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 באון עמרם רבמרור
  וימממיומי ששט נועמרם

hnm  ,a'aa נף' ידק היייו h)nm 6ולט 
 nwnoln ר3 מגוס , כגס יסינס tsu SD1(1 תכבד הקיר מ3ינשמעץ

 ימל6ן w'~bt וסחלחידיס רלמכנויס כל וטל ,רטך, וטל טל'ך ימ'ססמיס
 o'P1ih ומן , 'סלקל ך'ן סח 36 צכה לנ ימן מיזגו מלוס ס6ו , מסססרויס
e)otמכחיס 3סטס סכגס , מחיא עיר וסל סלט יסי3ס זנני יסי3ס 
 ו,וכליס 3סלומכס ~o'Shl 6ט סחחיד כ6ן, ססרהס יסר6ל 61מיג1 ,חלמידיס
 ס3"ס מירמס , טייכס רמ)וימ otDNnl כטדכס 1)וחפל4ס , ט31 כזכרון6חכס
 1מכ316 מולי ויוכל ומק גרס מכל 6חכס ויגיל טליכס ויגן , סר3יס3רממיו
 וימלק , 3טולס כ)והרנסוח פורעגיוח מיני ומכל ממסיח )זימ ומכל , רע1)וסלטון
 יצחק רכג6 3ן שקב רמס לס)יט סנר . לעכס )ו460ח כל מרמס3רממיו
 וכלכע וטיי , יסינס סל 4עפס וס' סלט ס' , 4סינס ססנרמ ומוטסטסרס
 ונרכוח מסיח עדר . ולטך 31,רט ושרעך 3ך סיחקיינזו 3רכוח16מך
 סניג1 כחסורת ולססי3 למדר ררינו , ססתיס זון ססר6ע , סס6לח כלס סגםסל

 3רכומ מ6ס לכרך 6דס מייד 6ו)זר מקיר ר' דחני6 . 61)וור6יט othmכתיקון
 6זס לך 6ין מקיר ר' נסס חגיך , סכי גרסיין 'סרבול דקלן h~na עם,נכל

 וכלסקי ס' מס יסמיל ועחס סנ6תר , עס 3כי )5וח מ6ס טוסס ס6יטמיסר6ל
 כמסודיסךסו , י'יקגן יסר6ל חי ורוד . מ6ס hSb חס חקי 6ל , חטיפךסוקל
 סנסחכמו מדבר וירסס .  וחנקן טהר , נכליוס )ז6ס היסר6ל  סמחיס יריסליסייסני
 מטריחי ר3 מסיב כך נרכות ה6ס "* וכיר .  ויסחס ו6תור6יס חנ6יסוטהרו
 ממיבח" ריס הלאיב"ר

 ר3 תר ירי טל אליס%נה קמל לכס מיעדא דתח6

  הסף "פסר 6י נססחס וקמח "מח כל לנרךו ,  טעית מחוריקי
 היו סניו רומן תסיתו כסניטור Sh" , לתמתם סטסייוח  סטסקלייח יחסהמסח
 ויסיד יכליסיר יסר6ל, קלפיך לקר"ח  סכון סי"תר מס פתיים כססן,יוצלע
  סחיט 4זי ht5toS , סי6 כך 6ססתי6 סי6 נספרר יסרבל כל ותיסגי . 3ססמיינ

 : הילא' 3ל למחנאי ר3 כססי3' , ניטר ntSbיורט
 1 שים בטילת ש הנוט במתהיו עקמם אשר השלם כלך אלהש % אההברוך
 נקבש בו וברא בחכמה האדם את יצר אשר השלם מלר אלהינו ה' אההברוך

 ד%ןר שחח עמום כבזדך כסא לפס יךהג גלף חלקים חילוליםקבש
 אהה ברוך אושע. שעה אפילו לרלזקיים אפשר אי כהם שתר יכתם אס אומהם

 1 לעשות וטפלנו בשר כל רמא%

 משטהה אתה . בי משותה אתה . יצרהה אהה . טהורה בי שנתת גשמהאלהי
 וק כל , לבא לג-יד בי להחדרה עהי ואתה כמני קטלה עהי "rd1 ,בק-בי

 הכחרר דו אהה ברוך . הסעודם כל ארק לפניך אני כצהה בעיטישחששה
נשכות

-~kes 
 , סרלם

 ו לקלה ובן  היש בק להבק בינה לשכף הנותן העולם הלך אלהש י אתהברוך
 . נף עשני ימלא דיקלם מלך  אלהיע ה' אההברוך

ץ
 . געמסהיש 45 תהל יצ* גע ון 6עג' ו' יע יגף גוס %טש לשמיא  ס'רייהסמ פ,.!(

  ג(5ג,,')עמינ. 5%5'.1(גי"בשא



שחריתנ
 . עברי עשני שלא השלם סלך אלתנו ה' אההברוך
 . אשה עשמ שלא העולם מלך אלהיט ה' אתהברוך
 . שפליח טנכיה העילם מלך אלהיט ה' אתהברוך
 . עורש פוקה D~tyn מלך אלהיט ה' אתהברוך
 . ערומים מלביש העולם סלד אלהינו ה' אההבחך
 . כפופים זוכף השלם מלד אלהינו ה' אההברוך
 . וילים רופא העולם מלך אלהינו ה' אתהברוך
 , Oen על הארץ רוקע a~lyn מלד אלהים ה' אתהברוך

 . נכר מצעה המכין העלם מלך אלהינו ה' אתהברוך
 , כלום מצרכי חסר שלא העולם מלך אלהש ה' אתהברוך

 . בגבורה עזראל ח41י העולם מלך אלהש ה' אההברוך
 העולם חיך אלהיט ה' אתהברוך

-wly 

 . בהפארה אוראל
 . טעפעפי הינומה טעיני אדנה המעניר העלם מלך אלהש ה' אתהברוך

 ואל בטצותיך ח-בקני בתורתך שתרגילני אבותי ואלהי אלהי ה' טלפניך. רצקיהי
 משר ותרירקנ' בזיק לירי ולא נסיון לירי לא עבירה ידי ולא חטא ליריחבשני

 וגסלגי רואי כל ובשם בעיניך ולרחמים לחסד לחן ותנם השב ביצר ורבקניהרע
 , טובים חטמם טסל בא"י . שביםחסרים

 3רכק ממכרך כל לן דקיי)ו5 יל סבי כסוקיס ד13וקף 5סוריס ממיר עברינןולא
 . : ן3טוס6 ממיס מס זווגיי גריכםס5')ס

 מיצר פסם ומעזות פנים פעי שתצילני אבותי ואלהי אלהי ה' מלפניך רצוןיהי
 בריה בן בק קשה יין וטבעל קשה ופתן רע ומפגע רע ומהבר רע ומשכןדע
 : ברית בן שאינוובין
 . תורהז דברי על המט במצותיו קרשנו אשר העולם כלך אלהיט ה' אתהברוך
 עסי ובפה בפינו הורהך רכר את אלהש ה, נאהערב

 וכצאצאיט ישראל בית
 שסך ויציעי תורתך טלוטדי וצאצאש כלנו ונהיה 'שראל בית עמרובצאצאי

 : ברחמים ישראל לעטו תרה הפלמר ה' אתהברוך
 את לנו rnal העטים סכל בט בחר אשר העולם מלך אלהיט ה' אתהברוך

 ; התורה טהן ה' אתה ברוך .תרתו
 . שלום לך וישם אליך פניו ה' 'שא . י71נך אליך פני ה' יאר ושמדך. ה,יברכך

דירן___4 . אברכם ואנ' ישראל בני על שטי אתושסו
 (hSn )5 מס , ע'ק הו' נמנמם ); זמם מסום גי עסמ ס)6 ס5ומי נר "') רע'ג גקס מנין 6' ג15( כמצמג*(

 יע') נסס גה) )לט ססנ)י "( . ע'ס ס;'1 ס4 ןמסק ,כיו" סגס'ס סנ15,.ס נמסי ה" ס);מ11,גל'

 עסשח קלן , נלעיס hlp( יעי גלן 1ערו;5' וינ ר;'ג סס'י וגן , כממנע מן %',ס סבר'ס מננס ניגחססס'י
 מלל ע" , g('O דמגגיס 11 ננגס נסג הלס , שלס o:c1 ס);מ1ו ,ג;"' , ענ') י1כ)ממק,מ11סרר

 וו" , ק'ק הוסגת ים '; 75 קוי;'מ, ולגסס מעיר ל "ות מ'ו סי' נרפס גלן. "( י'ג. ;'ק מ'1סמק
 ;;:; סיינ'וך "טיס 5)'סו גג;5 שי , )15ין גג'ה ש" , מקון ונ" ומון עלו ומיה; ס11'ע סמאת מ, ג"נקור
 5~ח גרינו chn אגה ח"ס ושמוו נס' 6ן , "" גלות יע'נ סס סמוס'נ מנך ז(הן . וגל ו'כ נון 57כמון

 ' ע'ס "יס נ7גר' )אוז ~oNh סזי'ע נסס מנא"נ
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 לוי! נירצה -ה טד . וט' ישראל בני אח צו לאמר. משה אל ה'וירבר
 . ושכה התטר שלת על טד . וגר כבשים שני השבת וביום )יסיף30318מ
 : קדכוניות וכשנים עולם כימי ויררטלש יתרה מגהת לה'וערבה

 אומר ישפעאל ר' . צלי אלא נאכל ואיט טד , וגי וכתים של -rD1איזהו
 : ביננכם ויכרחו השליעי הכחוב שיבא ער טד . וכו' ההיה טרוחבי"ג

 כל' עדלוס )וקונון כ6קסו ולסגות ב5ו לקרונן הכחבטוסדר
~hDnD' 
 ד6מר חגין ור6,' . 63ספנו'Sh-1D' 6 כן )וגסג וכך , ומס131ח3ס6,וח- מטי כך ,

 חקר6 56 וס)נחס דכמי3 נו6י סעף 3ן יסוסט ר' ננסוס ספר6 ר13(היקו
 נמ0גס סל'ס 3)וקר6 סלט סנוח'1 6דס ,ס5ם לטיס . וסיסחס h~hוס))חס
 71ק6 . ליונזי5 עריכי hS ונוס)')ן , מ" כנוס D('h ,דט מ, 1)וקס,גן , 3מן)וודסל'ס
 'סת6 רב תנור S"U) '" רף )ו6י)וחי כפרק דגרסינן , תלמוד מלפי מגרסחקינו
 ק"מ טקר6 לקמר , חרך עריך ק"0 סיקרת ק1דס לקרוח ססכיס 6Shlnnמר
 לכרך עריך למקרץ 6מר סמ)ו)6 ורב . ר3ס 63סנס )פטל סכנל לנרך עריך6ין

 6ין לח5)טד לנרך עריך לרנסנס 6ף 16)ור 1rD'Yh ר' . חרג עריך 6יןלנוס)ס
 lh'Dh 3ל ס"6 ר3 6מר לכרך*( עריך לחל)יד 6ף 4)ור יומנן ר' , לררךעריך
 me סו6 . רנ ד3, 3ססר6 יחסיי דר3 ק)זיס h)nthp סוס l'h')o,יעונין

 : לן ומחג' וונריך[ 'ריס ונוסי ונזקדיס .כסריס
 מכרך 'ד 50 תפלס ד)ונמונוין

 : הפיק להגיח ושנו l'tlYQ1 קדשנו אשר השלם סלד אלחש י אתהברוך
 מנרך ר6ם מןוטל

 : הפלק: טצות ]על המט בשמתם קדעצ! אשר העולם מקד אלדוט ה' אחהברוך

 , מכרך ,ייצגי )ו6ס 6פעו 3ט"ח )וכס'וכד
 : בשיצפו להתעטף עתו במשתיו קרשט אשר העולם מלר. אלהינו ה' אתהברוך

 6ל6 5'5יח מ15ח hS 1'60 53ילי6 36ל 3י)ו)ו6 ודוקכן . 3סוכס ))ו'וכן
 'ד o~m SD )זגימ כססו6 חג6 . עליסס מונרך מכעיסן ומן כל .3חפ'ל'ן וכן ,כיוס
 ItStDn ונוטח . 'י 50 וממ"כ ר6ס סל סלן מולן וכססו6 . ר6ס מן מ)ימולמ"כ

 : OUID 3')ו'ס ו65 3ס3חוח ול6 כלעסשגס
 . כאסר רשכם 4צשעבלבבו הץבר האפח על וכעדה בסתר עננים 'רא ארם יהאלעולם0י
 ההשדך ש כי לפנץ' התענש משילים אטוט צזיקות'ט על לא השלמים כלרוקדן

 נב4-תע, סה כרצו שה "טעע סה עדקט טה רצצנו טה חיט טה אע טההרבים,
 הצרד לפניך כאק הנבו-ם הלא אלהיט ה' לפניך נאמרמה

~am 
 שבבדם הע כלא

 ונצחר לפנקי הבי חהע רנת הות ישו מעשה כל מ . השב% כב4 ונשנש כרעכבלי
 אוהבך אברהם בגי ברקעך בגי עמך אנהע אנל . הבל הכל כי אק ר(בהמה נקרמזרם

שנשבעת
 ממג מ'מ ספי סעי ps' י' , 0'ס וציד סם מש4 קרנן ,חגי פקן , ים ש ש.: ט'ו %" סטומנ*(
 ש' '( גק. חי' שהוש)

 גוףח':י
 טענ" שיגי רסס או'

 ט, ס" גניו "'( רגע. מד
 fh פפ2( שתגן15ויגסוו'ע5תו

 ושט: שי" גפו ום', יש (Sfi~l ohu פד חו' ור'י צף"!"
 גץ; גל ,ש' 11 קשש יטש0ק"סננוסת צטטת וגיס, אידס ונ" גטשאטטמ'*(



שחשתפ
 בנך קקכ 9ת , פטל ט ל שגעור עירך עהק עע , המדקו נהי *שנשבעת
 1 רשוין ניראל אוחו ביעת בו שנימחת וסוטנמשהך אוהו שאהבת שמאהבתךבמרך
 אם טבק . לשכך חהוראה שבח וליק ולפארך וכשהחך 5ך לרודות ודיבק אםלפיכך

 טפר שה שה u~u נעים מה חלקם ניב טה אחניט עם כבל לפנקך4כר
 ו ואוננים הנוד עם בכל ובק- ערב וםעריבק שאמכשכיכקיושבצו.

 '1 אחד ה' אלהים ה' ישראלשסע

 כשנברא הוא ואהה רושלם מרא שלא עי ראאתה
~stpn 
 בשקם וצא אהה .

