
בתמוז עשר לשבעה סדהות
שלמה המסנר שם

.כמה זה .יהמה לןז .שעיר וגם ל5ב ביד נמסר. נאמר^אשר
 . אכף לדאת :העיר ותבקע האויב גבר יום צעיר. כבן רתהגז "־

 וגם .וצ'אוני הלוהות .העגל .רגל ועל .פזרוני הכזש בלם .ויאפפוק'כף
 ובפוגר מבצר. עיר צר. ולכד כל*אני. ומעצתו התנזיד. השמיר.
 יום; הבעיר. באש צר ודתף כליל. בהיכל 'אליל• ,והושם הביאני.
 כשבולת . מצפון והשפיפון. .רהפני שרי ביום ואתהלהל. אתהל. מאד

̂רי• '®אייי .ןד שלה .צןד וגם .צנהגי כחר כמו • ששף וגם לי
 תראה. הלא' .ועשן א»ף הלעד .ומשגבי .לבי הוד :■ים .והשעיר ו־צפיר

 לקוט ומהדק פרצי. בבן .פרצי גדור כבשן. כמו השהר אשר .נלאה עם
 קה. ̂'ונקם פקה ע־ז 1.והבש? הכרמל’ .גביל להשב זבול. בית 'בנה' שוש;'.
גבר והמבעיר:'לם הטבעה ושל̂ם ףאז אדם. פוט ל■ ומדישן. מאצר

א ב1ה ע י ו ל ב ל ל ו י ע ונו׳ רהטיך זנור וכו׳ מלך אל I ה

אליעזר רבי סליחות
בי תיקן אשר ופזמונים סליחות הי ה כניהמ״ס אשכנזי אליעזר מהור״ר הגאון כבוד ו שי, , ; מע

: ואנחה יגון להניס מתיחה; הדין מדת בהיות המגפה בשעת סליחה

עמנו כעסך והפר מגפה אמתך: העיד עפר היודך שחת אל מרךתנו בדמנו כצע מ״,
וכו׳ אש כרחם' * ואמת הסד ירב אפע ארך ורחום הנון אתה.;י כי

ם ד ל ל  מות חבלי .אפפוגי נקרא. לף ממצר \\ במרום ךר j ונורא. נגור גדול ;גליוןא
 באנוילפויך/בדדם :וירא לא מי ̂טאג במקתרים ןצרה\אךי זעם ךה4ע
̂ירנו עננו: תדינ-ננו.בעותיזזצמתתונוהעבר*הרונח"מהר בדברי יי חננו סמר מפחרןז ם׳
 עתנו, גדול .פשענו אשר עונות דב:ךי מנו גברו. ̂ומנו: רבו כי נ^לסנו וגם בושנו .חננו

י לרב עתה עד םשןז ו,ךנו נו.1נוש? לא כן' על נךשא פ ו ד / ו נ ר ךב . ו ג מל " . ז ו  ב
 לסרופ/וכפינו עינינו ^לו . פעמים הקנחךים״שמך תושעד ^^איחח :והףש;ענו העוינו.

 ךשוד מקטב באופל מצרים...ךבר מדוי וכל ממנו קנע דלקתיחךחור השמים. ירושות
ם. אותה ופתות תקרענה הגזךה הבדל״חירדם. תתן ולא אמור הלף״יידןז צהרןם: תי  פ
̂יבא בו ו.ער השטן קמשנב היה הבתים. איל ולאי  וב^חובורדנו לעתים: ומשגב לדןי ̂ן
̂וחיצון. הזאת העיר על וגגות .פרצון ואין יוצאת ואין צרחה אין כיום ןהצילנו תייכו
 שכמה ר״ל כמה זה יהמה לך ק״ב: תהליס וגו׳ אסיר אנקת לשמוע ועש״ה , בגלות אשיריס שה־ ישראל תפלת קבל ר״ל נאסר שעה
ר; כבז ויתחנן :גלותם על בתפלתם לך ישראל הומה שנים ' ממלא שאביו אביו לפני שמתחנן צעיר כב: לפניך תפלתם ויהא דיל צעי

