארץ ״ ביוש אב עד על עידך ועל
 ׳ (ממצא כיוס ראבון) ואמ״כ אומרים מ :

 זז^זיןה יי ת$לתנו הקציבה לקול ותםגונותיגו: היטיבה לקול שדעתנו
 מלכנו ואלהיט הי אליך נך1מלל : תהי נא אזנף rqtfpm לעיניך נ־קוחות

 אל ת$לת_עמף.ישראל: כסמיף ךנ:ים ז;י במקפטיף חיט:.
 ברחם אב ״ ליי הישועה • יי צבאו.־! • יי הושיעה • הטה ״ יי שמעה :

 סיוטי עיפאיבולבבוף חהוששס הבחבר יצהק אחר הא״בי ואולי הוא די יצחס בריםשההלו*
 שחיבר כמה יזצרות ״ ומערבית ליל ב, דשבועות :

 אלהיט ואלהי אבותינו
̂א השם הנכבד והנורא ״ סלה נא לעון_עם זו;צרת תהלתך לספרה:  א
 בעבור כבוד שמך ^^לך^פלהאשר
 ^בדיך מתפלמס לפניך: גשתי ביום זה להודות לשסף• ולהתודות_על
 חטאתי ועל חטאת עמך:דבךי תחנתי בהפילימול ארון בדתך • אתה
 תשמע השמ:ם מכון שבתך: הן ןגמךתי מרעיד מפני כובד עונותי • רבי
r?2 *פשעי רעצמו חטאתי: ולקהתי.עמי ךבךים שהורית ל^ניו מקךם 
 לרצותך מעונה אלהי¥קךכ:1עק תחנתיתבא ניא עךךץאל תשב פניכןטן
̂ין לבם תקשיב אזנך:  משלוחי עבדיך:הנון ת;ננה לקולזעקת משוטיך* ת
 טוב ךךלי רחמיך אל המנע ממנו"״ כגודל* חסדך התנהג עמנו: יחשב
 לפניך בקרב; צום תעניתט״והצילנו וכפר _על חטאתינו:3פר נא למתולים
 לפניך הטאתםעקם ומהרס מכל טמאותם: לא;שובו ךיכןם כל המפילים
 לפניך תחנתם •ושמ^ת מן השמים את תפלתם: מהל נא למבקשים
 לפניך מהילהץתשליך כל חנ*חם בעמקי'קצורה: נא כאז מאיש חמודות
 הל!שבת שדעה* יכן ש^הנואדנישמ;נה:שוב מחרון אפך וזעמך;עבור
 נךעו כל באי עולם שמך: כי עמך הסליחה ״ חט3ת מבקשי'פניך אדני
̂ן ענות ענ:י  סלחה: פקוד נא ברחמים עם םנלתך'״ ואל תבזה ואל תשק
 ־־עדתך: ציון תךרםיוביחשלים עוד תבחר * אדני הקשיבה יעשה אל
 תארר:.קבץ נא נפוצות צ^נךץפקוד גפן וכנה אשר נטעהןמינך״.
 cny היש'נאןשועות כמהים״ th למעננו כי אם למענך אלוזים: ש^ע
 נא'לקול ש;עתנו ״ והעתר לנו בתפלתנו: השיב שכינתך לציוןיועל

מרהמד^^ך ניקךא על לרך{2ל i אליסא־ ™  יי ?מך עז

 .4מריסהלייד(-־ם) אזן תחן (המצא כיוסל, כל פנייה) ואה״ניפליחה (לו) אועק אל אלדויפקזלי
i*c נעריה) ואח״כ סליחה (לב) חיים ארוכים תכתבנו המצא ג״כ כער״ם* ואחיכ סליהם עוטי to־ 