 ותגביה חרום וברשעתך כשיסך שקי ק-ש . הנא בשלם תא נוהההא'
 : ביבש יצ? מקרש ט ה' אתה ברוך :יצע

 הוא צותה ראשה רבא אתה , ד4%.יונש  היכים  ובשמי בשבש אלהי 1 יודאתה
 כל ה"מ ימת . הארץ כל כנשח מארבע גץיך קרץ , אלהש אק וכשלעדיךאחרק

 הארץ ואת העצום את ~nwp אהה , הארץ פכלטה כל ל לבדך ה' אהה מ עיםבאי
 עשה שבשמם אכש חפש,  לךכה שכר כי אק ורווחים עיינים ין כעגה סלמ

 ככתוב שהבטחתם טה לס קים . והמרא הנטר הגרי שק- בעטר פלאעכצ
 ענו בכל %ההלה לפם אתכם אלן כי אהבם קכשץ ובעת אתכם אביא הדכאבשן

 : וו אכר ליניכם שטחיכם את בעצביהארץ

 : שוחם סורסה סנן טמן לפחס% כגסיהת 33ח' 'סר56וכסגגנסין
 שיך , וסיים ותר בחך . המשה וצמר ברוך . הש ברוך . העלם מיה שאטרברור

Inmv,הברעת, ל מזם טוך הארץ, 4 כהחם בחך בראעדת 
 ברי

 סללם
 ברוך לנצוח יקעם 06ר וו אל ברק- mm, חמבט! אילה מעכי ברוך , ליאיו מבשכר
 . חיכי בכל הוא ra שישי, תקח %א פגש פשמו ולא שכחה לא עולה לפניוונאק

 אשר ברוך 16מל)עסנמ
~ru 

 אשר ברוך עומל 31)זוטד . ניראל לעכו ~rre שבת
 לעט נדבה ורני nr~e כושימזן

 "2רא"
 ויא ברוך לנעדק וקים יום. רא אל ברוך ,

 דדחכק אב ההקרוש יצחל המל האל אטעה באי ער. לממכר דירו וברוך וםמוברק-
 :ציוחת1עשלל

 ממ11~1111י
 הללך עבדך ונשייוץר תעברתו וזכרי כל בלעק

 יךמש*םמצחשישמשיגטףטדישןשד%טא"מ שההיי קטו פי אמך ה מקעת השח איישיי
 סטצ6י%ש קש"6צשמסשמאפח" innatnaכ*,ח%

 בשם הופזו בטצצמ וגולה ברכב אלה : 161מל סמון גממן , מט3 כך טסעסירט : 4חקש חישא
 ההמעה ה' : ונתעקד קכמ ואנחם צפקו כרש דנה נזכק-: אלוףמוף

 המלי
 ק"מ

 אעוץ קראם, ביום יפצו רוכלך טד וכי לשלם וף כבור יוד 161)זל קיאם:ביום

 ושנרצו הסר, לעולם 3חר ומוסיפין , הללרה שים הד טעהה עד וט' ביתךעשבי

י  סש?ק שסיג ג(( וסו6'סוסוסגן. מחת *% נסס fnfn 1מ' , פפ4ו סגו )6(נ(
 ספיפ גוי

 $tg *ק" נפויס גל י' ( גי : מס6%

~hw 
 גרע חחים וק6 ש* פיי)מחנה" שן 4זסמע ה')

 גאיתם יש גו.הס מעגחא מ) 6% 20פא מג ומצם פרש , *פ שפץה מד, %מהאחשפ4
 (ph: מקס י 'wham~on סלל שן טמע חו' עחמאשאקע%. קשש "4 אאמיפשע.אץ



 aN~N.daat.ac.il . גאון עמרם רבמיהר
גשחרית

 תרעל הנשמה כל טד פרסי6חס ואכלסו . הללרה בחר הללרה 14 לסלוסי כוי מנברך
 ךעחיס לכתני ל5')ס ליס 1)י3עי : הללויה פירקין וריס הקוה פירקין סוף 6יחנסו,ה

 oDJln יום 3כל לדוד חסלס ס6ומר כל 6כינ6 בר' כלעזר ר' ד6)זר לדוד3חסלס
 : ילך 5ח סוחמ גנוי מס וליח 6"3 3יס ד6יח כיסוס . סנ6 סט,ס בן 46100

 ים"וך ה' 6' ססירס סוף טד . וכו' ששי הללי הללויה 6ו)ור, קח נברר יאנחווקמל
 הר את לשפהש ציון בהר שמדעים וגלו בגוש, ופושל המלוכה לה' כי , הדלעולם

 אחד: ושמו אחד דו יהיה היעא בים הארץ כל על לסלד וו והיה , רמלוכה יה' והיההעשו

 ה' נאה לך כי , ובארץ בשמים והקדוש הגדול הסלד האל טלכנו לק- שסךי,1ר1:2ח
 וגנורה נצה וכטשלה שו ו,טרה הלל הגבחה איר אבוהיט ואליואלהיט

 שלם הן משלם הנד% לטמר זהה-אות ברטת ומלכות קרושה הנפארת נהולהההלה
 כל ארק הנפלאות ארק ההוראות אל בהשבחות גדול מלר ה' אתה ברוך : אלאחה

 : העתקים מי ומרה בצררי הבוחרהמעשים
 ל6סחוטיי ומסור , 6ור כיתר סיוע כפריסת למחסתי לנקעים ליס מיסטיולאלהר

 , 3טוגחס DnDI 6ח למפרס ל6י;דסורי ו)וימי'3יגן . סחט לפריסת יסחנמ3ין

 ס3ס חכלח 3ין , %נן חכלח כין )וסיכיר כממרין מנוע 6ח קורין ח6י)וחיכדחנן
 עד 15מר h3'pD ר' . לכלב 51כ טן מסיביר נוחיל 6"ר חגיך . סנרי4נן
 6ר3ע כרסוק סויירו 6ח כירטס כצי 6ונוריס ו6מר,ס , לערוד סנוור 3יןסיביר
 פסיק ק6 36" , כ5מריס סלכן סת6 ר3 6)זר ו6תרען , ויכירגורתוח
 איחס Otlnl1'l'o ותיקין יוסנן ר3 ד6נור , כיוחיקיס ממט לקרית כלסריסגחפילין
 רון חגוס וכך , טוס )וחפ% הנעץ לחפלס ג%6ס סיסנעך כדי ממנוס סנןעם

 דחגן , hnt~llbJ טס'ק לוכד ימיר 6גליס פקין 3טונחס כ"ס דקרי ותאן .ר1)ינמר
 עד 6מר 'ר.וסע ר' סמ)וס סק עד סונור מליעזר ר' איתנה עד ק"סנט
 סקורכן כ6דס מפסיד hS ומעך לוכסן סקורך תיסק ומדקח)י מטוח,סלם

 , 'מוסע כל' חלנווד6 ופסיק . 63ורייח6 והמעסק טדיף ד3עתחס מכלל ,נחורס

hSt6%סליס למגיס מבלך 6ל6 סברכוח ספסיד ל6 פרוסיס נואי דקח)י ספסיד , 
 : קבוקי דחקי)ו תנואי נק"ל לסכויי ליס מירעי ל6 קרי קnlDD 6 סחי ז3סוףוכלע"כ
 סל' )6 )כחמים ופלוס מס 6נ סטוח סחי בחר ק"ס ))ויקרי קנס דת1י דק6נור')ןוס6

 אטטני מסרח תן6 16)ס6 הממח hSJ נכוו)ס סכי דט3ד ותק . סכילמטנד
 טורס ויגויס מנחות כגון בעטוט דסלי נזידי ו)ו6י , פוסע מתקלי ,  ן)וגוסהמיצי
 וגלמי ר3דיחני בי 3)י גנוי 6י , 5טל6 דנוכנפין עד דנוסחסי )סרוחט:יח
 דנוכגפי ען נועכט ל6 ד6י , טון דסכיסי סני כגון ג)וי 6י , גרסייסי לסווחנוסיך
 לנוסמט ofnJ נעלי וקחו וגרס' דיחויי ומן),'ד' , סחפלס 1)ון מק"מ לחסטוז)טי
 מיי hnSD כולי וטו , סו6 סכיס6 דל6 מולחץ ודוחיקין . מסלפ%ייסולחרף
 גגון סל6סומס נ17ליח 6ל6 פגו hS יומנן ר' 47"ר Dht"1 . כוותיקין)כוונו
 )ד)י סגי . לחפלס 3ין לקרס טן )וססיקין 6ט 6ני , on)nth סחורתם וכתיריולס3"י

לחפגח
 סימומי טיסן ג'ו 5" גמ,מג ;, "י( . ptg %ס ה מט5 ג'ג mh )מינ 4י );4,1, 1,)*י(
 הו' מיס 6הוש קן6) גגו) ונ% מ6 ה"נ , nmo שמו פ'ן alm עי % ת64רמן כעס ומיו)יסעו

 ש' *ו( מהיש גג) קיא גתו ששיר עוטי לשיט חג" ,שפו
 גושייוי וגר"



שח-ת8
nSDnSחק)מ דליכ6 היכת דסמליח 5ק"ם עגי 6י , לסיטורך למיקס "יכ6 סחגמס 
 ספיר סכימ ל6 וד1חיקין סכים דס6י מון , מיקון מיני h'hv סיכת 36ן ,המחס
 ד6"ר . ותפלס ק"מ )וקווי' ל6ורס6 למיסק הסור יותי 3ס6ר 36ל . יטט3ידלף
 )ן7ס ל7ר7זי 64מ חסול Dh'* 3ר ינמק רנ 6מר עי6( "י )טז" 36ין נרדמי
 : ניגסו כסגדי ותפלס וק"מ , פטמיו לדרך וימס ימלך לפגיו %ק ס)6'סימם%
 גרכי דל6 זועי סגי ס)וט"ן לפריסת יסחבמ 3ין nDnDhS' לסור ponhיקא

 למיפסק ונטו סטור חן לסחפרגס 630 רוי לגורך 16 %ור ירכי 36ל )'גסה5טל
 1)זק)וי סלומון קבס ותכייסו דמסתט' לבחר 36ל . ליכ6 6'סור6 , %קסלי'

bntSvסכי פחס צרכו : 
 בחי"ק מלטתנו וים*ך , כרשתות ברא ה בעלטא , אס! , רבא שטוה יתקרשיתבדל

 שמיה ההא , אמן , ק-ב ובשן בעגלא גבראל בית רכל ובחייוביוכרכק
 ויתנשא ויחרוש רחפאר  יעקובה . אמן , יתברך עלכוא העלמי לעלם סברךרבא
 ברכתא סכל לעילא . דעא בריך רכ%דשא שכדה ויתקלס וקריאהויתחרר

 : אגון ואמרו בעלמא ראמיק ונחטיא הושבחתאעררתא
 סלך ש5 שמו וקהגשא יחרוטם רתפאר רשתבח יתגדל הכל על ליחיד)קדיש

 . הבא ח-מצלם ה"ה השים שברא בעימות . הב"ה המלכיםופלכי-
 רגישות כל אלחה רגשיות כל אחן השלמים צור . גבראל עמו כל וכוהכןכמהמט
 קרהמחו הכבור כסא על קדושרי קהם, שסי בשמי רה2וכ! כחם במהחביהעשב
ש "יש טן , מ"ש ט   ככתוב חרש שיר לפני ונעמר ת כל 4מ' 

 40 שמו נמרו לאלירם ערת ונאסר , עשה נפלשת כי חרט שי 6ישיי
 שן כי שנאסר כש טהו, אל בעצבו בעק שן ונראהו שסו, ביה בעיבאלרוכב
 דהה . רבר וו פי ט יחח בשר כל וראו ה' כבור ונגלה . ציו! ה' בנצב מ-אובעק
 בעמלק לה' מלחמה יה כס על הי יאמיש . לאמר דברת נאשר ה' כח נאערל
 השנימהר אקיא ה' אל קולי . הסה מעולם כי והגדיך ה' רחמן זסד , תרסדר
 לי מה ישמעאל ר' אמר . יאהד ת"-ה עדיל צדק למק הפץ ה' , סלהקישו
 ברוקי שב יירי ונאנש שרסכצגיר

 ואנה-
 בייקו ישבתי . *שראל תהא סה לך

 הרר לו אמרתי , עלי אוררות כהרעי זולטת דמעות וריו ובחצה בי כצצעכלהההן
 לאוראל להם נתזו מה ואטיעך ואכנשך בוא לי אמר , בוכה אחה סה מפנידר
 ר"נכ"ץן נצל , ולאחרית גנדם וכלנץ ויטרים להררי ת-ינשני בעץ רשיוני , קרדש-םעס
 . למי הללו דר ההר לו אמיתי . טץ ץ משצמת מצרות מחוטת אטמת יראניחהח
 ואראך לסוד בא 4 אמר . בהן לעטש גבראל רטלק לו אחיתי , לישראל לינצמר
 , הראשונת נק מעצמתצדות

 לכיש-
 לשבי לשבי אשר ידאני גוררים לרכזי רגגיסני

 אטר . חטאו כלבר ההראל וכי 15 אמרתי . לבנה לבזה ואשר לרעב להגכ41ושר
 לבתי נכפתן המשיאל כק מאלו, קשות גדרות עלצם סתרדעצת טס בכללי

 ק , %44שצע4" צי תא "אשמת אק סרשטשק וקטמא
"ק

 א"
4 לקלפי, סיר ,א-תח,4% 4ת %  עע 

י- א טאטי4א%ה%שדש" % מ א א ש א " 4 ט,י%ימסי6 %י מש ." 
~s$"on 

 %ע.לק%ק: תשחל
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 פ4 "אי 6* 4י1 מ ז"השך"ש, תצך,מ44ל
 הקת. מ14ףהשך 4"מ4ך"אמ, משי*לה%ח,

ק ,ב% *" 6רי-תשם  ס4עמאשא נחאא ntwbt1 טוח 
wnuwa%  מהיק מ"מ5 מ,ש5ית nSen מת סו ושח 

 האיקץה0שאבהמת
 המנרך, ה אתנוט

 : ועד לעולם הבבדרך וק' כגרדך סמולומוגין
 ומתבה אברך , קרשו שם את קיבי ונץ ה' את מי ברכי ליחידשרכו

 . הב'" רנ5כיס פלכי מ5ך ש5 שפ ויתנשא ויחרוטכנפאר
 בקה בערבות לריב סלו שש זכרו. לאלפס ירח , ותהלה ברנה כל ע5ומרוטם
 אסר , בשכמל"ו , אק.אלהים ומלערו אחת והוא ראשון שהוא , לפניו וכלזושכו
 % ושטר ושחח שחרת דוקיע בארבע עומד אחד מלאך יום סם בכ5 עקיבאד4
 , לברט  שמגיע עד אחריו שנע ~nSv גרוני וכ5 חרר רעים ימלוך ה' הלך ה'סלך

 אמר ועליה ניראל nnXD על וחקוק ישראל שנושה שם יש גהת אהה לברטכלהניע
 ראו כרוב ע5 ררכב דור אטר חייה ישראל אלדר תחת ראיתי אשר ריזיההווקף
 ברכו רם בזל ואומית רוק"! בארע ועומדת הכבא את ונושאת , חח בנפי spוירא
 שלא ער , הך לשלם הסטרך ה' ברוך אחרה כעלהעונק גדתו וכל , הסבורך ה'את
 ק-הס . וגהי רם ביל ואומרים העק את מרעישים הקר-ש שרפי מפ'הם הדבר)סור
 האשמם ספ'הס היבר יגמור ש5א ער , כברו הארץ כל סלא צבאות % קרדםקהים

 דוה ואותה . סמקנו ה' ככור בחך . הווסרם השלם כל )סרעירים etwrnמהגלמים
 טעה ש5 פמלש וכל מחמת 1כ5 גדיים וכל מיסרים וכל מעלה שרי כל  שמששער

 כסה לפרת הא . אחר וו אלהים ה' ישראל שמע . גבראל ששמה לחיהאומר'

 לנביאם, ומברכים בו םשתםשרט דג51אכים שאפילו סגיה טכסיסי שהוא ברכו כהגדי
 יושרא5 טה הקב"ה לפני חביב כפה וראהבוא

 אוסריי
 רמהיר שחץ . קרוש לפניו

 טפן יובשת להזרת לס רש . קדוש לפניו נסטר עמן באייה ללמרמ הרכבה5יוררי
 לארץ ושכום אתם ברוכים להם אטר גן . ניגוח לריח לפניו ולהעלות *שרםחח
 דנגחה ובחפלת שריית בתפת  ששה שאני מה לבני ותניו תאסם אם natoיורר
 כמד לרק"! עיניכם שאו להם ואכרו אותם ולסרו . קרט לפני אוסרם שאתםבשעה
 שעה. כאוה בעילויי הנאה לי שאק , קרוש לפני אוסרם שאתם בשעה תפלתכםבית

 וטרלול . קדוש ופני אוסרים שאתם בשעה בשנינה מבשות תעי ליני נשאותששמכם
 אתם עשת סה להם וגירו . ניייח כרח 4ני דניה סורר שעה באותה כפיכםהיוצא
 שכשעה , כנתץ בכסא 5י דוץזקה אכייס תקב ש5 פני לקלמרר ערה שאסרימס
 ורושתי sy רדי אותה וסחבק וטנוף ומנדף עליה כה-ע אני קרפ לפני אוברששאתם
 ה' קאש קויש קרום wtaw  כרכר קרוש, למי אוברש דואתם כסו פעמששקה