פני כדור בבל: ב״ש בח׳׳ת ששד . בכל גוי ששך י״גגוי : שלי מאור שחשך השך מאור ס״ט: תהל׳ס שטפהני ושבולת ונ״ה מיס  עש״ה צנ
כדור ומזיקים. אויכיס י־ינוך הראש את המקפת כמצנפת יצנפך צנך רש״י ופי׳ כ״כ ישטיה וגי׳ ידים רחכת ארך אל כדר יצפ:ך צנ̂ו
ד יון■ מלכות והשעיר הצפיר ציד: איש טמל־ זה הציד ונם ל־ד: מיד אוהו. שזידקי; כל״א באלי״ן הו אל:' דני ר״ל וכו׳ ונזשגבי לבי ב

 ומהדק ;מפרץ שבא דוד בן במשיח פרצי בבן מנחיריו: יוצא כעשן נראה שכי-ס מי יעשן תקצון): ־לעד ימשנכי לבי ה־ב״ה אתה
: המוחים בי; כשושנה כדכהיב לנושנה שנמשלו ׳שרא; לקוטש־שךאלו ין; גי' לך: זבול בית בניתי בנה דכתיב בהמ״ק זבול בית ו

נ  הכרמל ורעה מהי אל ישראל את ושוכבתי כתיב הגא־לה וכעת .ל״ג ישעיה וכל־מל כשן ונער כתיב הסורכן בעת ׳׳
דס מנאה לה׳ מרב בה דכתיב ומדישן' ;מ״ט ירמיה אלי יבא מי באוציותיה שביעהה עמון ממלכות ר״ל מאצר ;נ׳ לירמיה וגי׳ והבשן
ה יינת שדראו בממלה ישראל נקמה שפוט ר״ל אלם שפ־ט ;נ״ד יפע־ם וני׳ מהלב הדשנה ע מב ה ס:' ונבוכדנצר טיטוס yר' והמבעיר אל

:אמן שהזיקו מה הנדטב מן שישננוו איהס תשיש באש מקדשך בית ושרפו נזיקין אבות ש״ס
; לשבועות

. קוז, כנן
והבש הכרמל
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 וכל■ העיר בה1לט ערה רצון: עת לןל;י תפלתנו ואנו הצאן. ל'ןז מהעע;ר ענאמר
 • בותאלפיה3ר תיטיב עטהם שרי זיז כפי־,. לף הפורשת יעקב'קד,דתןז ז־ע אגפיה,

 על תסד, .רמים .על רם אתר, ורחום חנון :בכנפיה ומרפא בגבורתו עזמש זרח
 לא כי ון הפרי .ד,עצומים בךחמיך נחלתןל לךי1 חמוליעל .בעמים והנפתרים הנשארים

 הוא נקרא מרם .מבקשיו כל אשרי ;ן טוב כיי וראו טעמו :רחמים כלו לא 'כי תמנו'
 7ע ורחמיו לכל ״ טוב דורשיו. דור לכל שלח ד,י.יפ טל ישראל'בעושיו ישמח יענה

עלינו מבוית בעזרנו שמך יחי .אפך מתח לבחח ואין אתר, יודע״נסתרות ;מעשיו 'י' יי'
 ?צל לחופים אלל,ים חפרך וקר וקצפך'. זעמך מבני לשמרנו

̂ז יך נצור. אלהי ואומרים מספרים כבודןו i?זעפיך״עצור דבר רוג
 חסדיך לעד :תבצוך לא נזירך כרמך'וענבי תקצור. תבואתךילא ראשית ״-

 כי צעקנו ןן לך הורונו. כאשר ד,נד,עזחנו.'לשלש'עישרהמדותיךעיגנו המיהעיד מעולם
 םי!ךךליוךעיך משוך תמידןצרונו; ואמתך חסדך רחמיך תכ'לא לא רבתיצרתנו. '

 מה מנחלתך. ומגפה ומשחית דבר מנע עדתך. קר,ל מצאונו ש^ל' מצרי וצירקתר.
 עלינו נכור, ומגננו. עזרנו ל;י הבתר, נפשנו !לח׳סים'כישלעתך צפנת אשר טובך 'רב

 וגם גפפפה עינינו. תלויות ולך ךכל'תאותמ1נו פנינו. כפתדלכלימה פניך'כיי אור’
 סמכנו לבנו. יגל בישיוזנתך בשרנו מפחדך ייתנו'!'סמר לך ובישרנו לבניו ינפשנו כלהה

 פלט רני הצרנו מצו־־ סתר השייבנו. ואליך נא״חטאתינו פלח אל״תפזיינו'. נא באגזרתך
 למעננו. לא לילה אש ועמיד יומם ענן לפנינו. שלחת'מלאך גאלת זו תפובבנוזיעם

