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 כיןהל לכליננו

מה י סנ סאי חנ ו ךתנ לה־  י אלרינו מפינולאימישלעולמועךכיאלפלךגחל .
--• - •• , י - י י י ־ ו״ - י י (אזלהנריי/ולזלי הננדסוי/
׳ מהר להכי׳ת ה ז ת י מ ״ ה ברוך אתה ״הז$להקדוש י אתה חונן לאךמךעת י שי ו קד  ו
ה ״ זלולי חכה לימי המביכים ת  ומלמד לאנוש בינה והננו מאתך דעה וכינה והשיל ־ ןדךיןך א
י (הנטיממלמןהססחכיםגגיה , י י• ־ י : * ׳ : ־ * • י . • 1 .י.• ״ 1 ־ ־•• •.•״• • •י :  י

י ־לימה •* . מ* מי  חונן הרקת י השיבנו אבינו לתוךייךודךהנובמצותיך וקרבנז י
 9ל3נו לןןבוךתך והחזירנו בתשובה שלמד׳־? לפניך בתך א^ך; ״ לנל•* האממ עם הכנים -

 הרוצה בתשינ־ה:
 >כסםגיעהחוןכאןאוסרס׳4יזלנו

? ביחטאנומחוללנומלבנו.כיפשענו3יאתהמטזב;סלהורבחקד 1 ^ 0 
 • ־ >יכ:לקוראיך:* בימסךיהםליההלמיקןת^רא, למעשמך י; נסלחת
 ^עוננוכירבהיא' בילאעלץךקותינו אנחנו מפילימתחנוננולפנ.יך ב׳ עלרוזמיך הרבים
 •כיעלרחמיךהרביםאנובטוהים 'ןעלעךקותיךאנו נשעניםזלקליהיחיךאני מקוים

 אתה הוא יי מלך אוהב ?ךק1ת מקךםמעכיךעונות עמל זמסיר חטאת:יךאיך כורת
 ברית לראשונים וםק״.ם שבועה לאהרונים ־ אתה הוא שירדת בענן בבוךךעלהרסיני
 זוזךאית דךכי טובך לםשהעבדך ־ אךחות חקךיך גלית לווהוךעתו בי אתה אלךחים
 והנון*רךאפ!םורכחסד ומרבה להט׳בומנהיג אד־ג כלהעולמכלו כמךתךחםימיכן כתוב
 וי**מר אניא^:ירג:לטובי_על פניך וקראתי בשם;׳ לפניך >הנ<ת׳ אתאשראחוןורהםתי את

 אשךאךחמ׳ אל??רך.אפיםאתח בעל חךחמים נקראת !ו־י־ך תשובה הורית
 ודלת ךסמיך^זסךיךתוכורסיוםובכליומלןרעזךדיך תפן אלינו כךחםיםכ/אתה הוא
 ך_על הרחמים בתחנון ובתפלה נקדם כמו שהודעת לעניו מקדם בחרון אפך שוכ כבו
 בתורתך כתוב ^ןכיומי׳מי^יבענן: תעכורעלכלפשע
 יתמחה אעזם^ויתיצבעמושמ: תאייןשועותקשיבמאםרכדקךאבשם״ ושם נאמר •

 י דעםר^ייעלפניודקרא^^אלרחום זחנזןארך אפים ורב חסדואמת י
 נוזנרחסר^לפיםנושאקוןיפשקןחטאהננקה־ .וסלחת_לק1ננו ולחטאתנו
 ונחלתנו: סלהלנו אבינו בי חטאנו מכללנו מלכנו כ׳ פשענו! כי אתה״ טוב וסלח ורב הסה

 לגנלקוךזו׳ךכיעפך הסליחה למעןתורא למען שמך;י וסלחתלעוננוכ׳רבהזא,

 ואוסר םזסור שהוא בסיסן והואכתוב לסעלה כסרר עסרהבסבת
 ואחו־כך אוסר הסליחה

 אבשרה
 ליןהלךב תוקף״ועווו אל זה אשרפעלו^שה והרבה מסן יזוה

 כקום לבלענוהנם איש צר ב1וה ואץ להכךית ולליך^טישות הסךוהתזה•
 |דלהץעקתי־ועלתה'לשםי_עלה י ונקרעלקוליגורריןההתוםלכליה
 ךלותי ולי ׳הושיע ואצל רנלי םדחיה לא נטשי ולא סובי בנלזת ובשביה