 :( ככוץ הארץ כל מלאיבשת
יחי



שחריע4
 לוסל ~יך וחן פלכו 6ו)זרין , לספר יסיכרי 3גי ט)  דרכן סיין 'י( יסי3סולפני

 : )וחינח6 ליס גססון ר3 6)ול וסכי ,'תגדל
 31ו)ון 3טגל6 , כורט o'nD 637 ויחקןס ימגדל ס6מר כיון . פקדים סטלט'ןכריעתו
 סייס גטסס , כירט סי6 גליך hc7tp7 סריס , כירע ייסח3ס יח3רך , כורעקריע
 כי כפסוק סיס ממוח*( 6ל3ט כעד כליטוח סמם שללו . סי6 רסוח וסל ,כורע

 כענד לרוס כימר סטו)ין 637 סשס 'ס6 61מן , וגי גדול )ו1613 טד סווםמ)!ורמ
 oS~ntl, 6ונורין 6ין 'סיכס ולפזי , יסדו סמו תרו)ז)וס 6חי לס'גדלו

 ססו6 מסני ל6
,eth)16ס3טס כ6ן לסוכיר 6דס מיע 6ומריס סמיו )ו6טחיט ס)ועט כך 6ל 
 כיון oS~ntl 16)ור סחיט מי , רקיטים סכטס כעד סק3"ס סל )וסבמוד3ריס
 63)זן ד)זפסיקין כיון ויתקלס וסיורר , ס3טס כ6ן סרי ססס וחתר ימ3רךס6מר

 : וס ניד 61 ערל טד ntDD bS ודין , ס3עס סיסיו גליךדימכלך
 : ולנוחר נטר n'SDוסומם

 . וכר Dn'tp רשן וט' חרצך ובורא יצר יוצר השלם סלך אלריט ה' אחהבררך
 ; פכג4פו ה' כבור ברוךטד

 , 6ו)ור רום לרומח DtAtD כיון ליחיד)קדהצה

 ,משתפכץ רשת משי , אהבה מיי ן חמן גררי . גילה טורי , ששק יריי , שטחהנהרי
 רקיע, ערמת נחירות בשווי והיכץ וכהנמי! הכבור כסא tJesQהצאין

כותל
~aa 

 , כרובע צלצול זפיוזת ומעל , אומים תישי רנת ומקיל ., היתע כטרוח
 קוזש לפגי אופרץ הישראל בשש: , בקרהצה נהל רעש בעל רגץל ויוצאמתנכר
 של כהות שלש מדעאל ר' אפי , כבורו הארץ כל סלא צבאות ה' קדחםק-רם
 אומרת אחרת 1נת . 9-הם שפרת אתת כת . יום בכל קדחם אוסרות  השיתמלאכי
 , כבחץ הארץ כל כלא צבאא ה' קחש קדוש elv אוכרת אחת וכת . ]קרחם[קו"ש

 :( כשעמו ה' ככח- ברוך , אהמהם PJw הקורש והיותוהאופנים
 יושיעו אשבתת יאסרו ]וטיחתן ינשא רם וקים וי אל לסלך החט נעימות תיוךלאל

 טד , וכר תסיר ים בכל טובו המחרש , 1:4' גבוחת פתל לבה הואמ
 : הטאוות עצר ה' אהה ברוך . הסרו לעולם כי גרולים אורשלעיטה

 סקור טל h)h ,  ממסימ לימומ לסייר מסמיר סייר טל  מנרגין "מסיין לטי מטס מס , ד  בנרכס , ח"יר ליין טל  מדם וקור " לומר "סור מעויה  "שייואסר
1)hD36ל , טר3יס סמטרי3 3טר3 ממרכין סטו כט)ין , וכקר 3קל 3כן  ריקין 
eh"ר6ם סטזיס  "רויוי )(מר נמי  והזי .  לגטלס  כמיס  סם טגי6 יועזר  נ 
 קזוסס לומר סרסור כיין סנוט טן ספ,רס Ttot . לפרכס 176)). ,כריסינס
 .6י , )ועסרס פמוח יסיס ל6 סכמדוסס עכל כן לן כדקימ6 , שטורסנססות
 . כך מנרך 5ל6 לניטר,  6סור  ססתמיל מכיון קדוסיס 3טר6 למחול ימי לו6ססר
 את ובייא שלום תושה רצשך ובורא אתי יהגר העולם סלך אלהינו ה' אתהברוך

 סןץשה הכיר עם בכל כרצעם כובו ברהםים, ~Sy" %רשם לארץ רימוי .רגל
בראלית

 טיים )ג) קרפ: ימו *י( . פסקה, כע"ע ש 14הצו o~so )גנו אש מסיס ג" 5מ נטיע*י(
 יחו , ;מומ המש ,.) 6ל, )* . לס 5א המיג teh )משק קימא ovka וסול גמי קגמ );', 'ט גג(ומלמודש

 וטטוקסין
"4?1 

 . ששת 4י קם שמס ל
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שחרית

 : הסעורות יוגר ה' אתה מיד , חטה לעקם כי נתלש ארש לששה כאמו ,בראשים
 והאר , וכו' הרחטן אב אניט . החעו כן חים חרך ותלמרמו וכו' אהבתם רבהאהבה

 בשם כי וכר שמך את ליראה לבבט ונקר תורתך בלבט ודבק בטצות'ךשנים
 העבא , השר ס5ה נצח uotr אל הנשפך וחמיך וכו', בטהט  והטרא אגדולקהצד
 היעות שעי אל בי לארצע קוסמית ההוריש הארץ כל בגפות מארבע שלוםעלעו
 הבוחר ה' אהה ברק- , בהגשה הגדיל לשמך וקייבחי . הישון  עם מנל בח"ח ובס ,אתה

 : באהבה ניראלבעמו

  לררכן 5דס כל וקלייחס , owh, ונססמיט ולוולס ק"מ וקורין . לסייס  טמ'סהרי

דחי
 רכחי3 יטמרי ו33קר חקר6י יטי 6רס כל 3טר3 16מרין סמקי 3יח

 ס6י כי כררכן ומעי ,  כררלן קור" 6דס כל "יוורין סלל וניח ונקימךו3סכ3ך
 3מל6כחן סוסקין וקורין יוס3יס וקורין טו)וריס 16)זריס סלל 3'מ רשןדחס
 מנטלין  ר"סין תפרק 36ל חס)וטו סיווגו  06 יפיס מיי נסרק ו"יק')יוסוקורין,
 , וקיריןמלפכחן

 כררכן,  קורין "ווזרין סלל ניח  3)וח)'חין חיי וזורק"
 מסרס וק"

ג3רמח"
 ItUW 1ן6 דוקק טוכסין ל6 טסוק'ן. '1ס3'ן  )וט'ן טומאן

 יוס3ין .6 דוקק
 6הךמD)'hI , '6 ;Strh hmths 6 ליס דמחריף  סימ כי 6ל6 , 17ק6 טסוקיןע6

 ל33ך טל טד לן רקייוז6  סרסח6[ ןכילס ל" "בל , ק6יס כי ולהקרילמיקס
 דמסחמיך כגון פרקיד חגני 1ל6  67גיס ~'CD כגון 5ווידי גלוי 61י ,3טמידס
 a~Dh )ופרקיד 6נל , ק"ס למייקרי ליס סרי ס)י56ס לסטר 16  י)וימסלסטר
 , החצין 1)וכ)פין כניסמכי לני נטיעי hnlu דכוליס hellb כי ו67י . 1IDhי)ו%'

 ס)ו6ורומ טמר וסומ)זין 6יר ניוצר ופחסי , יחפי כי 7;)ורס פסוקי קמלייק6
 יחדי, כי ק"ס למקרי לסו מינטי למי סכי , מס יחדי כי  יסרתן פטמו~מטמר
 "כמסמסו ד)וחמירין דמחחויוסני

 טטוח , נטמירס o~na מלכוח דמק3לין למיתר"
 thnD 3ימ 3במר6 ברסען דיכח6 ובכמס , כלס סחורס 3כל סלל ככיח סלמס* קיית" כ3ר מ"י כילי  "סח3וסי לסי לנוס , וט ומטוח ו3וליח וסד'וטיח נידםותטוח

 ונכל , מחס "יגס סלל ניחלגני
 ל6 3כוליס סלל 31יח מת"י 3יח דפליגי סלוגמ"

 סמקי 3יח סבין רנריס 461 3סירקץ מר" , 1 מסיחי 6ל" מת"י כניח סללח6)זחוקמ6
 6ו)זרי' סלל יניח לירים מטין oht"( ספיח 6ח  ווכברין  "ובירין 3"ס ילללריח
 3"ר ילמקיי ר' 5תר טלס ו"מרען . ספיח 6ח ומממלמכ3דין ליריס)וטלין
 כניח רסלכס )זס5 לנר סלל לניח ןסלכס  סירקין 3כיליס סע" ר3 6מרממיך
 יינק- wpn5 'מער 6ומרי' סתמי 3יח גירך ול5 יסכמ ס"כל זזי  חניע6[ .סווגיי
 סיכל, כמקוס יכרך 16)ורי' ס31%יח

 ומלכח"
 עורר3ס , מקדרי נוחרי , ס)ז6י כ"מ

  למקומן  ל"מריסס נרכס  סטטעין ר3ליסונ . )וחרי"סו סריפ6 מיס 3רנר

 סע6 ר3 "מר ילסק ר3 3רסמי"ל רנ 5)זר  למרען רק6 , וסלמי  ורונו ר5סו ממיקח סיכם ehntSn . סםסף"
 מללח"

 ורונו רמסי למיקח סחי" לריכס
 ר' ליס "מל1סילח)ו,

 ר' 6"ל זערורי h'(h , כ)וhlhl 16 סמקי, כגיס כח"ן 6נ"
 6חקפח6 ד6יכA"th 6 , מירס חי, ול6 סי6  סנז6י 3יח מגי לך דבלול636

דר3
 דץ פע גוס וף סנה אום'י4(

 . תוי" גר יהא גווסיסוו 11(  יללי. וט'נ עוי  פע*ם ש"ס שיי
 . )'ס 745 4פ1נז1 ג0' בעדייו ין , צפ49יס לשרינן יויי 0יפו4ס etNID ים 14" 44ת*1(



שחרית6
 קטגר, 31סוכס גזולס בסוכס סליני , סליגי דבחרי ליס תסקינן ס6 , שתןדע
 תחירין ס% 31יח פוסלין סח6י סניח וס,סט ורוט ר6סו כדי תמ,קחס6יגס
hn)Sk~t6ו)ורין ס)ו6י נית טחן ס61 מוטין כתס נסחכלח ותרחין . סת6י כ3יח 
 16נולין ס)ו6י ניח )וסולסח חס6 וכתס . סלטס 16)ורין ס% ו3יח6ר3טס
 3ל5יח*י סדין וחו 3חרוהיסו, סת6י כ3יח וסלכס . סיס 16נורין ס% 31יח6לבט
 31"0[ י"ס( כן3לי וס%ס חגי דק6 ו6ט"ג , מסיינין ס% 31יח פוטרין :thna,3יח
 16סט'ס יר . סת6י כ3יח סיח סרי , ס)ו6י כ3'ח 06דל'ס ל'לס כסוח חסוס60

 ס% וכ'ח 30'ח 6ח ו)וכנד'ן ל'ד'ס גוטל'ן 16חר'ן ס)ז6' נ'ח 6'פכ6ז)וחג'
 3יח מ,רו 33מילח6 דח)ן 6רנט וחו . לסו נ5רן ליןיס 1(ItSQ1 תככד'ן6ו)זל'ן
 ו0גי : סלל כ3יח סלכס חג6י 3כעיס 36ל , ס)ו6י 3יח כדכרי לסורוחסןל
hSסלל כניח ט3די 1ל6[ לסו סגי hSh 1St~h טנדי ל6 ית' ס)ו6י 3יח כד3רי , 
 ס)6 .6 5פר6 סג6 ל6 61'גון , תוטס נר)וס6 חטו)וך נגסרhnD 6~ כנ'חך%

 וסמריח על3יח ק"ם מק')1 )ו6ן )וכדי . )"ו נד.ס כס'לוח לך 'ס , )זטוחןרתס6
 ק0לוח ו3כל 6סס)וי6 ו3כל תחיכח6 3חרין דגסיגי 0יכי כי , 3חריסון stoר3נן
 חורס D'hSn סכולס ערכוח טוטח ל6לף וכוריס טלס 6סכמ סב6רן'סר6ל
 סשס ו3טטלח טריפס 33ך'קח ו)ומתירין (o'h )זטסיס ותטסי0ס כרחון1)%וח
 h'm , 'סר6ן 6רן נחל)זוד גורס'ן כך סל6 , טום'ן "נו שר6ן 6רןטוגסג ס16)ור" ס6נסיס ו6וחן . )ויוס3 סתע נקריח 36ן , לסמ)ויר סר6ה )וסונכל
 סלל כנימ 0לכס 36ל סס מייס 0%יס ד3רי 461 46 ו6חר0 ק% 3חעח0
DStDS, ס)ומ)ויר קע כח 'גחס סל6 טד יסר6ן 6רז נחלתוד טגין 163ח1 וטוד 
 6לו כק41 , סעך 3סוסך סכסיל )6)ול טליו , 6ל1 וכמו)זרי 6ל1 כמו)ולי ט5)י1על

 כק,יסון %0 ככית 6ו וכמומליסון כקעי0ון ס)ו6י כ3יח hSh 16 , רסט 46וכק%י
 ך3רי על 0עו3ר וכל לטולס סלל ככי)ז סלכס ק, 3ח )זסי65ח 6בל ,וכמו)ורי0ון

 6)ול עמק 3ר נמ)זן ל3 0לכס 16חס נט)ין 6"י ונחלתון . תיחס סעכ סללניח
 וסטיח' נדרך 63 סייתי 6גי טרפון 6"ר , )ויחס סייthnD 3 כיח כד3ריטסס
 לסו3 סייח כד6י לו 6)ורו , סלסטיס )זסני 3ט5)וי וסכנחי ס)ו6י 3יח כדכלילקרוח
 ,תן תטי וכי יחכין דק6 6)ס' וסנך . 0לל כיח דכר' טל סט3רח טןבט5תך
 חרת' 3יזייסו 61'כ6 ס% 6ד3יח וטנרין סמ6י כמח ט3דין מ6( 53פר6 קיי)זיק'ס
 , 3ט1)ודין סרו ק6 60 סלל טת לי)ורו וכי , קע 3ח וד3חר י5מק כר גמ)זןדר3

 נין קורין 6ותרין ס% ניח קחגי מי , hDnn בי0 דליח ח3יר מסף)זיתרישו
 ק6)ול וסכי , "גי ק6 נקולין 'וס3ין וקורין טונודין . )זטין נין טומדק 3עיוסכין
 וכיון . 16רמייס1 כי 6,6 . לתיקס ל10 )זנטי hS יוסטן לחיח3 5ריכי ל6טומזין
 3גמר6 גרסי)ן ק6 1ח1 , ט3רי)6 תחקרי דמסט )ו6ן , כף 0ט31ר כלד6)ורען
 טליו לקנל 5ריך 6)ורי סתו6ן 3סס י0וד6 ר 'וסף רב 6ד' ר3 סע6 רבד6"'
 : שמז תסלך סיס 06 6ל6 , טו)וד יוסב סיס 6ס תס )וש)זד, ס)ויסתלכהם

י%
 . יע'גשםקגויגג'מה'ם יוו םמט5 עיממ 9ק 1" ז1ע' עמ" י'א%'2(



 ןו.881.80ט."4יעל . גאון עמרם רבסידור
ישחתת

 עסי ד3ריס טסס , דחנן לח'3רי חינרי נין ל6פסוקיס )יס מ3עי ק"ם 6'ניםוכהיי
'D)hכן3רי . מכנויס 3ר5ון סל6 וסלסס מכנז'ס 3ר15ן טלטס ר")ז כך3ר' 'ריסו 

 י6 סלסס וטן 3ידס תיסו סלסס טל 6ל6 מכלויס 3ר15ן סל6 ססחן יסויסר'
 ט5ד hnl(h , ס)!ט 6ח כ1רכ'ן )!'ג'סו סי 3ירס )ויסו סל6 סלסס , 3ידסתימו
 ר' , נופסיקץ סיו 1)6 6מד ס' oSh'(l ס' 'סר6ן סנוט 6ו)ורץ , ט)וט 6חכורכ'ן
 מלכוחו כ3ת סס 3רוך 6ו)וריס סיו סן6 6,6 סיו )ופסיקין 16)וליסון6
 , לח'3ה חי3ס ra )ופסיקק סיו 650 3פילוס ;חו3 ד6"י ובננול6 , ועד)גט)ס

 נוכל לנרוך, סנזע בין )ופסיקין ס'1 סלh~'h 6 ור3י וטיר6 ור3י 'וסיר3י
 לס6ריך 6יס 51ריך ל3ר1ך 6מד ונין )חינס חי3רי 3ין י6פסוקי ס)ועי ק6)וקוס
 י)!יו 4 מ"ריכין 63מד המ6ריך כל 4מר יוסף 3ן סו)וכוס 63h'm7מד
 , 3הי"ח יחט1ף סל6 ו3ן3ך 6סי ר3 6נור , ו3דל"מ יעקכ 3ר hnh ר3 6)ור ,וסעחיו

 רוקות 631רבט ונ6רן 3ם)!יס לסנוליכו כד טד h(h מד6י 'ומר י6ליך1)6
OStu~. סס)וע 'סר6ן סנוע דכחי3 6וניס דלס)וש סיכי כי קל'ס )6גטסי %ליך 
 ט6חרי הס)6,ק.