מ סליחות ותפלות לט׳ו כפלו,  ג

R _ שם המחבר שלב־ הקטן.ברבי. יודדה והוא ר״,שלמר, בן נבירול 

 עוגני ?יד חונך למדן' תשא^עץ ״_׳ ופותר אדם p הברנדי W • $ן
 יש לדעת ״"ניי אנחנו תולעת: ל;ב- חומר ג5נו'* ואיך ינ2ה
 לבניו'סח י.ו14ן'לגבר• ואחריתו לקבר: וזה^ה לו־חלף״ לו חי^ק
 אלף: הלא אם'לך מדיי*'יגלע בחמתךךי: ך^רף־^ב/ול^מיל
 הזהב: האדם הנכאה• פקח עיניך וראה: מאין בוא!״ ואנה מוצאך •
^ היה/ועדבנקר זלאד\ה: מוכי ] ^ ' : ן ו ך ^ ל ל ^ ^ ך ו י ^ 
̂״ואתה בתוך סמ$שי: ̂ךלהיהכי  אשרילא נוצרת • ועמל לאקצרת: ואיך!
 נופל אתה מרחם ״}תפשע על פת ילחם: ואם וסמהמד. רגע ״ אז תסצא
עודןש בוי הרוח: ,ועת תצא ז^פש*#1%ך  כל נגע: בשךך כאור זתח״ ̂ג
 טיט וך^: ראה כי אין ביךךיקאומהמןבוךף: לזרםחילףןקוס•5׳^^
ה ,״  תלךריכ־ם בכל זאת לאחשבת • לתאוה תןשןת י: ואם תיטיכבאע̂י
̂עזוב לטע לרבו״ רשוב לנןגי הלכו: ,אוצי״ דל ̂אחךיתה^ ̂ה   ©ה ףןע
3ב א̂ו '̂:,.̂  5£תד; ומךןרונ1.יסחר: יהירים ל׳הקוששו״ יזכרו וד>1א1
 ןכפןם״ אל אל כ#מ:ם: הוי על ;אמותינו ״ ואוי על חטאתיגו',: כייקוח
̂ןרי ̂וניתיגי־  רעינו״'וגם 3צאן תעינו: וסח נבקש ומה נדרוש ״ . כיי
 ראש: מאד כבו.עונינו; ואיך נשא פנינו: ךלה ע?!ך מישתת ״;מועל רום
 {ימת: ואם הקשינו עורף״ חסדך אלתו־ף: ה£קדםלתך ״'לעס'דונ}.?ןי

גר  ךלתיך: כי אתת אדונינו ״ ואליך תלויות עינינו: *h מא• ויעביר ו
 ואינג•׳:! פל־חד,(:::) אש א2ס יובע הקן(המצאבצו״ג) ואה״נ פזפו; (צג) היה' (תמצא טובה׳ גל«י״&)
 ואר״נ אומזיס אל תזכר לנו כוי עד אשר גואלנו ו׳ישר חגואנו(מנוצא כיוס אי) וארינ פהחילין ;אן י

 חטאנו צורנו י סלח לנו ייצרנו' ן י ״
̂חלואי ג$ן פודה ״ בושה.וחפורה ואמלל פדה׳  אל נא ךפא נא ר
 נאלנה משחת וממכה טריה״.עננו ?:שענית י לאבדהם 'אבינו'3'הר
 המוךן;״ *״״י: תלי;>ם $חני בזרוע חשוף• הצלמ^ף ו^היו לשסו^
 וקענה קריאתם למעשי״ זיךך'תכס1ף״.עננו -?$נגית לאבותינו.על ?י
̂יושך  0־ף • חטאני: זכות צור תוצב היום. לנו הגל * חשכנו מא?ך ונחנו י
מאתנו ולמאור תורתך עינינו גל•.עננו בשעגית ליד״ישזע  מעגל״ טהר̂י
̂קוד :וה?טה לגו תרופה״ 3לה שוד ושלר  בגלגלי.״שאנו: ;ה ךאה דישן *

 סער ןםיפה ״ למדני יסומנו אנןרתך דד>ת$ת ״ .?מגו ןשעגית לשמיאל
: מותמפ םךחם שרשיו אל'הקמל ״' גקנו 0ןתם י נ * ע  למןוןת• ו