 מלקה לח בתהלעאהר כך בכיןמלנםה
 בי כלמדזתיו עלי רוסו־ ורחמים הפה

 בינטהאלאל^דזןךץבעואראלנ
 חרפתו תנל היזם זרועקלקוליו

 ושאג תרח ספר הזכרונות לפניו להלך
 שמשימוחק ןגכריאלבזתכבסלך

 ןהןעיאר וטען להק
 שהבא מעוטך וךחהאת בלהתיכן

 וענה אין בי!מלת ער אךחץ ןיחמין ומונן
 זהלךושאכוהחםןעשה כל תקינים

 בי לא .נסה בכך מהתןןננ ומרוך
 לנן!ם'ואתה עלבמותימו תרר־וך

 הפילה/!ליו בתיעעיץ מרימן
 ןנךחףאבלבשלה^חפייראשעלחעססימ[

 י ויכךכרם עמו סריסים הבהילה*
 ונבעת ונחפז וציךים אהווהו

 והנם חזטבימוכזךתים בל אשליננתז
 ייחרעלואפזןשה לתלותו ״

 נסו;נוןואנהה ןאנן* וסער
 מרהיב מנר ומשיב לנדן תער

 כי שחח לעפר נפשנו תחת יד מקגימים
 אלמלך יזשכעלכםא רחמים

 הן בל פעם בהתןןברי על כל לשון ואטה
 ןלי לפגימזזך׳ רפאות תיעלמוקדמת

 זה ב*שר זך הוסביגיל1ל2ליי
 חשב לשרש ברם משטח בפך׳ו בעליו

 נענועו בהניענךךה שנת המלך
 !פוי בח $תחיה בהתראות $ני המלך

 בשמעו אזמר מחרועשח כן
 לכתו מעאו יושב מורה קימץ בית שכן

 9שך המךבב ומשך ןךי'לפנימ
 נחזנח חדסה ואסרהבלבתי הבלנים

 ס1פרו.נאנהה:הכקוךכז העריך
 עלגביו עלהובקט מפרקתו לפרוך

 פוקעים בהיותם פני בית המן
 #נה והנה הוא עחה ימתה לעמן

 קרא למרעיו והניר להם אשר קרהו
 ךב?ם.עלמשתה ומלכה הלשינוזהו

 ש:ןנף:וקעף המושל וקמ בחמתי
 תבעשוב לפנים ומעאו״עלמטת!

 3אבזד טורף ונוךיו נהוחיתידער
̂׳ךך הנרזלה פלקזמי משער לשער  

 נזו־אזתבזגךק תעננו כשענית לקרימים
 למע^ך הכבר עלינו נחומים

7 ך יושב על כסא ךחםים מתנהג בחסידות מזחלעיניות עמי מעכיר ךאשזן ואזמר  א/ £
 עס ״ .1. ראשון מךכה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים עושה צדקזרת