 3כ5 סנוע 7כתי3 , ;פיק 5יסג6 3כל לס קל' 61י  ניייי  הו4,
 דלכ6 ק)ויס ע31ןי ר3 דקנ' , )%יס לגנוטנ!י קיס )!נטי 6% ס1מט,לסוןוס6חס
 3חריס 637 טני , סד3קיס כין ריומ סיחן וכדי , חתס למויס סחס6 כדי%מדחס
 , ל3בכס על )וסלס, 361יחס בסיך, ט30 , י33כס 3כן ל33ך, טל לב3.ך, 3כל 6יכטן

 סיוס 3ין ל6פסוקי י6יגיס ליס ותכטי . )ו6רן 6חכס , ועסיחס חוכרו פחיל,סכ)ף
 6תר ענןי סיכי ס)וע 6ח טרכין גמ ססי6 3ג)ול6 ד6תריק , ד3חליס)חינרי
 ,, )ופסיקין סיו hSt 6מד % e)h(t % יטל56 סנוט 6ו)ולין 'ס,67ר3
 33ת יב3ך טל 3סדי סיוס 6ומר,ס ססיו hlh סיו מססיקין 6)ורל63
 דמסנוע ,6מת

 ן
 ו4פסיק סיוס לינו6 6ן6 , למסל hSt לנ3ך ע5 ס'וס

 6נול . ל6ס3ס ליקר' וסדר , ו,יפסיק סיוס 6חכס )וגוס 6)כי 6סר י3בך, ט)וסדל
 סג6נור ג'סגס לו תמנין 63וחיוחיס ק"ס סקור6 כל מטג6 3ר סת6ר3

 חקרי 6ן 3פיר1ס26 6ל6 כפרס חקרי 6ל , בגל)!ון חסלג 173 )%כיס סןי3פרס
llnS~a631סורית ו3קרי5ס 3ר)!יוס 6ס1ר ק"ס קור6 וכססו6 . 453ווח 6ן 
 6ת סכער6 ע'י( "ע ל"" דלנ )וסתיס )ולח6 נל Sh)nD 3ל יגסק 67"ל .6גנע
 6לעור ר' וחגי6 , נ56נטו יורס ,6 נספחוחיו יקלון ,hS נעיגיו ילנווו ל6סנוע
 563נעוח'1 ונוורס 3ססחוחיו וקורן 3עיגיו rmnt סנוע 6ח סקור6 16נורמסמ6
 תסוי דק6 תסוס , יסל6, ל יגעח כי יטק3 קר6ח 16חי 1)6 16תר סכחונעליו
 )ולסס6( . ער6י ccDn ו6ן קנע 6וחס עסס נס ודברח h1D . h'ml'5יס

 פרו,טג)ו6 7סי6 , הדח6 כסל11טג)ו6 )ס 7קלי h)nr כ5 3ק"ס 6'ג'סעלסויס[
 , 3י ט)ס סן6'חיך ותס לך עסיחי )זס טנזי וכחי' עלן, מטרמ ד)6 , דקנ"ססדח6

 , סמדיגס 3גי כי ט1סיס סס נוס למדיגס סלו קחוטגמ6 ,סס4[ )%ך בלכיס ל'6)ור
 ונ;יע כרחח 63ינוס ניר6ס 6וחס וקורין ר6סיסן 6ח וסורטין רג)יסון עןטו)ודין

 536י
 פור ע, עה'ס כמה ה4 , 1'1 פין י" יג6ת פהע'ר המ1 יגמונ,ס סור ע, ט)5 ",מש כם ד)ן עמו6*ק

 : ייוסס פעע6 ק %יתה thanu גן נווס ו'1 סינר'פ מק:מו *נ(כ:תונ'ס.



שח-ת6
S~hקרים סד6 6טל56 5סס קומר תנד ,כמ המע"ס סעו יסח3מ סקנ"ס 

 רג5יכס ט5 טו)ודיס י6 5קרוחס ע*כס סטרסחי ל6 , סי6 דירי פרווטגמ6ןם)זט[
 . ושקוצך וכרכנך כררך וכוכחך כניחך 3ס3חך h~h ר6סיכס 6ח פורעיםל6

 י6ומ ה6[ 6יפכ6 דט3ין מ6ן , נטלסוח thD 63(1 )ז0חכמ ססקכ"סובגוס
,73Dhp  ושנוחס סוכך סדיוט, )קל6 וטיפסו סדכר ),ן ספטול יח)'כ6הנ

 פלק טן טער, יומק דרג otnp חג6 הני יא( ט מיג" : טסינר"י ממט קשיח50
 להסלח מחר מסרק נ6ת5ט , רפטן לסרק מוזר , פרק נ6י,ס לדט 61ימ5סרמ
 656 0מ ל6 יוסנן ר' 6תר , ל6סו)ס לכחיכס מתר 5כחי3ס כחי3ס כיןססרק,
 . )קיט סרכים יתעס יר13 להטן 6)ור Qh 6נ5 ינויכס יר13 לגזען 6חרט65
 656'ג וי5י3, 65)זח העוזר 3ין 5ספסיק 61סור ח,כרו. קיוטן 50 ד לסחת51ריך

 : 6מח 56סיס ו% יכחש , מיד 6)וח 6)זל מ"כ , 56ם'כס ס' 6גיכמיקמר
 עליט הזה הדבר . כו' הציב אטת אלריכם ה' אם ט7 וגר ישראל שסע ק"0יקורץ

 תור 6-ור נמעט מק יעקב צי הוא שלם אלהי אטת , תערלשלם
 בנד ועל אבהעעו ועל עלינו וכר היברי קיימת, ןלערן שסיחו וטלטתו וכי, קייםהוא
 טשלם וטמיט trnD "שועחט חמר צורם אבותיט תואל וכר, רפית כל העל רזרותשועל
 אשף , אפץ אפסי עה , וכו' אחה אבוהש עדת : ילחר אלהש לס pa1, שק-הוא
 שהמטעוא"ש[

 למצותי
 וטבלותיך וכי, ראשק ושא אתה אכצז שובסי לריב גבי נטלך ום'

 פנבקה , וכו' וסעו לאל אהובים שבחו זאת gv . וכו' טבעת יים בקעת סיים גאלת ובטוך הרגת במדידם כל עלה בפצחם ,  ופושיע עתר טאל סלך 16שן
 שהעם בעת לעסו שגה רלש עהר עטים שהה אסיהם סוגיא נאש כהשגילוששקם
 בשסהה שירה uv לך ישראל ובני מושה וטבורך וצא בחך 4ק לאל תהלהא14,
 ה' ואמרו, חיי!ליכ1 הורו כלם יחר הים שה  על לשמך נאיים שבות , וט' ואטהרבה

 : השראל גאל וי אהה ברוך . הד לנטלםשלוך
 161)1ר 13 סטוטס זזי סיס מס ושפגי ומד, לטילך ימיך % ע5  דגל q'otoSואק

 לספר ויסור , 5חס5ס ג6,ס סיסתוך כדי חנים 6ממ 6חר ועריס h~ht ,א, באש בניהם לבני נשלה וחבינו בנים התשיע אבצע בגלל , כ6ן סיע חקט ש6מס
 )מנון נל 'סמט6ל ר' נסס סיפון ר 'לו50מ' נחל)עד ט5ס מחס 1ק6אסליי, 31'  יכניס י' מנרך ונסרנ ל6מריס וקמח לפנים סחים הנרך נמסר דחנןמורס דגרי וגחוך מתפלל סיסיי כרי בחסלם  לעיווד מ-יך וגויד , 6"פ ללשן ימיו סי6מלכר
 ר' , %קך )ו0סט' ט5 ס55ח!ך טוס סנט 0ס ע5 16)ור רי3"5 נפם 6נץ3ר עמ' ר' , סו'ן 501'5ס סים סג"מ וחס' , ostst 'ונוס ט וסורח טס ע5לגמל
 ט וסג'ח ottpn כ66 סרטיך טוס מנע רלנוק"ס כ5 16)ול )מג6 כ נססגהוק
 3ל' 636 ר' (OD ,טירק ר' , 5תפ5ס טיס למסמך 06 וטבור 61לס.'ומס
 נרכס, רייס %טיט חלף , טמשס לסמעס תכף , מן חכיטח סלם לותרירוהט

חכף
 פנדק גי' הר' שגעספויש, מתיהןאממfiee'1 6 י% hhl'W nbD ובדשא,'קמיעי
 fp קהי, פהקה לטי שפח חשן5חי 2sw פוח * ~kh מא mwa~t מס. YRעסיס

 ab: ה'ג הוי ע" ג" 6א שףיקש יש זהי" גל 'י( שש: ש"וקישק.4שה
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 נלכס 5נט" חכף , וט0ט ום)זך ס0'טס לסמ'כס חכף , חפלס לנ416םחכף
 וסגטן פ' enh לר5ון 'ס'1 חפלס לג16לס חכף , ס' 6ח וכרכו קוןס 'ד'כס160
 מי כן 36ין 3"ר יוסי 6"ר , 5רס ניוס ס' יטגך 3חריס כחינ )וס יט'למ

 6ין נרכס 'ך'ס לגטילח , קל3ן 163ח1 טגט פסע 6'ן סמיטס לס)זיכססחוכף
 , יוס 6וחו כן )זקטרג ססטן 6ין חפלס לג16ןס , סגמדס כ6וחס )זקטרגססטן
 ססס5יג תג6ו תנקס סו6 מס 5'דט ס)עך וי65 )עך סן פחחו ען וסרחיקס63 מי סל ל6וסט דו)וס סו6 למס חפלס לג6ולס סו)וך ס6עו )זי כל 6)וי6.ר
  ~כור דכחי3 סקכ"ס QS(~ ס,כילס יסווס )עך 0וק,סו ו6ף . ספן'ג 610טה
 י6תריע , טסעזי  3עיגיך וסטונ סלם ו3ל3נ 63)וח לפניך סחסלכמי 6סר 6ח)6
 , לחפלס ג6ולס ססהך רב 6תר יסירס ר3 6)זר טסיחי בטעיך ההסונהס
 ג6ילס ססו)זך כל ס3ירוסליס קדיס6 קסלס ווסוס יליקוס 3ן יוסי ר'סטיר

 :  יס 6וחו כל (p'p 6'יולחפלס
 למסהיס סל" נלמס  וההפלל . לבו 5ת  ללוין 5ריך וסתמפלל . נחפלסההסדן

 , לבו 6ת סיכוין 5ריך סתחסלל h'P) )א 4יי" רבן דחה , קולו6ח
h~hתנסמ סיפ  כך  יסורס רג "תר , 6גיך הקסינ לנס  הלין  "יהר ס6יל  
 טורמ )ופגי , וטעס ווקלר סיס ס5הר טס תחפלל כססיס טקיב6. ר'סל

 11 נייח )וגימו 6דס עגנוו ונין ניט מחס% וכססיס ,סגטר
 6מרח סוית ו)ומי

 ט"י מפורס כ3ר , כ% סיוס כל 6דס יחס% 'כול . וססח0ו6וח סכליטוחמפגי
 . 5וס" קדס ו)וודס וח55' כרכוס' טן 3ל'ך סו' hnSn hw3 חממן סנ6נורדג'56
 . דג6 ק7)וח תן טכיד סוס די קכע כ5 ח"5 סום5ס oStb דיי,ל  h~Dnיכי
 ליס פח'מן וכוין סנ6)זר , דג'6ן ע"' תסורם כנר , סיר5ס רו0 לכל 'SSDnיכו5

 יס6 יכול , יריסלם ער3עי4?'
 כולי

 סל6תר ריר ט"י הפורס כבר , 6מח 33ח
 מקולס כ3ר בחפיחו קעו 6דס 'ס)ויט  יכע . ו"סהס  "סימס עסריס 31קרטר3

 . יסוזט ל6 יקולס גטות  סמתיס רק  לבס  טל הרברת סי6 ומנס סנ6מר מגסט"י
 6ל  לסתיט סי6הר  סלהס פיי הפיוס כבר , יהפלל ו6ח"כ לרכיי 6דס 'SbDיגול
 6)וח 6מר זכריס 6ו)ורין 6'ן . בקסס 11 ח0נס חפלס 11 רגרי , סמ0גס 61ןסרגס
 סכפיליס יס כסיר lnSPn' 706  לו)ור  ב6 06 6כל 5חפלס נ6ו5ס סיס)ווך כד'וימכ

 h9p' ל)ויסמט)וסג' 6'כ6 גנרח6 ]כתרי[.סלכח6 סחיג6)סג'( ר3 6תר16מר.
 6מ סיכוין סנכיך ל)וחפל5 חכ6) 6לטור 6"ל לכרי על תזברח ומגסס'6 ,דמגס
 , כספחע סי0חוך 5ריך ;-ssli- )וכ6ן 6לטור כ' 6)ור )שח ססחיס וק .135

 ען' הססכרי , כלמס חסלחו סחס6 5ריך 5מחס% מכ6ן עעור 6"ר 'סמט 65וקעמ
 )זגגיס 6פיקי ג6וס סנ6)ור , נעח 5תח ומוחמץ סערין ג16ס נסעח )וגן סמפיקכ5 יש יי (pmw 0ג'ג6 6"ר . 5סחס4 ס6סור לסטר טכ6ן 1lDSh ר' 6מר5סכורס
 נמן כמו 3ג17 6מי דכחי3 סי6 דעטרי ליסג6 תסיק דס6י מס)וט ח6י , 5ר מוחססטר
 דס6' )וס)וט ומ6י , 6ח)ור מפיק ס6יי כל 6מר ,pot ר' , יט3רו נ0ל'סכ6פיק
 )וכה 61מרי)ן , חבל חוסרוח וצ4  תיס "סיקי  וייהו רכחיב , סו6 דגלויי4סג6
 ררב ,  ססת דרנ  ממיסו  bn'h , ני)ייסו מ6י כ)ור 1)זס)הש כתר מסנויטיקר6י
 . ססח זרנ 5'ס ליח 1)ור ססם ךר3 ליס 6ימ מר ,  4מעיס מ0יס תסרססת