 שגונו! ■כלינו בעברתך פנו כיןמינו אדונינו.עננו י פייגתל ליטובד, אות "ד,ראנו עתר,
 נבקש :: פג? .:שיועתנו אך אלינו.וחננו פנה .לעונותעו ויסלח סליחתך, שעריי פתח
 וקבל עמנו עשר, צדקה צרותינו: מכל לשראל את אלהיט יפדר, חובותינו. שטרי מדזוק

 ועולות.צלקתך מזבחים תבחרת צוסזה נוראתדלור.. יעקב ישועות צוד, הפלות'.
 קומה .קאחר ואל ועשר, דהשיבה שועתנו קול :גדולות עשית אשר מרום עד אללדם
 אשמורות עינינו קרמו שחר. כמו הנשקפד, לישועתך קרנו ̂ למחר ואלתאמר והצילנו
 תרחק אל תחרש א% ראית.;י עתירתנו. שמע וי,אזי'נד, רועה'ישראל נדור: נו־וננו

 ותדובש לב לשייר ךפא אשמתנו. גךלד, כי איהזתנו ופלצות רעדה חצעקתנו.
 ממרומיך. צךק.ד,שקיפה ̂י שמעה מפני'זעמך. מתום אין' כי מהרי שיענו לעציותינו:

 תפר לעמך! ד,ךעד, על והנחם' אפך מחרון שוב .שיזוז’למעז ועשה ישענו ,יאלד שוביו
 אורח תוךיענו .פנים כל מעל דמעה יל נאי תמחה מתענים לפלך הרם עמנו כעסך
 נרם המון אב כשנים: אם.יר,יו כשלג הלבן'חטאינו .בנים על איביות לב ותשיב דדיפ
 ומאכלת אשי . כשדים מאור ורציאתו קראתישמו אברהם . ד,שדים בעמק נלחם זכור
 לעבודתך הקדים: לאביו לשאול לעול׳דז השד, מיוחדים;'אר, יועצים בנו עם לקה

 למענם חםדים• ורב אפ.ים ארך ד,שד, לו הךיאית לעולד, חר־דים. דברך ועל דזשכימו
 זכרן מנלה נו־דים: עם כפרים כקטורת שיחם לפניך,וערב נועדים. ליניהםיהרם עשר,

 אוהלים יושב מאדים. שער באדירת בעקב אוחזת’ ידז■' ידידם'. פתחי מול מבטו נזפרפס
 ואמרת נצ?ת ננליו :החמודים ור,בגךים ד,נךי עורי ילבש בכורד,''וד,לעיט'נזיידים. מנד,

 1בשךת הצאן וסם עת ובודים. לחם תיתן אם נדר אעשרנו עשר קד־ים. יבזה ופרצת
 פניו הסתיר ציר זכור :תלדים את רחץ נאבק עלות"השחר עד .עליהם'נקדים עולים'
 ודור לדור זכרך .כבדים ולעזונו פיו ענה אמרת האות לך זד, יוקדים. באשי סנה" מול

 זכור רחום :נרפידיס עמלק את והחליש לפניך זעק .מבית'עבירים לד,'וציאמ הודעתיו
 עןלום רודף הנחקריס. בבניך ולא בו 'לתאת'רזפרחוז ראד, I ותמירים מוספים המקריב

 נעבורם ןדים:5ש. צץ'תמול מטד,ו בקטורת ד,קהל אל ריץ .ורדירים ציץ נשא אוד,בו’ו
 שלח אליה!!זתשבי .?וים1הא ובאו מבשר קול גשמע .ומפורדים מפזרים וק¥ן עשיר,

קליפ. ןלשקד כי גדול ?שופר נתקע ז!,כזכ?ךים: לשטותיך כי לגו לא לאלנוי״ ן
לש־גועות



̂ל ̂א .נדדם ̂יב ̂״ר א־חנו ה  להיותנו זבךתנו ב1ט עךס,_זבד ואתם אל אל אמרת א
̂ם ושכיחה איש אנשים"בכנף עשרה החזיק עתידים. ^ וכו׳ ויעבור מלך אל ן לןד<ד

■הנזכרת לתתה פזמון. . , י ’

 ע^מה .והנצח הןםךה לר .למעונים פנינו להרים .מצה ולא פה לנו ^יי
 כל מעל דמעה יי ומחה לנצח. 'המות לאק'אונים.'בלע תרבה ׳ ״