 כל פלס כהמעכרו וטלי מלקה לה כתחל הינ1 בתחלואים ערות ואיי־ כך מכין מלונמא הרטייה (הרפואה י 51' לפני מוירי •
 לפני חליי הרפואה תוקדמה - ני הקדים אנרומ הראשונות שיהיו רפא!מ לפניות נתכ לאגד ולהרונ ס! י זה כאשר \1 הוסכ!גולגל עלמ
ן אסר הנק לו לפני;( • חשכ לסרט נרס משמח כפריו כעלי! • חטב המן לטוש ע  01'נאשר הופיע המן הרםע הוסכ וטלנל עליו שניגלה כ
ת יםיאל משמח נעלי( הקלה שהוא כעל הכרס • טבוע! בהגיע מטנע סטכע לפתסכ) הרת להשמיד להרוג כלילה י  ולנלויכרם ה' כנאית נ
 ההוא נדדה סנת המלך • ום!)נ ונרח כמי וכעק • כפל לסו) ׳ יפ!י נח פתחיה נהתראית פני המלך זה מרדני םנקוא פתחיה כרא־תיכשקלים
 פתחיה על הקנים וה מרדני נםהיה ננו םל המז ק1יא ׳פוי כח1 נמה סהתחנס להוסיע ולהכיל המלך מיד הקמים עליו להמיתו * היה סתפ>
 מוחק ונכריאל כ!תכ כראי^מגילה • כםתעו ונולי גחן כואר כלומר הספיל 1גטה כוארי לסו) חכמים אחתך גינא גחק ולרדם לח י ואמר להכן
^ ישימכא  הסוס (הלכוס וכל אסר אמר המלך לעסית לתררכי לכתו ימנאויושכ ומורה • קומן לית םכ) כתו םנדרט כמגלה הלך לכית ה
) הקמיכה ואמר אליי יבא מעיט הקימן יזטיהמנחית יידחה את נל התיכן תהנסף אסר אמר לסקול אל גנזי המלך כיהודים  מרדני ע וסק כעני
ךלילרמן נטי  לאכד'־ מסך המרכב ומסך ער• לפנים 0 זכיא הלנוס םהוי) העדי יהםיס לפני מרדני להלבישו ולי־>נ־כ1 • ואמר םקודס ירכב ׳
 ענמ> בחמין ונולי • נחנה הרסה(אסרה כל לת׳ הבלנים סכותה אשתו לפי המדרס לםניינל כתי המרחכאות ונכטרך המן למחול על ככור!
ט העיוך על גביו עלה נמו סי״ירס ם-מיייכעט מפרקתו לפרוך סרנה י ע  ולהחם ולעסוינל התקוניס למי דכי• ספר ונאנח היה וי־• הוסע כ
 מירכי להראות םנתקימו דכרי התויה ואתה על כמותימו תדרוך • פוסעים כשהיו פוסעים לפני כית המן כתי סל המן כחסכה כ׳ הוונכ
 היה אביה והרן לפני( היה מרדנ• הםלינהעליו עניןכואה • נכה נםתכלה והנה הוא היה אביה ננחה הפילה ענמה נמו (תננחמעל
 החמוי הכתונ כעכםה כת כלב • וניחן אכל על כת• וחפי• ראם על הכושי • רבנם על מסתה י כעוד םהיו רובכים על התפתה י והמלכת
 הלשינתהו המן הרע הזה • ינכעת מלפני המלך יהמלכיישכף וקנף המוס וה אחסיריס םעתי כשכף קנן) וחס בחמתו (הנס חיטכיס וחוכטים
 ונול• נמו שירש בפיק קמא ימגל־־. • נימי מלאני הסית נבניי סל התן שהיו נירתייאילנות הפיים סל המלך באבוד ט1רף ימרת כלימד
רך מסל ו״ומא ינסו יגי) ונול• י החיית י י כלומר סנחו אפילו ע ע  פאכדי המן ובניו םהוא נמשל לאי״ה טורף ושואג וכני! לגורי אריוינחו חיתו י
י השכירה אל ע  •םראל • ידך הגדולה!נולי סנתפרםס נס זה ככל תקום !נפל פחד היהודים עליהם ־ םהרחיב יסראל ככר והםיכ התער ת
 התק י ני מאו אמרו יםראל לא יעלה עור הנירת עלינו • נוראות וכוי תיזת יד מעגיתיס תחת •כלת הגיס פחם

 •.וסיס 1* דבריס מעגמת נפש • נא למענך הנמר עלינ! נחימים הנמר לפו/כי נכמר! רחמיו והוא כווי תכני) הפעיל •



 בשר ורוח ;י/-8 ברןןר;ס תגמול• אל הורתנו לומר שליש^שךה המר לנו ברית
 שלשי קע*ךה ^הולע£ לקניו מקלס וכך^תוב וירר ״ מןנןדךןיעב עטושכעדקרא בשם יי
 ישם נאמר י 1יעכ1ר יי!_ע>( פניעיקלא ״ ״ אלךחוםוחנון אלך אפים ורב חקךןאמת נוער
 ^עזןזפשעזחטאהזנקה׳ ויסלדזתלעונינו ולחטאתנו ונחלתנוסלחלנואבינו
 )ייחטאנומחוללנוימלכנוביפשענוביאת^ז יי טוב ןסלח :ורב לזקךלכלקויראיךביעטך

 ^י,;סלהמ_לע1ננו.ביךבהוא־

 ואוסר םזםור שהוא כסיס! לח

 סליחהאהרת
̂י ךתוחכטי דורות בןןפר יושבים בהיזם בכל דירות  אלןי

- - • נםתינ1קותמתפלשיםבא3רות דודניםובוכיםעלר־וע נורות •
 זזןבי־וםןהננוךהנזךה ״ * ״ ,ונהתםומפריסבשושןהבירה

 י ןרעישורו^הבךת מזמרה ״ חשים הרעים בךתכ ובשורה
 טעם^חכ^ם^בקפד^^ יגון ואנההלהודיםףנום ומספר

 ?א^וזןוךו מענית בא$ר להתרפר לבל תתקי_ם עעת קופד.
 מלת:הדין קטיגזר׳אלמךה י י י נץ:ימ׳ני בלא קשבו בתעודה
 סער ופלשת אהווםבךעדה עלכינד!נומןהסע1ךה