"תא



שחרי
 hSh להחסך ט1)זהן 5ין דחע , 53י)ומ5 לתיקם 04 תנעי O'hp1 "6%שאן

 תרח ו0י6 קר6 5חר 6לעור ""ר תלי סגי )זנ6 ינזחביגן , Dh1 טנדשחוך
נסם

 וחחפ~
 כר )צתן ר3 סנור h~h ןנזסקינן טד 1)ופרקי)ן ופוקסיכן ס', 6ל

 ליס ונויכעי . רטך0 ח60 טס גע0 כבוקום רכ 6נזר מח)0 3ר 6ד6 ר3"תר נרטיט %י* ת"י ואתרען , נרטדס וגיס בסתמם ס' 6ח טנדו תסכתיצמק
c~thS0ק31ט כן לנ( י לנת" 0וג6 רכ 6)ור מלכו דמ"ר ל~.חי0 דיכחיס לתקוע 
otpn6ו)והיס וכמנוח . נטורו י0י0 הנרסס 6ל0י לתוחחו VSD סעד 6י טויו 6י 

 36רסס OQD'1 וכחת וכקוס דק3ט לן )oo13hl 6(1 , לזכינו 36רסס סל)וחלת'דיו
 ויטנווד ס)6מר תפלס "ל" טתידס טין , וגו' סם טנור "סר 0תקוס "ל33קר
 , 03 לן ליח כגיסח6 לבי "סיס נומדר "גי כ)יסמ6 ל3י "פיס תסדר hS1"ל6 לנזרן hS 36יי טנור , יקסלכון רסעיס ס3יכ ס)"נול רפט נקרץ מכוסחטח סמורי 0)וחפלל כל 0ע6 ר3 6)ור מלט 61)זר . 0תגפס וחטגר ויסףקיגמס
 ~יומך olpn) 6100 ל0חפלל "דם גריך טנור יוסנן ר' 3סס מ,י6 ור'ל3ס
 6סר 6ן" כ6ן כחש 6ין מתי 6ח ח,כיר 6טר ol~no נכל hnDD ת6י ,לחפלת
 לימד 6דם לריך מייק דר' נסס חנמוס "'ר , 31רכחיך "ליך "3" סמי 6ח16כיר
 0ר"ס סר 3" דוך וישי רכסים טטת6 ת"י לסחפך, שכנסח 33יח שקוסלו

 מלבו ור' 'וסי ר' , ל"לסיס OD יסממו0 6סר 6ל6 כחים 6ין מס 0סתמי60סר
ODJ'טטמ" ח"' , .סחפלןלכיסן פגיו ג:ס3 6דס יריך מפ6 רתן "כיוני ר' חמוס נס וווטי 3רכי0 ר 

 0', 6ל ויחפף סק'ר 6י פגיו מק'סו ויסד ןכח'3
 0ר1גס יסמק ר3 "נור , 1%' סקר 6ל סגיו מוקירו ויסב ס)6יזר מכוחל וכיןניט מוגן ד3ר ים" ם~" למחפף .תג'ן 4' 3ן 'תוסט ר' hntnthl ,תלדס ר613תר
 6תר ריכ"ל כירים, ותיורא פנפון סלמן וסיחיך , עסין וסיטסיר ידריםסימכיס
 נס)ו6לס 3'תינ0 ')ו'ס 16רך ס)"מר , תטסרחו ס)ומכנזתו ס)וחוך 'דר'סלטקס
 , 6ירוןי ן)וגןד ונוסני)ן 3)זטר3 סכי)ס לי3"ל ו60)ור ופוקסיכן , וכטדעומר
 לגיפוף דימביחו "חון כגון 6סי ללב מנגיני ר3י ליס6מל

 וקרע"
 ןיסר6ל

 "ליסור ר' תסוס סנע6 3ר' יוס' ל' ד6נזר כרעים לכווניי ליס ותעטי .6דריתו
 ,ס 6"י וכחלנזוד ; יסרס ורגלי0ן.רגל', ס)6)ור רגליו "ח סיכתן לריך0תתפ4
מעומד

 וחחפ~
 מך סימון ול' לוי ר' l'hllnh מרין , רגליו 6מ להסוות גריך

 3תם4ח תטלס וי" דכחע ככרטיס ד6תר וזולן , ככסניס "תר ומד כול6כיס6)ור
 כ)ול6כיס ד"חר עולן , טקב 3גך וגודל גודל נגד עקב סיסיו , וע' מ;נמיטל

 ' : יסרס רגלורגליסס

 : תולתך יני ועי תפתח שפחי ה' : ותחקרכן 3חפלסוטווודין
 : אברהם טגן גא"' , וכו' הכל קונה , וכו' אבוהינו ואלהי אלהינו ה' אההברוך

 ר' ד"רר .סיף חמלםוכורט
 רר3 תסתיס סב" מנ')"

 כורט כורע כסרו"
ככרוך

 רופא טפלים טסך , וט' חים טכלכל , הנשם( וסוריר ה-ות משיב"וגור 0גסתיס )ופתוח הטל טריר לההדק רב אהה כתים תהיה ה' לשלם גבוראתה : כפופים ;וקף ס' דכחי3 טעת6 )ו6י , 3סס הקף ;וקף וכססו"
 - : הפחים פחיה כציי , וכו'תלש
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חשחמת

 לעקם יכולם לא האט אלובט הגבחך וקהוי, מהם לבה טא כי לא5 הטליט יזר~ור
 : הקרוש האל בא" , אתה וקויש גרול סלך כיוער

 הרעת: זעק באי . והשכל ובינה דעה סאתך והנם . וכו' הת!אתה
 בתשובה: רציצה י אתה בחך וכף. אביטהשיבנו
 : לסלוח המרבה וגק בא"י . אהה ומלה פוב גי פשענו כי . ובו אביט לטסלת
 ם-ך . אתה חוק טאל כי  שמך למ"ק בסרטה וגאלט רבע ורבה בעביטראה

 : ישראל טאל האחה
 רפא אל ני מסתיט לכל שקמה רפאה והעלה . ושטעה הופשט ומפא ה'רפאבד

 : "טרא5 עט רעלי רופא בא, . אחהררעק
 לחובה תבואתה מיני כל ואת הנאת רוטנה את אלהש וי עיטברך

 תזי
 וטמר מקל

 וטלא משבך, כלו אתהעולם ושבע תבל, פני וררה האדדה פס כל עלל(ברכה
 מיני ומכל רע דבר סכל זו שנה והציה שסרה , ירך סמטת ומששר טברטת'ךיהד
 כל ועל עלש ורחם ועד . שלהם ואחרית תקוה לה הגשה , טרעטת מיני ומכלמריית
 . ושולס כנובע הגיים בוכה במלק המונות כוג'6 וברכה , פיהתיה נ5 הלמשאהה

 : השנים מברך ה' אתהבחך
 נכ" מומס יחפןח , אונסי מפלת סל מסלי תקופת מן מסיסוטים

 יום טרב סל ,
 מנסח חפ5מ ומלסל , וכו' ובוטל טן ומן , כך סו56 פסס סל 0ר6סון'טונ
 ססגיס ככלכם 1)זטל טן lhtD 6יגו טונ יוס סל3 6100 כגיסן טמרוכלנמס

 יוס 105 ר6ינטי' , ס61ן טפו ססיס וכיוס , מסלי חקופמ מן ססיס יוס סיביםני
 ר3ספ6 ,6חShtn~1 6 ר3 03 ופניג6 ססיס כ,6סר 6ו ססיס כיפנ'ססיס

 : O'~D כעמל ססיס יוסופסקס
 סארכע יחר לקכצט דרור וכלא , גלטועט לקבץ נם ד2א לוירוהט גד51 בטופרתקע

 : ניראל עסו נדרי מקבץ בא"י , לארצט הארץכנפות
 בחטר לברך ה' אתה עליט ומלוך כבחוילה יהגציט כבראובנה שופטיטהעגיבה

 : ומששם צדקה אוהב סלך באש ; ובסחפם בצדקוברחמים
 ועתד יכריתו סהרה אויביט וכל יאברו כרגע הזרים וכל חקיה תהי אלולמלשינים
 : זהם ומכניע רשעים שובר בא" ; ביד"ץ ותכניע ותשבר תעלך טהרהזיק

 רחמך. נא יהט הצדק גרי הגל רושירים 1ע5 הצהקיסעל
 ביב שכר הגן אלהש וי

 אתה ברוך , נבוש לא ולש"מ עמהם תלקט ושים באמה בשמך הנומתימלכל
 : לצדיקים eaD1" משעןה
 שלם בס! שתה ובנה דברת כאשר בתוכה ה2כק תשוב ברחבים עירך ירח2ל'םעל4(

 : יושלש בונה ה' אתה ברוך .ביסים
 . ידה כ5 קיע לישועתך כי בישועתך הרום וקרט , תצטחן סהרה הד צפחאת

3וי
 : ישרנה 9ק מצמיח ה אהה

 שומע אל כי הפלחה את וברצת ברחם'ם וקבל עלינו ירחם אלהינו ה' 9לטשסע
 תפלת שוסע אהה כי תישבט, אל ריקם כלכח ומלפניך אתה ותחכמת,הפלותיה

 : תפלה שומע בא"י . פהכל
 הדאל ואשד ביתך לרבדי עבורה ההשב . ובחפלהם ישראל בעטך אלהיט ה,רצה

 ותחדנה עמך. ישראל עבורת תמיר 5רצק ותהי בדצק תקבל באהבה תרוהותתדחס
 utw"%שי*שיאטא"טא.



שח-ת8
 ו לצען שייטע הסחיר י אתה ברן , בההמם לדק בשובךעעש
 זרור לדור תא אתה הטענו מנן תחנו צור אבותינו ואלתו אפויט ה' לך אנבטמורים

 הטב לך, דפגץרות נשטתיט ועל בירך הממורש חיט על חהלהך, ונספר לךנודה
 ה' הכלמתנו ולא , לך עיט ומעולם חטמך המו לא כי הצווים רחמין. ב15 לאכי

 טלכט שטך בהרומם יתברך טלם ועל , טמט פניך המהרת ולא עזבתט לאאלהיט
 רעוב וי אחה ברן. . באמת הטוב לשמך ויהללו סלה יתוך החיים וכל , הדלעולם

 : להורות נאה %ךשמך
 כלט אבינו וברנט עטך ישראל כל רעל עלינו הסרורחטים ערכה טעה שקםעטים

 וחסר אהבה חיש תורת אלהש ה' לט גהה פניך כיבאור פניך באורכאחד
 אתה ברה. , עת בכל ברחטים ישראל עמך את לברך בעיניך וטיב , ורוזמיםצדקה

 : בשלום ישראל עמו את המברךה'
 וחגיך תסורס ;ס סרי נסוד6ס סכירט מד6 ח6)' , וסיף ממלם 3סת6סטרע

 q'DJS~ וס" לכחמילס ס6 לסו וויסנינן 6סדדי קסמן , תגונס ;ס סריסדך
. 

 חמלס ברט ר3"ו6חרינן
lb'nP 

 חמלס דכרט )מנון לר3 ליס מ,י)6 ")ור
 ססי6 חג'" כי ושסמנן )וטגס ,ס סרי 3סוד6ס סכורט ומחגיך וטקסיכןוסיף,
 וסחני" l)'ePn תו מדל דסלל,3סוד6ס

 סלל מן ונסוד6ס 3סוד6ס סכורט
 : מתוון כלכח מן 3סוד6ס ססי6 חנים כי הו ותם)ען , )וטגס ;ססרי

 וחתל , 3י3)ס ססדל טל בסטי"ל רנן לפנ' 3רכוח טסרס סצינתססד'ר ספקילי סירטון htm1 , לטיל דכחכי)ן %,ח6 "סדר r:o~hS' י6'גיס ליס חנטיולא
 )ו6ס ה6)6 3)וח)'ח6 לס 61)ורי 636 3ר מייל ר3י hntn~ht ילנזיפל'

 . מסדר טל 3רכוח טסרס ס)ותס חקנו )מליס כחס ותסס ,קמםוטסריס
 ובעין , "ליס 3)י לס' 130 ייגזר הלנווד לניח ס6ו)וריס תנין רטןחגי

 כינס לוזיר ר6ו 1)זס , קודם כסורח לס' ססחמוו סחו כעד לס' ס3וח% ססס קןוסח ס"ותריס ותנין , וטו; כרוד לס' סט ת"ל ג3ורוחס16)וריס
 יטרמו 'Sh')D 5לסי 61ח יטק3 קרום 6ח וסקדיסו דכח'3 , ססס קדוסמ6מר
 דכמע כינס 6מר חסעס יתר ריו ווזת , 3עס ריח חוטי 1ידטו ליסוסתיך
 יסחט 31";)י1 3טיגיו יר6ס סן מסט וטעיו סכ3ד 61;ני1 סוס מטס לנססתן
 דכח'3 סיד ל6 , חסו3ס 3חר רפופה ליחך סכי 6' , לו ולסך וסכ יפן%נ3ו
 סליסס חסו3ס 3חל hnSh , לסלומ ירכס כי כלסיגו ו6ל וירמ)זסו ס' 6להס3
h'o, ו)ו6י nfro דסנוכח 'hoh ורפו6ס ןב16לס למינזרך , מייכי תסחח סגו"ל המלו"יכי לכל סרופ" טעיכילכל ססילמ , 6מריג6 קר6 מחס כהיי , "ס6י סימוך 
 סליסס3הל

 61ל"
 לו, ורסק 301 סכהינ

 תה. 636 3ר סייף ""ר 3סכיטיח ג16לס לותר 167 וחס . סי" רפ61סיסלימסססי6 , סי6 דמל6יס ל6ו רפו6ס מסי"
 , סי6 דב%6ס סממלס נוזי חלמ)זס , 63 דוד בן סכיעיח טו651י נ%מ)יח3ס3יטיח קו"ח 3ססיח נור וסינור , 3סביטיח ק3טוס לפיכך 3ס3יטיח לסגין טחידיןסיסר6ל
hnlonhl3ס)ועיח ק3עוס לפיכך רפו6ס שריכס 3סתעיח ת"ס סגחנס וגחוך לה ר'המיחית6 6מ6 6"ר 3סתיניח רפ61ס יתר ר6ו ותס , סויף נסניטיח תיסף דג%6ס , 

 סטריס )זסקיטי כטד 5לכסגדרי ר' 6תר 3חסקצ'ח ססגש 3רטח 6)זר ר6וותס
דכראנ
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פשחצת

 חסיעיח נפלפס החררי כי ודוד . חת65 3ל רססו תדרוס ורע רפט וריס ס13ריכחינ
 'סל6ל סרי onhl דכחיכ , ססג'ס נלכת 6מר גלימה קטז 4)זל ר6ו 1)זס .המרס
 )זס'ס 63 גלוח סיחקכ15 וכיון , ל63 קררו כ' 'סרקן לט)ו' חס16 ופריכם חחעטגפכס
actutושפינס וכחיי , מיניך כסר ו6נרף עליך ידי 61ס'3ר1 דכרמנ נרסעיס דין 
 , סתעיס כ4 3רסעיס דין סגטסס וכיון . כ3חמילס ויוט5יך , כ3ל6סונססופטיך
 , יכף ס' ומחני יסדיו וסט6יס (O'DDI וסנר דכפנ סמיגיס עם ודיםוכעל

 ~דט רסעיס קרני וכל סג6' 5דיקיס קר)וח )וחרות)יח , o~)fno סכ4תיון
 , 5ד,ק קרגוחחרומ)עס