 אבן .הבכור §ךה'נא'הבן .ראשמם עונות .תזכור אל לנו' לעד פנים
 אמור רירןנים. תשיבם “א . עדיף קולם המת:.יעלה בלע הבוני□. מאסו

 והצילם. נגה עצור המי.: מטנים,בלע ואין פגע אין למשהיתחךה;דף.
 :המת בלע .אמונים תולע עלי תנ^אםותנטלם. ̂ ונאמנים רעים מחלי.ים
 בקבף. אהז3 הקריב שנים. ותשע תשעים ןן מל אוהבף. אברהם זכר־
 העשר בכל מרותיף. על הרדד לא ךאה הי-ות: מזבח'אבנים.'בלע על

 וצהק בנו ימת: בלע לכבשונים. נפשו ולאהבתןז.מסר ליראתר נסיונים•
 לאל להקריב הביא. לא השה וא,יה אש'ועצים''מוכנים. הינה אבי. אמר

 את;דו ואביו זקנים. בן ;חירו .ובשירים בשמהה נעלר :רמי■ בלע .קרבניים
 בכם הקוק קלקתרו. זכור' תם איש המת:'’בלע ממנים. לעמדתף הרים.

 למענם המת: בלע ;אמבים ציר לו קקאת .עורו קרן נאמן' זימר.אקונים זיו
אל0בבתיד ;בא״משהית לא פונים.' לף ליבם בכל לבניהם. זמר '. 

 שנונים. גבור הצי שבטי;ה. זכרון ;עלה המת: בלע .אירבים ברית תשבה
 קרובה. ושועה הצמה :המת בלע בנים. ?לן-י׳ן עקרה 'תגל יו־ושלוםהבמיה.

 אין ;המת בלע .לרעננים דשנים • בשייבה ממן 'עוד .שוכניים מעפר יקיציו
̂צמדז והנ;צח. הג'מךה למעונים.'לף פנינו להייט מצח. פה'ולא לנו

ה ' ב ך [ ת י א ,1א ל ם י וכו׳ ויעבור מלך אל וכו׳:. המות בלע נ
י: שלמים זבח במקום יעלה .עולמים מלך המפתח שבידו לפני .הימים וליוקר לרעב סליחה

1בףת לם1לע ̂ר3.ץ ליריאי־ו נתץ טרף :יעל:ןב ואת את.יצחק אברהם את נריתד את אלה־ם קכור 1 
nipiis וכו׳ אב כרחם :איטר..יק-או רב1ע לבני לחמה לבהרדי תן1"נ :ן1ךצ חי לכל ןמ^ביע ̂י.ךף את

̂אנ בנךבים. ולא בטחנו בף אנחנו לרעבש. לחם נותן מלכנו חויא אתה  5תען1אומנות
̂ולא תפסנו*בנים בןזבטחו :ךהבים אל פנה ̂שטח

 הדץ םשו_רת לעתירה\בקשנו'חוץ וקבל עשח בעםרם בגבורה. נאזר אבותי־נלאל
 ™ה חסדף ל1ןמ השורה! תקלקל והיא .תזכור אהבתם בדת מסתברא. ואפכא
 וחדר חור מאוד עד גדלת הובשת. וניהרות דדם את לנו גרעתי קידשת.' אשר עסף

.קחירף־ .לבני הקם הטיוב ךברק ! נטשת אשרי פזורה ̂אלתך'שה נא י
 ,וקךרף׳ הוךןז רחמיןז פתחי דופקים .שעדיף ושי׳־קדים' השער על;וקר דואגים
 הלא נעסנים. נטעי חוסים מושיע חסךף הפלאי !כךברף ת;נו נפשנו' י לעפר דבקה
 הושיעה .איתנים ברית תעשש^כור איןיבנו האם בנים. על אבי פרחים תדינו תשוב

 ותשביע .הואל ברכתןז ולשלוח הזכויר^עון אל ולעד פפלאמוניט! כי גמריחפיד בי
 יושב קדויש ואתה שואלי. <דל ועינינואליף;שבת נואל". אין‘זולתך כי שוקקה נפש

 .מאמירנה ואתה מאמיריף זרע .יודע.שינו’ ואתה אנחנו עפר בי זכור !ישראל תיהלות
 חטים חלב !וטהרנו טהורים מים עלינו זרוק .תורנו תבחר דךןז תחפוץ לא ומנחה זבח

אל^צורה• ושידםנשמיםם פדותיף על חמול" 'עצורו'. שביע"לאשרןףתף
גמו/|)י צש־עות̂’
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