 פליאד^עאה בבגדי אלמנות עור מי ?הגני.ויפמךני בשבעים לשונות *
 קמו אבותוימעה' בתחנות רבו קול תינוקות ׳לשוכן מעונות

 שדי פץ בקולגר״ם אני שומע תקףחעה ןעןחקולקטעי^מך ןשראלעזלה בלמע
 שולש אנני השב אותם לגפע מהתעשהלשסךהגדול^רבפיהם.נשתמע

 זמיר נתגלגלה מלת הדין למדת לסמים אבלנחפךליוםטובונחומים
 ל־יהוך׳ם היתד. אורה ושמהה וששון שנעמיס בנוךתאלמלך יושב.עלבסא רחמים

 אל מלך י
 ,אוסר סזסור שתא בסיסן עא

 סליחחאחרת
! האלעישה^לא בכלדוךזחר׳לעםלךמחלה  ?^חך

 ־ י גבורותךחמיךלעד נספר דלים מקים מעפר ואפר
 דזנךךגים הורגים את הורגיהם וךו.נעלבים#לבים את צילביהם

 ״ ,ךאג0עלא1מןהלםה תשבליתן.יעק'ב לבי(למשסה
 טף ונשים מביןעםתלמ׳ד יוםאחד כנתנולהדזג ולאבד ולהשמיד

 כעמיר גוךנח תינוקות אסף לפני אכיותם שארם לשסף י
 אלופי דת ומינס תניקית תתפלסיס כאפיות • טאפיהתנוקות במס זיז מתכםי' כאפרות ׳ זרע יםירזן להכרית מזכירה ׳ פאמיןה האויב
נעד  אשביתה מאנוש זכרם • הרכים היום חשייוממהריס כנתכ יכבסזרה אל הגזים השונאים יםראל • טעס זה משמע בקעי לסון קסדה י
 ודאגה • גזרי תענית כאפר להתיפד לסי) רעידתו זהב לעמת להם יניע לכל תתקיי' עבת קיסר מלסו] קפדתי נאורנ חיי ענק כריתה
ת המן םהיה הכורת סל יםראל י מדת יזדק למרה קטגוריא • כיי' סיים1 ומרדני ידע כל אסר נעםה מלמעלה סמרת הדק למרה נ  ע

ק ימיני היא מרדכי כן ימיני • כתו סמפ1רם כאי זה עק מפני םנהני מסעודה סל א1ת1 רםע פליאה  החטנוריא של מעלה ל
 ינאיז בבגדי א-מנות היא התורה סהיתה חוגרת שק ונגדי אלמ*1ת נור מי"הנני ונוי אם תס וסל1ם יסראליהיו נהרניס קמו אכנת ותעת

ד נסמע קולם לסוכן מעונות י  קמו האבות ימסה רכיט לתתחנז על בניהם'ימ• קול תנוקית סכוה מרדכי להתענות ולתנות ולקונן ע
ן לשון פינה פה נקל גייס אני ס!מע י תי)ף חעה ונווח םהוא תרעה • סיס אגגי סהוא המן חםבלגתע ולבלוע איתס .  שדי פ

 מה תעסה לסמך וכוי• ותיר נתגלגל(כוי* אתה האל עושה פלא. כו'מ>כן ומיוסד על פי התדרס הנהוגים הורגים הורגיהם זכו *
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ר למן תפלה נגור מן מעתר י• ול1בת נאות נין! םנתוב המלך נאות לבס אפ עטור נת>• • ביה>א ת מ עליונים תלך מפניית ע )  מ

ו• נמו לעג• ה׳ ממנך פיר*. גטו"•7 אפנגה לפון יפננתם לבניי ר לו שנ^לרולש־ך ׳ אפפזך *חי ת ע ד ן מ י ל ת ע א ה  תלך מלני המלניפ • *
ינתניךאתלטת פרס. בת!ך שנעים פנה לא כנל םכעיס סנה םכתחלה נםתעכדו לתלכות ככל ואיזו  הפללתי כננילס׳עילפהתו
פ יה תמנה • להםמיד להרוג!לאבר • טירת כיי/ מקופך בטרם נסאו ואפ • כסונו לכטיבניןהבית • כטי  ן לתלבות פרס • מגלי יגאה נז

 נת! תקוו נםאנ

 מחוץ אמותם טעות בראנה >;עיחםכ;ני;גוכםוצאן_להר;נה
 קזפך׳ס גוללים וללב מתנים 8ךעתה הי!נו סבוליםב׳ בם נ*ךיך שנים