 וכולי
 מקוס סיכס מפגי טג6תר ס5דיקיס טס כריס

 מיק קרטמ )זחרותתוח וסיכן , גר 6חך יטר וכי ליס וסכייך , וקן פויוסדרת
 סג6מל , דוד 63 ירוסל'ס סכ16 וטון . סטיר מלוס 6ח וירמו ס)6תרנירוסליס
 צוך 630 וכיון , וכלכס דוד 61ח 6)סיסס ס' 6ח ופקסו 'סרבל כג' 'סוכו6מר
 סנ6מ וסון , חפלות 33'מ וסמסח'ס קדם' סר 6ן וס3'6וח'ס ס)6)זר חסלס63חס
 ט63ח וכיון , )וובמי טל לרויון rt(oo~n טעוחיסס סנ6)ול , טטדס 63תריתפלס
 כסייס צרכת 4)זר ל16 וחס , יכנדגגי חוןס וונמ סג"' סוד6ס נ6חסע3תס
 )וטסוח הלך ויפרכס מטס 6ן ידיו 6ח 6סרן ויסך ס)6)זל סוד6ס,6מר

 nlDDn יטסוח כחיג דוי . ענודס )זק)ו' וייקרס , וסס,)ויס וסטולססמט6ח
 hoh' דסנוכח סיח ו)ו6י . חידס וטס דכח'3 ענודס נחר תסורס ,כחט
 O'D לוופל 167 1)וס , סי6 תעח6 מד6 וסור6ס טנודס )וסחנר6 , 6ס6יסמוך
 , לנרכס 61גי יסר6ן נזי טן סכוי 6ח וסלע סניגור כס"ס, נרכח 6מרס4ס

 טחו 6ח יצרך ס' יחן לפתו טח ס' סג6תר , סו6 סיום דקנ"סוכלכס
otSc3, ז6י מלעור ר' דברור סקכ"ס סל כמנמו לספר "סור 61ילך תכ6ן( 
 לחי ס' גטלוח למץ (oh לווי , תסלחו כל יסוייט ס' ג13רוח ינעל ווידכח'3

 )חי 6י הדוי לבוילר נטי 6' ~וחיס  רממיימ בחר 6נל , InSDn, כלס)זס)זיע
 : 5לוחיס 3חל לחיתר חקינו וסכי : כידיס לסומ 3ט1גיידי
 , בעולסך וכרר אחר , בעלמך טלטתך יחר , בעולטך שמך יחר אלהיטמלכנו

 עשה , ערתך ושמה , צאנך פדה , משוהך קרב , היכלך שכלל , ביתךבנה
 עשה , מלטתך למען עשה , כבורך לסע! עשה , ימינך לם,ק עשה , שטךלמע;
 עשה , והיכלך מקרשך לטען עשה , ותפארתך גדלך למען עשה , שפך  קדושתלמען
 ומהיי המשיח לשני הכס רוחם! , למעגט ולא לטענך עשה , צרקך משיחלמען

 : הבאהשלם

 בחיי אני עצר . טצרת' לא כאלו שטצרתי ועכסנו כראי איני נודרתי שלא עראלהי
 ה' מלפניך רצק יהי , היטה בושה סלא ככלי לפניך אני ורוי . במיהתיק"ו

 : ימין י ש לא אבל הרבים ברחפיך פרוק שחטאתי ומה , אחטא שלאאלהי

 לגל כשי ופעו החם פשי ולמקפי , טרפה מדבר הטפת' מרע לשוני בנוראלהי
 פהרה לרעה על' הקמים וכל , נפש' החרק( ולמצותיך בהורתך לבי פחח ,תהנה

 וחחטנים תפלה שערי תורה ששר' חכמה שערי לי פחח , מחשכותם וקלקל עצתםהפר
 : וטפל. צווי ה' לפניך לבו ורוניק פי אוצי לרצק יהיו . וכלכחן פרנסהשוגרי

חט



שחרית9
 קוק וסמגניס 6מגס תקטני וס גדי כחפשך קו4 סמשמיט לי( לף )גילה לצקתש

 מנסי cr סרי כחסתי וממפסק וסמנסק , מסקל מגכי6י וס סריכחפתי
 וסרק , מכוטר ,ס סרי 6ייוריס וש , )ו רט סימן כתפשן הממתעסת ,סהמ
 6ח לטין סיט) 6)6 סגו )6 כחפשן קו4 ר4מ0נויע , רומיך נסני רק כ46כחסולו
us,שכור 6כ) נימי מי4 וסגי כס, )ן )יח כלמס )נו 6ח )טין יט) 6ין 6נ) כקמע 
15(mlb 6מיי סגי , כחפ)חו וסתססק ר4מנר4ק . 6רט ODnSt 34ח מ)נוע)ס 6כ 

 ר' ד6מר 4, יפס מיתן מלמערס 6נ) מקמטת מעי סגי נחפזנו ר4מתטעע . נס*
 סתתטעם , ת)נוי6י כטלי )י 1חקי)6 ר4מגוג6 רכ h %4((D ת)ח6 ס6דר6

1bDD~רום גמת 4 מטומע כסס , 4 יפס סימן oSDtln רומ גמם 4 עוסין כך 
 )6רן להיסק דכעי יסודך דרכ מיגיס מסחנויט ק6 טס דר84 י ,ת)תעס81
 onm יונקו ככוס סג6מר 3ע0ס עוכר %ץ מכף) סעו)ס כ) יסרס רב ד6מרהשר%
 6יסוק, וסדר h1D1 תכיח נורתן rth ,wab'( 6תר ס/ ג6ס 6השס פקיי יוס טדימיו
 שסק המעמס כחספס טומד סיס , יסרס ךרנ קמיס הגי hp1 הג6 לשכם%

 כתפיס עומד סיס קנוית חג6 מס ך6תרי h'(h , ומתפ)) ומחר סרים שכייססי
 161מר ומוגר סרים ניכנס עד וממתין ומחעטם 6תוח 6רכט מרמיק )רוושטסוכנף
 מרפס כמייני וכבמחד מרפמע )סגיך ויוט נקף גקניס גקניס י%הס סטעתיסרטן
 לגמוע hSh נייחי )6 6עו 6מר בפסק. תתקוס ותחמל 1ח1)טס, ריתס למריתוהכמס
 נס )ן )ית כתגיס תכרע 6כ) , ולמיס זסךי מיסי סגי כחס)ונ ר,רק , דיו וסדגר
 עגילו סיחתי 06 כע)יחו, מכ"ט רוק )ו ויודתן כחק)ס טומז סיס יסודם רכדפתר
eb)6שריס גיס סדי ס" ועהיס ד6גיג6 6יגט 8461 , ג6פרק0ילו מולטו( 

 וסהקיס רוקק )יס Impbt 6סי דרכ קתיס hwhp סוס וכיגן ד6מר1מססיס84
 . דטההי 6גיג6 ידי ,י ) 6 נ6פרקסיתג תכביש מר )ס סכר )6 )יס למריששלינו
 )סחפה 0ס עמכס ס%נח ס6סס 6:י דכחיכ ד43ח6 המוח נ%כט )תיתכ קל6)יגר )יס והסר , 5כור6 מקמיס )רודיס 45יי )מקדס 5טל6 כרודי מ"י כי )היגיס61סול
Sh'טטת6 נעי ר4מחפ%ין כננד )סטר לסור )ף ק יסוסע ר' ן6מרש.כ45ח6 קחי )מחדף 61סור . תסקס 0) המוח כ6רכע )שב ס6:יר תכוין ריכ") והמר . ס 

 ר' מסוס יומי ך6"ל , קצויי m~(ht נדוכח6 )מיקס 61סור .44לויסו
 מפס) גכי וע) מטס נכי SD כגון יחפ)), נכוס כמקוס 6זס יעמש Sb )טופס6)יט,ר
SD11ת5)י ק6י וכי . ס' קר6חיך תמעתקיס סג6מר ומוך כתורס 6)6 , גס6 ,כי 
 6ח חיטין זריך סתחפ)) שיטור רכי תנוס יוסי ד6"ר , כרעים )טור )יסמבעי
 , ftwl~i מלקי ומטעם יסלף )כל )יס ו06ול . יסלם לג) ולגערם עילעלרמזיו
 חיגרו )6 , סרס ע) ח6כ)1 )6 דכתיכ מ6י 6)יט,ר ל' מסוס יוסי ו'שתר
 ססישח 0)ס )פמוט רריה חפ)חו מסייס וששק . olm ע) סחתפ%קים
 40ס וגוחן . י4חפ4 י6 כ6)1 )ו ר6חוי כן טסס )6 ו6ס , ס4ס עע ולמ"כ)ישליו

מלאגס
 ג;ושוי4 נ3( . נס ששוח שקט ה" שוי, וג ט =' גץ 9 שגש 46 גגך, גש ש" ל 9 שקה*ק
 גס, נל' ג" ע,' 6נו . hb נ' סג" עמ' גוושהמ 2'( . שמלס הג' י מרפוס הל ~oaוג"

 , גג*
 כקמע מצרוע סוית וי" ג;מו6 4ש וג **( . ג" 3י' מגורס הגס עמ' מטסהח,ו ג'ק ק יוףסידגם

 . מס הי ס" *י( . ויגיס*י4'
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 tmnh1 . )ת1 דח 6ט תימימ סי6תר , סקכ1ס ט) ימיפ טס61 סלו )סת6)1מתמ"ס
 קריך 61יגו , סקוס וליחן )טתי קריך סם פסיטות ס"ס סכלו מקוס מרדכי ךרנמסמיס
 610 )מס ס)וס ומק 0ר6סון )תקותו מור ohl , ס)וס ייתן ססחפ)) )נוקוסלחוור
 פרנו סלפפר לסלפיררוסס

 )ר61ך צגת טל סימנו גרית עמי h)h סגך יש * וסי
 מן 061 , קי16 ע) סמור )כ"כ רומס ממע 1ווח0טר תחר )עך וכסירנת , ס)ךע6

 Db"' ט)  לפול  פסייופ  סלי טסט וכי . סחט)) )6 כ6)ו )1 שנחוי מסחט)))תקוס
 לסו מחיגן סוגך זרכ כריס מיין ר3 ד6נור . מעי 6קיס ט) גפן וכי , רממיוכעי

 : %16יי נו%5 6פוסין ט) גפ)ין דכי ורכך)6כיי
 6)גתר ר' והגיע , רט ניחורי hSt רכו טגמ )olh 6 יחפש 6) )ע"ס יסים רכאסר

 , קרט  ס4ס וסגעק ן רכו קמורי וסמתט% , רכו כנגד סתתט)) 16מרמסמך
 : פיסריל  ספסרכן ומשגס גורס , רנו  סל ימינחו ט)וסמעק

 הל, לניייי
  בלרייפי

 יום 3ג) 16מל גמליי)  רבו  ייפוהזין  לפי  והון  טפרי  סייט
 %0 6תר , מ6י כגגד סלי חנוני סגי כגמרך 1מחגיגן . טסית סייוגס 6וסמחץ))
 , otlh 3גי )ס' כסט דול ס6תר סוכרות טסרס סנעגס כגגד נמתגי כר Sh~tmלריס
 יער ניליל %פר  הלפום ה" י  פפפ סכקריח גחכרוח עסרס סמוגס כנגל 6נור יוסףר3

 סתתפ)) , פי גן  יייפפ ר' 6מר תגמוס ר' ולתר ,  סכסדרס מוניות טסרססמוגס
  ילסררק מו)יוח כן סיתסקקו עד סיכרטקריך

 )כק  פכונר  קיסר  סיריוס כדי 6מר  פולי
 וכייף גססיס דמנטר וס61 6מר רכ6 , )ריה  יילו  סיב  כהיפי סגטגיע כיון לנור מניגרר'

 )עריי 1)6 זכרט. כנו16 ונחמנילשיס
 הפסחי סמ חמני סגי ותקסיגן . כורגו*"5

 סיעוד 6) ככנך (~ss תקגהם. )וי כגנך חקיות, כיכגס סנניגין כלכח קוי ר' לנורהדילן,
 w('h כננד 4י ננ  יסתיע ו" קיר  סלמומ לר' ,  סלי"פ 6חד ככנך יוסף )רכ ,סרטים

 : סכסדרסקטגס
 )6מו %ס  פל סדרו טז וכר )גקנס( גטס0  מגיס 1' )6מר וכר 1כוע ט.ו( י' )ג.קתניא

 ד6ש וכנתרה , כמוריס כרס ד)6 תיקי ומיי  i;'tthe , ימס  יפפפ  סייםילו
 6ת תמודף סקכ"ס פגים שכע  6מת  וליד רכ כסס i'?h כר' יוסי ר' סכימתגי
 טרע ס6יע כומן שתחי . מויל גס6 ודגר גד) מחעגן6 ד:ו:6 0ורח6 כר וט:ט31מ1

 : ססיורס עד קומחוכ)
 מטמין רימיגין ככרכת 6עג מעגין 6ין טגן סכלטח ככ) טעס רכ 6מר יסורס ו3אמר

 , ריכ") ו6יהומ6 ר3 6מר יסוזס ר3 ולתר , 610  פין  סי%  מייסיגן ,הותו
 רפכה, פכ ניפרס. כס  ספמיל  %כל כס,  ספמילכסט

 גרכפיי
 כלגר ליגע לפיכנוכ

 חסטס .  ~otns פל  רוד  סימר קולת  פלפי כלנר  פעול לר'  hptinn רל %ז- יפעי
 רורנגיג6 דמן רכ6 6תר , ת6י כנגז )קמן )סזוריס כרכעיגן , סה6 דריםזנוושםי
 : ותגס רחי  סרס  לספרמ  לר"מ פר ראפר  לספלפיי  פלל  י,ץרפ  1%לריפ  פפפמכנגד

וסדר
 , מור,(* גג" ע,:מ,, לייט,מ.*ו(

  ,גבוי
 משבה' צעק גט"טננא 5ן , "ויה 'רוטלמי ;olJrn זיע מור1מ1

 11 הר' ה%4;י, , נ% ק ים ט ומא" משר טויס ofn תמת ;" 1ל:;6 יייגי:ת מעוין גר'חאג'
 . מו15  ישי  ייהר ;)6 נ;* כנ,,)hlQ~ 0 , כגי יקעיח עו ,;שת ס"ען



שחרית10
 קחסת ושוס , וגנולוwh 0 ~מז , 610 כך ר,יכס ישי סיומו סק מס"מסי

 : ומרסקס
 כטה יוגלשו לר קהשה כולם יתר , סמה וקבתי משה הסתי לך יהמכיער

 מלא צבאות ה' enp קרוש קררם , ואסר זה אל זה וקרא נביאך vy עלושאמר
 : כבוו הארץכל

 ברוך יאטח, ברוך לעומתם וטהגשאים סשסישם וחזק אחר גהץ רוום בילאז
 : סמפטו ה'כבור
 וההמעמ תופק טלכטטמקומך

 ווזטלי
 תמלוך טחי לך אנחר טחבים כי עליט

 שרך ירושלם בועך ותתקרש תתחל תשכן ומהעט כימש בקיובבצק
 רוד פפי עזך בשירי האטור כדבר בטלכוחך תראנה ועינים , נצחים ולנצח ת"ילוזר

 : הללרה זרור לדור צקן אלהיך לעולם הל ישלוך , צדקךס,דח
 קוביוסחום או אתה גנב וכי לו אטר , השה- עלה כי שלרכי דיאכור עמיד)קדוסס

 ולא אני גנב לא לו אמר . השחר מן טהיירא שאתהאתה
 . עבשי ער שירה לוטר זמני הניע לא שננראת' ומיום אני, סלאך אלא אניקובעסריס
 טלאכי של כיהית שלש רכ אמר רגגאל רב ראמר , רב אסר חננאל לרב לעהטסייע
 וכחח קדחם. אומרת ואחת קדדם, אוסרת אחת תם. בגל עדרה אופרותהעמת
 הקכ'ה לפני ישראל ומביבין מחיבי . כביו השדץ כל טלא ?באות ה' קרושומטרת
 אין השרת טלאור ואלו , שירצו שעה בכל ירה אוסמם שיישאל ,  השית שמלאכייוסר