 ושס•;



 סליחות ותפלות לטיז כסלו: ק0
̂עדני גף ןנושעה יארחות:^ליף~^מלי•  ושמץולאנ*ןטל• ק

̂הו. בהר ל׳3ךמל ״ י»«ץ 5 עודךנו בצדק' משיי 9D:e וכןך ̂א  י#$3) ית ן
 ־ זדון ומשוגה• • $דנו מסהו&ת מות ואחור בל נ״סונ̂ה צוזז ישועתנו'
מ¥ז-״*^^ושת'  [ ובעונותינו ׳אלגחמזיןגזז• עננו ?שעגיה^ה3סעי
•  איש חסיךף • זכור. לקת 'פעמים ״ .כחמיף תעורר 3N לקיני כפללם ^
 שוענויתוקף 'ליראוןף,ולא 'נחשף שו״ליס י;{!־ני |?מ4״ty# 0־ ושלמדז

: !ion בנו בדושללס ״ 
^״ או״אתבא*, אשמנו פי ואנחנו וישענו (ממצא כיום  ו6זמרי0 זכור לנו כרית אבות• שסעקו
 \ ראשי!) יאח״נ אזמלים סליחה (םג) ומתתילי; ועתה ה׳ אלהינו א-רי שובנו נחמנו • ועתה ה׳ אלהינו
H כמת ראש«נה) i t  ! DM לשינו ״ והנה כל כוי • אנא הכט כו׳ פד ותוציאני; מאנולה לאורה (
 ; יאחד כן אומרים הרשענו ופ׳»ענו• משיח צדנן־־., מיכה עכדך י דניאל איש חמודות • עזרא
 י הסופר• אל רחימ שמך • עננו יי עננו ״ מי שענה ער השתא בעגלא ובזמן קריכ(תמצא טוס רא£ן)

 | - ואח״כ אומרים אנ־נו מלכנו • ואם יש מזק איא החנון :

 ־ תפלה לחברה קדישא גהשיא
 שאומרים על בית עלבין ביום מ״ו כסלו

 י^ןין העולמים אדון בל הנפשות ״ אתה אהד ושמף ארך אל נחל
 \• ונורא ״ מאציל בורא ויוצר הבל ב;דבור ואמירה ״ Tיוצריאור
 ןחושך בורא״ בוהן לבות וכליות ושם בטוחות חכמה מפוארת •. יודע

 . סךןשבות ונותרות ולפניו בסשכה כאורה• ממית'ומחך. .מוחץ ןרו$א י
 י ונותץ תשועה ועןךה:' לאף נם'שידענו בי אלו בל ודמים דיו ״ וכלהא&יס
 [ קולמוסים״ וכל דךקיעים מילים״' וכל הנבראים לבלרי(* ־1?ל שערות
 ראשם לשוניות״ אינם מספיקין לספרד, ״ אפילו קצת מן mpji'חלק
 י מחלקים• אלף אלפים ולבוא ךבבות'״ מה שאין הלב יכול ללןשוב ןהפה
 לד5ר: לקי לף דומ?ז תהלה ויקרה ״ אף על פי כן מרוב אהבתף ויראתף
̂ ול51ק  לתקו זעה בלבנ\ ״ ג?שגו חשקה לנדל ולקדש את שקןז הנדול״ןסקד
 בוולחבריה: מך״אתאגולפניףן;יא;^נו ואלמי אטתיגו*"בשבחוך1דמז
 ותחנה ותחלה לעתירה ״ אגחנו ןזבוךה גו?ןלי חסרים.עם הממים לקבורה״
הןךה • והודעת להם את כךךך:לכו בה ״  לקים תורתנו הקדושה (̂ד
ה זוקמךח•  וקבלנו כךבותיגו זיל אתכךךןז זו גמילות 'םסדים״̂,
 ונאמר אךןרי £ אלהיכס הלכו • ובו תךבקוך נךךשו לכי אפשרלהךבק
 בשכינה וזזלאיאש אומיה אש הוא וגוךיא״ אלא'ללכת' בדרכיוולדךבק
̂ים וקובר מתים ״ $לא הואי קבר את  במדותיו • כד. תא גומל חנ
 ס>ןד\ך3גו עליו ד$לום' ס*ןא ךבא ךקיךא* 'נם אתה במעשינו