 6נ;עתםקלתהבשתיש'עזתבל?לה עיר פץ בקזלגדי!םקןלהלמעלה
3ןמ םלאבים ונפו לפני אל לא קול גדיים הם כי אםקול קטני עמך ישראל  ־

 רחמן להם והותם קרע והשיב הרעה על ראש הבן הרע
 שנהנלךהונהפכו עמנים להתלותעלןןץאבעםבנים

 תקפי םתים יפתו חי.ים כ״:יהפירעצתנוים
 י ?זך* אתה לא שנית מבני בנירןם זצנהני להם כפו ךר׳מת

 ןוכךנו ופקלנו בפקודת /שיעה ורחמים אל מלך יזשבעלכסא להמיט

 אל םלך

 ואחר הסליחות אוסרים וכסחסא! אכותינו וכל הסדר כסו שכתוב לעיל בסדר תפלת עשרה בסבת
 וחותם חנון הםרבה לסלוח ־ ותור החזן לתפלתו בברכת ראה נא

 דאהנא בענינז וליבה ליבנו וגאלנו מלבני מהרד־־[ למען שמך ב׳ גואל היק
 אתה ברוך אתה יי גואל ישראל : .ןןננו ״ענני ביזם צום תעניתנו ב*
 בצרהנדזלהאנהנו ואל תעלם אןנךמשםעתפלתנו ואל תתעלם בכקשתנג
 דדה נא קרוב לשוןנו טלם נקרא אתה רזענה בלבר שנאבד יהיה טלםיקראו
 [אני אענה עור הם ברברים !אני אשםעב׳ אתה פולה ובצילבכלעת צלד־־ז

ה בעת צלה ומישיע:  וצוקה * ברוך אתה ״הע̂ו

 וסשלים תפלתו בשאר יםות השנה ואחר שהתפלל שסנה עשרה נופלים עלפניהן ואוסרים רתם וחנון ואי כד אחד כן
 השזסורים רכתובים בתפלת של תל: 1אחר כך אזםר זמר ברית אב הסוני וכולי כסו שכתוב בסדר תענית עשרה בטבזז

 עד שםניע לתהיינה עינץ פקותת שבםקוסו אוסר זד. ן

 תהנה מיושב לצום אסתר

 ראם היהירים
 סנכלט החיי״ני
 •טוביה העתזני
י ג ל ג  ויענו ע
 להריפ פהמ
 תלסנייתפטיג•'
 ליפו:) עד אשר
 כדת• אחםנוזפ

 נתכופטנה
 ונתעט נליתי
 כתלנויאחפזרופ
 אחכ נגזר' התן
 תרים ר&פ• בכן
 מחלתי הקנה
 טהוינכודי יתרים
 ראפ• בכן נאסר
 התכוגן מחלתי
 הקדים רפזאתו
 נתזטדוםננגת'
 אלמלא אגרות
 הואםונית לא
 נט/״יתפונאיה'
ד י  סל יפראל פו

 ופליט •וגס ארע
 תעסה התלנה
 ופתי על ידי נפ
ת ו ר  עותה מ
 כמורדת גווגח
 ותלקיאםתיפעל
 ידה נעפיהנפ •

 ולובש גאות אף עטור בתר
 באשר עשית ביס׳ מרדכץאסתר

 במופתי פלאיך אשפוך שיחתי
 ךךביך יי להוךי״עניבימ׳ קדם קדמתי

 ועלי יצאה גורה משונה
 חסךע׳ אוביר בכלעת ובכלעונה

 יהירים״יעצי״על גבי לחרז*ש
 לול לחביך מבין אחרית מראש

 נחג מדתו והקליםלפואת׳
 עותה זנוךשהותלקח הלסת׳

 לרורשיך

 לרורש׳ך

 לרורשיך

 לדורשיך

ר ץ עליונים מלך מסביתעתר ו ז  ע
 ׳*י' - 1 לרוךשיך בצר אנא העתר

 אספרהשמךל^חיבת1ך קהלןןךת׳
 גבורותיך אשננה כךלעוד בי נשמתי

 הושלכתי בעילם בתוך שבעים שנה
 זעקת׳ אלךעולתנימורה הישנה

 (י

 .טירתביתסקדשך בטלםנשאו ראש
 יבםעט 3לתי למלכות <וח>ץזך1ש

 מרים ראשי ?בן מחלתי
 סוךרה כםוךלת הפל^ה י^תי