 פעם לה ואטרי . בשבת אחה פעם לה ואמרי . ביס אושן פעם אלא שיהאוסמם
 פעם לה ואמרי . בשבוע אחת פעם לה ואמרי . בשנה אחת פעם לה אמרי בואשש.אושע
 לאחר השם את טזנירק  שישראל אלא שיך ולא לעולם. אחת פעם לה ואסרי בעכל.אחת
 סזכירק אק השרת סלאבי ואלו , אחר ה' אלהינו ה' חרא. שמע שנאמר , תיבתתתי
 כל מלא צבאות ה' קרוש קדוש קדוש  שנאסר היאת, שלש לאחר אלא דחיסאת
 ער למעלה מדין לזמר רשאין השרת סלאכי שאין אלא עור ולא . ככוץהארץ
 . אלהש בני כל רריעו בקי ככבי וקר ברן שנאסר , לסטה שירה ישראלכפאסה
 קהוש קהש אוסרת ואחת קדוש אוסרת אחה איטא . רב אסר חננאל ררבתיובתא
 ותשאני אעא מא . כבה, הארץ כל מלא צבאות ה' קדוש קדוש קריא אוסרתואוין
 יצא אטנים ההוא . ממקיטו ה' כבג- ברוך גדל רעש קול אחרי הששמערהב

 טמליכין ישראל העמו . אטעיויב רשותא ראיתקהיב כק אשא בית וווי . להשקאטר
שמו

 הוופסי
 : וער( לעולם יפלוך ה'

 )סר טינומ סחי ס) מגסת כך , תמסי6 דמת6 מחיכ60 ריס גטרוג6י ינ לדלכהכי
 וס) סכ9 0) ונמוספ , וט' שוגגו וממלץמך , גרע רסס כוץ) 16 כקר3קיחמח

 , לא?ה'ם לכם מהעת , וט' פענדס 16מרין 6ג1 ונגעי)ס סנסוויס ים ט) עוגיום
 סגר6ין שגיבס סיס 461 , 6ומרין 6ט 6ין מועד ס) ולגצנו מדשם ללעסי%)

 , יסינומ סמי ממנסנ סמסגין , מוריס מס יפס )6 , ומוסיפין מורמיןכמדקדקע
 מ,") סיחרו ממס מסיין 6ין סרגוומגסנ

 י6י , טוכיס 3ימיס כין כספיים 3ין כמקמי
 : 04 מס)קיגן דמי ד65 מ6י מון Qnht )מזסמיקצוען

ולב



 w~nw.daat.ac.il . גאון עמרם רבסידור

יאליהרתן
  כטויס סל  לתפלם לותר . סלי  טור מתסיס  hnm מיכלם וש seot)a סווב

 hlh כוסם וכב) כלפיכס תגסג 6ין otn~Du" סכפוריס עיוס טונים וחימיםס3שח
 סמ6יסן mrJ sp סכטגנולס נופגי , 3געי)ס 6ף סכפוריס וגיוס נדנד, תוסףנחפ)ח
 3כ) נעמידס נסנ)עס סין 16חס 6ונור סיס סקר כ) קנס )קרוח ט)6 יטיף)ט)

 טמט 6מ פורסין הייו סנוררי הכעלס רון , כסנח כין 3ח1) כין דסחריחתסקס
 קמרו 6)6 , עיקר כ) ק"מ מורס ססרי עיקר כ) )סוקס פקסו , ונוחפ))יןכתקגס
 כוי כמוסף קנעוס 1)תס , ת"ס 3ס ט6ין כמוסף 6וש יקכט דור סכ6וחומו")

 קומרו 6ין סמר כתפית , ז6ונורס סו6 3נווספין )פיכך , )ךורוח מגססיחפרסס
 סלגע מי טלין מקוס גלון גטרו:6י רב מקנוי 60')1 תקו . כתקגס קיט קרוטילני
 והמונס שסייעו יערים גיס נמ)6כס טמרת ומעליס , 6חד h(h סתכס )סגי)ירד
 רסיס ויו5י6ו !בי סרחי סיעסו מסו , ,קנס גחמני 1)6 טסרס 1)סכט סגסעטרם
 )סגי עוכר 6יגS~rnht; 1 טוס ר6יגו כך ומסיב , סחפ)ס תן ינטף ו6ן שכחןיני

 ן6פטר וכנוס סמו3חר נון מגוס כך , ,קנו סיתנו)6 טד כפיו 6ח גוסה t)theסתיכס
 קדהטס מן נויכט) כנוקוס כורחי 6כ) , יעקץ מן עזיף טפי נוהיך גכר%46י
 , ת51י6ין דוד6י עסרס מנע ינן עסי סתוגס כן תכעירי )6 ויסיזTSn'l 8וללוך
 י"ג כן 6כ) , מוכחן ידי סרכים מ51י6 היגו כנכר יומים ס6ימ כ) סכ))"ש 6תריגן דק6 , 5כר ס)ימ געסס ספסר כ)6 6מד ויוס סגס י"ג גן הפעו6)6
 3ס עובין המין כליכ") ס)כס 6ין , שוחק 3סעח ועבד חסעס וטי5טרפוריג") דהרי ע) )סמוך מסו סס6)חס והן , דהמי ספיר הפטר כ)6 6מד ויוסטגס
 כוימון סריו מ,נויגין 6גו 6ין עג) ו)6 סם) תסומרר ענד ססח6 הצוד ,מעלס
 דלין פסיע6 61נוריגן , עסיסן מותגין 6ין וקעמס ועכריס נטיס דחגןדרכגן
 חייך ל' ד6מר ס6 וקמ"ן טכ) ע6 סגו) )עכד תחניתין 6י5טריך 61מחמהמגין
 עם כתפיס "רפו , תטכס סימק עד גר 6עו )טקס יומון ל' 6מל 6כ36ר

 , מנטיך תעסרס פמות יס6 )6 טכקדוטס דכר דכ) תוך הוך )ס זגמלעןחסטס
 נוכעס כגון כקמת סבכיו ס)סס ט) סחוטות ט46 מרכוחיגו סמעגו כסירוסועוד
 6יק , מכלויין עתי סיודט וקטן , פורח וקטן , וסכת טגש , 61רע חסעס ,ועסו

 : כתהדן מעטס עוסין וקיןס)כס
 ט6ו) 3ר' ח)פח6 ר' דחגי6 , סתו )טוח סרכוז כ) !ריכין (etfn ספןונשסגיע

 , כמודים וכבכד 6)ור h1'Dr ל' , 3סת6ס 5טר ס)ימ עס סוחהיססכ)
 )סכ6 סדיק כי ימי ר' , וסוף חח)ס עמו )0ומ כדי )קרוכ6 מנויך ועירקר'

 גסס טז ט' מטו ר' דמר )" חמש 1)6 )חיש סד6 מסו לנול , ומבחסין גחתןחמ:':ן
 סטו)מיס כ) 5ור סהוסכמות כ) שוס סכריות כ) בדון )ך 6גחגו מוריס , סימוןר'
 וקרכתגו וסייטחגו חיכת:ו וקיטרגו פחייחגו מחיס מכיס כר6טיח יו!ר סטו)מיסחי

 קסר6 וכר דידיס טץו6) ור' דידיס כיכי רג , ססוד6הם 6) כ6',י שמך)סורות
 מפיס 16מר סכור 0ס)ימ כ,מן דסכ6 וכננו' ןסתס. ]כנמק סכי כמהינוס, 1ג1)ס1דיריס

מטס
 "א חרס ג' ה"מ 6ג-מוו נ:' זר( . ע"ח ט'נ י"1 11 )י:" נזרזף נ"וינוה D'h)ln רוס סו יג זניי(ו(
p'r61 גמוז הי , )פיקס שין מוסן יטע סגס מגמע וממן , רג5 טת" 'י6 , .י מל4: מל" 

 . סן'1 ס'1 כ,'גי'6 גמז"



שחרית11
 מסתים קמרי גסרדעי , )ך מודיס ס6גי ט) שלסיח יולר יוגרסו קומר סית6יר' , י מיש ס6;ו ט) 6)סי;ו ס' י לגמדו מוריס ר3 5מר , *תריס מן מססטם
 כר hnh רכ , וקיימותו ססמייה;1 ט) סגדו) נסמך וסודקות כרכתו סית6ידר'
 קרסך )מלרות ג)'הםי;ו ותקטף ותקנסו וחחג;ו תחייגו כן סכי 03 מסייסיטקכ
 ;ימריגסו סככך פס6 רכ 6מר , )ך מוסס ס6גו ט) רנונך ו)טסוח מקיךלסמור

 : גכ))יגסו ססח6 ,)כ)0ו
 בראשית יהור יוצרת בשר כל אלוה אבהזיט ואלה' אלהינו ה' לך אמשטרדים

 ותחיעו תחכו כן וקתמתנו שהחיקזט על הנחל לשמך והוראותברטת
 בלבב רצונך ולעשות חקיך לשנצר קרשך לחצרות הארץ כנשח מארבעותקבצט

 : לך טורים שאנו עלשלפ
 : וטנדיגן גסגיגן ססירח6 סוסעת5 ס6יוכי

 ט) מגמם מן מע , תעגים ס) וכמגמת וכמוסף כממריח כפיסן גהם6יןכרג'ם
 כידיו מש וכסן , כגטי)ס כפיסם 6ח גוס6ין מגהס סההת סכפוריסיוס
 וסגו . מ)16 דמיס ידיכם סנ6מר כשף8 6ח ש6 )6 כרגזיי 16 כפגיומזמין
 ס0חקין חקטח מחסע 6חח תו , )נוכן כסגך)יסן לעלוס רססן סכ0גיס 6יןרכוחיגו
 5יגו )6חד כמגיס קר5 )סגש נקטיגן 6כיי 6מר , brr' כן יוחנןרכן
 כסן כ) ריכ") ולנור , ס)כס וכן , )6מר ו)6 למגיס )ריס קמור סנ6מר ,קורץ
 ג) ו6ריכ") , מכרכיה 61כרכס סג6נור , נוח3רך 6ין מכרך סוייגו , מתגרךממכרך
 6ח וטנע , )ר4ס קמור , תכרכו כס . עמס כס)סס עורר )דוכן עולס ס6ימכסן
 ידיכס 1hD ס;6נור , כפיו 06 )יס6 לסור ידיו גט) ס)6 כסן כ) ו6ריכ") ,פתי
 אלהיט ה' אהה ברוך : מסדק 'רכ לנור וירץ 6"ר מכרך מ6י , ס' 6ח וכרכוקרס
 עקר כי : באהבה האראל עפו את לברך שוט בכאהיו קדשנו אשר השלםמלר
 כפרה  שירהט זו ברכה שתהא אלהיט ה' מלפניך רצץ 'הי , "תר מ6י זמימתכרעיס
 לנור ת6י נו1כור6 לסיס נוסדר וכד , עולם וער פעתה הגק מכוהל בה יהא ואללט

 חסדך רכשיכריס
 עליה שגזרת כה עעןט עולם של רבוט , סרס עוקכ6 )רכי

 עטך את וברר השמים נק קרשך טמעת השקיפה שהבטחהט טה עטםעשה
 סגיסס סימורו טד 16כעותיסן קמרי )כוף רס"ן סכסגיס 6ין מסדק רכ 5מר .וגו'
 סזטר סיכסך טד 6מר( )סגות ha1' )כור ספיח 6ין מסדק רכ ולמר , סוכלומן
 ס)יח מיתמי) טד סיכור מן ס:י0ס )סמרר רס6ין סגסגיס 61ין , סקורכןמסי
 )עקור רס6ין סכס;יס 6ין חשד6 רכ 6מר וירץ ר' ולתר , סרוס כסיסשור

 לס"ין סנר4;יס וקין , סרוס סיס לכור ס)יח היגמול עד 341ךלנ)יר4ס
 , סו6 מס ירט 1)6 מ)מ6 דש6 ומקן . כתפות'סס שגד 6)6 כסיסס 6ח)יס6

otot)סכי וגימל כסגי קדם : 
 צריכק ואם . יסף של כחלופותיו וכו' ונק לעצנו ושחלסהי בין . ום' עילם שלרבונו

 וכמרש אלישע חץ על יריחו וכסי כיהה ירי על כרה כמי רפאםרשאה
 בן לטובה מרעה בשר בן בלעם קללת שהפכת וכשם מחליו וכחוקיהיסצרעהה

- -
 תהשך

 ועף , ס'ג ).ג נר;1( גח"ל וסי, סיומן גוו 5ה ,fia )" כ,!ס "ת סיוג הק וסל) , ג"ן 'ס סיגו החוק8י(

 . מסדר ;י 1'י ל'ס ~גסועס , ל"ג )'ס תכ,סוי,ן , מונס. מעם ס61מר ו'ס ג'ו 'נמוקגהוקן
 המו" הם"ן , יסקס nvrGel שטנ גג* ,םש(

 . ג' )'ע טעם
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יבשדורית
 : לטובה בלוטותי כ5תחשך

 . סכי 5וזhS 6 ו6י ,  6מן h1U5 רסני כסגף כסרי דטחיסומכוין
 : כו' מוכה עלינו שתסים רצק היי שקם ושטך שלום אתה בגבורה שונן גמייםאריר

 . נ13ר n'SD 6ו)ור כסריס מס 6ין061
 : השלום*( עהטה מד o~tonl . אארר" ואם מד , וכו' ברכם אבהז'מ ואלהיאלהינו
 : ו16)ור כקסתו, 61סד 6סד כל וסולל רס)ויס ומהקביס ביסס מן גבורוגופלין
 שאט עלים רחם והנורא הגבהי הגדול האל האדונים ואריגי השלפת כלרבון

 המהע מה תש טה אנו מה . ותולעה רמה עפר בשר ק-יך ומעשהעבריך
 נגרך כאין הנבוחם כל הלא אבוהינו ואלהי אלהים ה' לפניך נאסר ומה , צדקעטה

 הודא טעשוט כ5 מ השכל כנ4 ונגומם כרע כבלי וחכמם היו נלא השםואנער
 ואק והרשענו הערם אנחט כי אלהים ה' לפגיך נאטר וטה , לשיך הגל חייםושי
 להקריב טזנה ולא חטאתימ על לכפר גרוע כהן ולא רעבוהימ לעשות כחלס
 שחהא מלפנק- רצק יום אלא , שם להתפלל הקרמם קרש בית ולא גן-בןעלי

 אזהם הקרבט וכאלו וכבשש כפרים לפניך ההוקשב לרצון טתפללין שאנוהפלתט
 : ותרצה הכזבח גביעל

  שבעיסה האחי אב5 רצונך לעשות שרצוני לפניך וק-וע גלה השליכם כ5רבון
 ותשישת סמני רוע יצר תשפרק ותכניע שתשמיר אלהי וי מלפניך רצק יהימעכב.
 בם-רכיך יכעאלני ואל שבי אנשם רפטנה וארבעים ממאתש ורוחקהוהזכניעהו
 ולעשות לעברך זיקיך לשכור 0עב ותבר סב יצר בלבי תן אלאהנעבים

 : שלם בלבברצונך
 ולא ים בכל ומלאכתי אוסגהי תורתך שתהא מלפניך רצק וי השלמים כלרבון

 , מרובה וחרפתם מעושה  שמזנתן י-ם בשר למתנת תצרכני מל , בהאשגה

 : לס רמזן תשעך חסדך ה' דואט , יביע בכל ונשמתה ונרעה ושרך בבקרשבעם
 בפרנסתי וחזקם ס'יש' סמבגי עזובי הארונים וארוני העלמים כלרבון

 בשר לפני ולא לעז לא הכלעגי ואל תבשרי מל ביתי. בנישפרנסת
 : עמך העל עירך עלנקרא שנן- כי א5י לפענך תאת- אל הרטה הקשיבה ה' סלחה ה' ~nvc % .ודם

 , hntS )וס)חיס גיעול כד ')6י דל' 60 מימר ד3טי 6יח61'
 שותתן אבוהש ואלהי אלהינו ה' מלפניך רצק ירץ לפנק- חטאתי שלם ש5רבוט

 יחדיל וא5 , שב חבר שפלה ונפש נבובה ורר שב וחלק 0עב לבלס
 ותעתט להכרת אוייתם ההי ואל . הברות )כל( בפי שיחה תעשם ואל בםשסך
 ודם  בשר בי מעטתי הסטר ואל . ודם בשר לכהמת הצר'כמ ואל , נפשלטפח
 הדרך ביתך ובנה . רצונך עושי עם חלקם ותן . סרובה וחרפתן ~nwvשאשמיהן
 ברחמז ורושע  קשות גירות פכך ופדט ענמ מרר . ביבום סהרה ומקדשךחזיכלך