 זגמדותינו



 m תפלה לחברה קדישא. גחש״א

pl>;m ייסוגו ^הא נ$שך ךבוקה וגזורה• ימן עוךרנו??* 
 ישמנו את לבבנו לאשר ולקנם כל אלה ?קשר אמיץ ןחזק נדד 3לי
 סיןךה ״ י מאז עוסקים אנו במץוהזו• דואניים אנחנו ןן'ןאולי'"וחלילה
 היא nyp הבאה בהעברה : כי אולי לא עםקנו באיזה מת מן המתים
 בדת וכשורה ״ ופגימנו כבודו בא\זה בזיוף י הן בנשיאת המטה״ או
 להלבשת תכךיכיך והטהךה ״ או 1יס£ירת.קבר• וגולל״ וארון״.ודופק
 לחברה* מדת ארכו ורחבו לשערה*' או מקום ןאוען הנחתם 3קבר שלא
 לפי כבודו• ושלא כדין' תורה ״ או בזיון ופגם בנסיעות על איזה.ל!5ר
 מהןלברים בממונה'ושמורה * בוגשמה ותה וננ־ש לשלהבת י בנחלת
 קשורה • או'שאר חטא ועברה • ןון ויא^מה אשר"מעינינו נעלמה
 ונכהךה* על דבל:אנדזינו העומדים פה כתר1ו רןלנו רגל ישרה* לבקש
 ?:הילה את המתים הנקברים יפה ןשבקו הי.ים לכל חי ליתר הפליטה
 ^הפזורה• ומלפניך;י אלהינו ואלהי' אבותינו יסברך ויתעלה יזכךף
 לנצח• אנל,נו מבקשים^חילהוסליחה ובפרה״ שאתה נוצרדזםדלאלנןים
 את החיים ואת המתים כמךתך הישרה ״ באגו לפניך ברוב תחנה ונקשה

 והרבות תפלה_ועתיךה והנ־צךה ״ וננצום ונענית היום אשרי אנחנו גןרגי••
 על עצמנו בגזרה שוה עלינו בגי החבורה״ להתענות יום אחד יעל ככה

 בכל שנה ושנה הדירה:
> T • } T T : T T T ; 

 ובכן בקשתנו ות?לתנו מלפניך תתברך ותתעלה שהמחול ןתסלח׳
 ותכפר לנו כפרה גמורה • על כל הדברים אשר דברנו והסנדינו
 על עצמנו 3ני החבורה״' ובעמנים הנוגעים!יכבוד #ל מתים הן 3נמו
 הלבשה והטרדה״"ונשיאת המטה ןהנחהס בקבר !יךת וכשורה ״ ועןאר
 דברים שאיי א^ר לפורטםבשןה ברורה״ ואף נם raft אנו ל;ה ועינינו
 ליה. להלות ולחנן 9ני מלך מוחל וסולח לעונים שהמחול'ותסלח לנו
ר אגהנו שעינו מנעורינו ועד היום הזה א^  על כל הטאתינו־ר^נותינוי̂ו
 'עומדים לפניך באימה ו^חד'ומורא• להיות לנו מ!חםה ומגן וצנהוסיוחדה ״
 ולמצוא הנינה ועןךה *.קימא ישרירא ״ אמן ״ וכן ןהי רצון מלפניך ןי אלוהינו
 האל הגדול הגבור והנורא ״ ובלע המות לנצח ומחה יי אלהיםר?זעה
;דבר: ששון ;  £על כל פנים• ןחךפת עמו יסיר מעל כל הארץ״ כי

 "״ ו&פחד, י&יגו ונסו ינון ואנחה• ותוציאנו מא:ןלה לאורה • אפו