 : צדקך טובחרובים
ועומד

 חש%סיסס"ש.*(ט'9י6'"ס4;ג"ע'יע'"חהחססס.חן'סקגש9"ע?
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 "ומר סטןוטמד

 ואנחנו , שמך להק ג-ישיעט צדקה עטנו עשה טעיתם בנו אק וענה חנם מלכניאבינו
 : עינינו עליך כ' נעשה פה גרעלא

 קומר ססו5 מס 6חריו סיכרושגין
 תזכר אל . לך יחלנו כאשר עלסו ה' חסדך יהי . הסה מעולם כי וחמרך ה' רר5'ךזכור

 הגדול שמך למען עשה , מאר דלונו כי רחמיך 'קרמות מהר ראשונים עוטתלנו
 ברוגז , תזכור רחם ברוגז . בוז שבעס רב כי חטו ה' חמו , עלינו שנקיא והנוראהנבת.
 עפר כי זטר שרט יע הוא כי . קראט בים יעמו הטלך הושיעה ה' . תזטררחמים
 חטאתיט על וכפר והצילנו שטך כבור דבר על ישענו אלה' עזרנו ,ארעו

'vos 
 : שמך

 . hstPS עד קןיט 5טר טליהוקומר
 בו": רגינא בר חמא ר' אטר מפד הדרה עם ביב רנתיב מאי ליחיד)קדיש

 יתר ישראל את מהסב שהוא הקב"ה של שבחווראה
 ואינו . לפחו וסשבחין אותו שמשרתק השרת מלאכי של רבבות ורבי אלפיםמאלת
 עם ואין , מלך הדרת עם ברב שנאמר . ישראל של בשבחן שישסע ער כשגחןרוצה
 שיספרו לי יצרהי זו עם למה . 'ספרו ההלתי לי ,צרתי 11 עם שנזומר ישראלאלא
 אלהי עם :אספו עטים נדיבי אוסר הוא וכן . יספרו תהלתי שנאסר . בשלםתהלתי
 מתעלה הקפצה אימתי סיטון ר' אמר . נעלה מאור ארץ מגני לאלהים גי .אברהם
 , בוראם לפנ' שגח ונותנין כנסיות ובכהי מדרשות בבתי גכנסין שישראל בשעה .בעוימו

 כפי הנדה ושומעין םררשות ולבתי כנסיות לבתי נאספין  שהן בשעה אומר ישמעאלר'
 יתברך. עלם'א ולעלמי לעים מברך רבא שביה טלא אסן שנק ואל"כ נעים.תלטיר
 ד עם 0-או באו השרת למלאכי ואוסר בעולמו שתעלה טשמח הקב"ה שעהבאותה
 וטלבישין השרת מלאכי כתקבצין שעה באווזה . אותי משברדן הן כמה בעלטיצרצרתי
 ,ה' ה' את נפשי ברכי אומר הוא וכן , סלך הדרת עם ברב שכאטר , והרר הה-ל-ב"ה
 עקב ואומר במקונא. וחדוה עוז ~ניו והדר הור וכתיב , לבשת ההדר הזר מאר גדלתאלהי
 ויראת ענוה לקנית יכה ארם אם חנן רב ואמר והים. וכבוד ' עושר ה' יראתענוה
 דלטיל סססוק נ"ל סגר5ס .פי , 3כ"' אגח מקוס כ5ן . שנא' וחיים כבוד לקמת דכהה'

 :( כו' עטהעקב

 עלם'א ולעלמי לעלם מלטחיה ה' . ועד לעולם שלקך ה' . וט' גואל לציןד:41ש
 . סלה יעקב אלהי לט משגב עמט צבאות ה' . סלה ישועתט האל ערוכו'

 rm1 ההיעים טן והברילט . וכר אלהיט ברוך . קראנו ביום יוקנט רגולך ההגיעהול
 לעברו רצוט לעשות ק-אתו בלבבי וישם בהורהו לבנו טהח הוא . אמת תותלנו

 ואלהי אלהיט ה' מקניך רצון יהי כן . לבהלה נלר ולא לריק ניגע לא למען שלםבלבב
 יזמרך למען , הבא העולם ח% תירש ונחיה ונוכה הזה בעולם רעקיך שנשטוראכותש

 : אורך לשלם אלה' ה' יהום ולאכביר
 . ו~יקיס יטרק) ומירוח )געיס ר,עחיד גככוך סמוגרח סנדס וסיף ליחיד)קדושה
 . מרבר ובה הח' מלשק ארם' בלעק מדבר ל שמעתי מלפניו שיררתיובשעה

מקדשא
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יגשחרית
 צדיותא הנטר רמלכא וררתא רלק לנור והיכלא לחורבא קשישאטקרשא
 וטרבחא לבזה ועולים! בתילן ארמלתא תנטר רמלכא וחרוותיה ,טלא סלכאובני
 בישראל וארעא לצרי וירושלם דבבא בעלי יבשיה רמתקן ופתורא לאסתאבאדכיא
 לארעני !מדלהי ונדכמהי נדרחה' הוה דחזק גץל את ששמערי כיק רשיון באותה .ליע
 מירי לי ואכר והעמירני ונשסה רוח בי נתן אשר הררניאל הדריאל הרפיאל שבאער
 ואכניסך בא ירידי לי אסר לישראל תקנה אין שמא זרי הרר לו אמרתי , לך עלתהמה
 של כהות וראיתי נהמית ולגנו' ישועות לגנזי הכניסני , נחמות ולגנזי ישועותלגנוי
 ואבנים שבים היים כהר' ועושין 'tlplW בגרי ואורגים כשבים שהם השרת~אבי
 חמת וממהקש בשוסם פית כל ומרקחים בהן קבועות מרגלות שלטובם
 ושנים ולבנה והכוה הכהרים סכל משונה אחר כהר וראיתי . לבא לעתירלצדיקים
 , לישראל לי אמר , למ' הללו כהרס זיוי הרר לו אסרתי . בו D'ylbp מזלותעשר
 כבורו הראני ז'יי הרר לו אמרתי , ישראל מלך לריר לי אטר , למי זה משובחוכתר
 רששם , בנדולהו והראה לכאן דור שיבא עד nww שלש לי המתן ידירי לי אפר , דורשל

  שהן ברקים שבעה רואה אני לו אכרתי , רואה אתה מה לי אמר . בחיקווהו"דבני
 רעשו מ'ך . דור לק-את הואו הללו , תזדעזע שלא עיניך כבוש בני לי אמר , כאחררצק
 ומזלות כבור. וענני ברר ואוצרות שלג ואוצרות הקלש וחיות ושרפים האטניםכ5

 כבוד מספרים השמים לרור טזמור למנצח ואמרו זבול להוטי השרת שלאבי ,וטכבים
 ימלוך ואומר מערן שבא גדול רעש קול ושמעתי . הרקיע מגיר יר'! ומעשהאל
 בי,; מלכי וכל בראש 'שראל מלך דוד והגה . הללויה ורה- לדור ציון ידול לשלםה'
 הכהרים ככל ששונה כובהק דוד מלך וכהר בראשו כתרו ואחר אחר נכל אחריודור
 כסא לו מוכן שברקיע גרול למדרש דור שעלה כיון , כתו וער העולם מסוף בולךחיה
 רוד שבא וכיק . רחבו וכפלים ארכו כפלים נבזה פרסאוה ארבעים  שהוא אששל
 לפניו יושבין דור בית כלכ' כל . קונו של כסא כנגדו המוכן שלו כסא על לווישב
 . DS,vn, אחן שמעהן שלא ומשבהות שירות רור אומר כיר . אתרע ישראל ביתומלכי
 המלות וכל טטטרון פחח , הללויה זרור לרור ציון אלהיך לעולם ה' שלוך שפהחומון
 משבהות הקרש וחיות . כבורו הארץ כל מלא צבאות ה' קרוש קדוש קידשואמרו

 לרור ציון אלהיך לעולם ה' 'מלוך אוכר'ם והרקיעים . מכקומו ה' כבור ברוךואוסרות
 בית מלכי וכל , וער לעולם ימלוך ה' סלך ה' כלך ה' אומרת והארץ . הללויהזרור

 :( אחר ושמו אחד י יהיה ההוא ביום הארץ כל על לסלך ה' והיה אוסטיןרור
 11 קדוסס "ומריןוים

 ואחר הקב"ה ש5 מימינו עומרק שרפים שמס , ישראל תהלות יהוב ייש)ך14רזה
 ובשתים שכינה, פני יראו שלא פניו יכסה בשהים אוקד, לכל כנפש ששטשמאלו,

 קרא שנאמי חג","  ובשחים דוגל, גוירת לשכח כדי שכינה, פר' 'ביסו יסלא רגלי!טסה
 יודעתו ואצן . כבורו הארץ כל מלא יבאות ה' קרוש קרוש קרחם ואמר זה אל"7

DIPOשל לאש אוכלת אש יאכל שלא ובזיע ברתת ביראה באימה ועומוות . לכבדיי 
 מר יי נהר שנאמו . מלפניו הוצא כנשך אש של נרו פניהם ושיעח ,סלאכש

  שכבגרו מקום בכל ואומתת עונות . כנורו כגץם יודעות שאשן ולפי . קרכוהי מןוניק ננק-
שם
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 באהבה מענדם יום בכ5 הגהק שמו נדווים ישראל תם , ממשמו ה' כמד בהןשם

 מצל אלהיכם ה' אס  ליעי-אל משיבן הוא . אחר ה' אתוש ה' ישראל שסעושסרק
 רוסנצ המתזיך , סלה צדקך פיחתי שיאל צדיק ארוניט כמאמרך אל . צרה סכלאתכם
 ככהוב ישיכוך . הארץ בכל שסך אתר מה ארוניט ה' כאסרו פה שצרע . לילרומם
 אברהם אלהי ה' בעור : מללויה ודור לדתי ציק אלהע. לעלם די ימלוך קרשךברבני

 :( מו' אבותעו כשדאלצדק
 : אפן ואמרו בשמא דאמירן טד המקדט יתגדלח6)ור
 שמרו בשטיא וי אבחון קרם ישראל רכל ובעיתהת צל1תהק תתקבלומום'ף

 אכן. ואסרו ישראל כל על ווייס שמטו נק רבא שלפא קקאאנק.
 :  ישראל כל על שלום קשה הוא בפרוטיו שלוםעהטה

 סה סגי , לישראל מיה טעמי דקלמה מגלה יבא לעתיד יחיד של)קדיש
 סה מפני , ברקב בשר סה ספל , אחיות שת'איסור

 15הקים להם אופר הורה טעטי להם nSaw לאחר . כלאש מה מפני , חררבשר
 , בחטה שרוי בעלה שאץ סעירה יש כלום ש5ם של רבונו לפנל אסרו .בראשית ימי n~WD בענבע המשפר יץ ושתו לכם המהוקשו משדה ואכלו rv לנןהכנט
 שלם של רטנו וקביה לפני הד אוסר מי , בייתש שכינתך תשרה רשנך אםאבל
 תקיא אז שנאסר לדור יקביה עצסע שונק באותה , אתע ושב טובה עמנושמשה
 כמאותם ש עופרים רמריקט וכל ורה- הקב"ה נכנס נדר , רגני כאטר תשע יענהוה'

 וכסאו שנאמר לו דנצכן כסא על כנגדו יה2כ ה-הי שלו כבור כסא על יהטנההקביה
 כסאותם על ישכים השייקים וכל , עףכשמש

 ואוכליי
 טסות כשלשה ישסחיה ושסחיהן

 ברכה, של כוס להם וכמעין רניגי, טעסש ההתז מץ אשקך עגאפד עסיספץ
 שאוכלץ לאחר . דוי הכי בגיפמייא רזייה . הרה טסי ראשי בשפן דשנהצית מר שלחן לפני תעבך  שנאמר ab ואחר ההשהם סאתש הה ברכה עלוכום
 , הקמה של כיהו מדיציה דע טמני עדצא סברך איני להם אוסר , רגעבח גביש  שנעקרת וברך אתה טל תצחק אוטר , הקנסה לעי שהכעיס זיע טמני עדצאסנרך איני להם אומר העולם. אב שאתה וברך אתה טול לאברהם אוסר יברך, פי אופרושתעין
 מברך איני להם אוכר , הסים לטי שליטה  שסטתך ובדך אתה טל ליעקבאשר

 לא nnve אל  גושה  עצאמר לאמון תניה שעהט-ה בחיצון אותת שתישנשאתי
 להם אומר , אותה וקיעקע התורה את שקבלת וברך אתה של לסשה אוסר לצהד.תקו
 לישראל שהכנסה וברך אחה מעל שהושע אוסר , לא" למטס זכיתי שלא טבועאעי
 אתה טול לדור אוכר , לבן זכיחי שלא סברך אש להם שסר ההורה, את וקיטתלאהץ
 אשא ישועות מם שנאמר לברך, נאה הי אברך אני להם וימר תצאלעלם, להם נעדא דור ועברי שנאסר להם נעדא ואתה  ישראל זמירות נעים שאתהוברך
 וסניטה ההורה את הקביה פביא ומברכק חטתץ שאוכלין לאחר . אק-א ה'ובשם
 לשם מכרך רבא שפנק ההא אנק הצריקש אוייו ועעק , הקב"ה לפני שירהדור ואופר , ובאגוזת נהלכות ובהיחר גאימר ובטהרה במפאה בה המסקברוגן
'D5dhעק ק משך יושז שמא , 

 גיעט, משך אכן שגס שדאל וששי
סי
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ידשחרתם
 לפנירבתו אומר , גקונס טתוך אסן שעונין אלו הם סי למלאכם הקביה אהמרמה-
 לפמך ואוסרם מתחילם גחלה בצרה שהם שאעפ'י ישראל פושעי הללו שלםש5
 שנאמר לפני ותטרו ויבואו עדן גן שערי להן פתחו למלאכים הקב"ה אוסר כור ,אסן
 ; אכנס שאוסר אלא אסונים עיטר תקיא אל , אעומס שומר צדיק טי רבא שעריםותרע

 : כך ~)זר )וסגים סקוס סיסת )נור סלים מס"ס6,1מר

 אק כארג'ט אין כא5הש אין , ככושיענו ס' כס5כע ס' כאמבט ס. כאלהיטמי
 , מושיעת ברוך טלכמ בחך אדונית ברוך אלהינו ברוך , כמושיעט אקכמלכם

 אתה אלהינו הוא אתה . לנצעדעמ מרה למלכע טרה לאדוניט טרה לאלהינוטדה
 לטיך אנותיט שהקריבו הוא אתה . מושיעט תא אתה מלכס הוא אתה ארוניתהוא

 : הממים קטורתאת
 נצר . סנה שבעים שבעים סשק5 והלבונה החלבנה והצפוף חצרי הקשרתלנשום

 והקהים , כנה עשר ששה עשר ששה פשקל . יכרכום נגר שבו15זוקציעה
 קפריסין יק , קבק תשעה כרשינא בחת , תשעה וקנשן שלשה וקילופה ע.שרעגים
r~oמרומית מלח עתיק וערין המר טביא קפריסין יק לו אין אם , הלתא וקבין תלת 
 בה יק אם , שהוא כל הירק כפת אף אונד נוע ר' , שהוא כ5 עשן טעייהרובע
 אוסר נטליאל בן ~pVD רבן . מתה חייב נאמניה סכל אחת חסר אם , פסלהרכש
  שתהא כר הצמר! את בה ששפין כקטינא בורית , הקטף מעצי שרף אלא אינוצרי
 לה שק רגלם פי והלא , עזה שהיא מפנ' הצשק את בו ששורין קפריסק ק ,נאה
 ואהום מאות שלש היתת רקטרת : ם מפני במקדש רגלים סו מבניסק שהקאלא

 . החמה יסות כנגד ורטשה כצעדם סאות ש5ש החמה( ימת )כגד הגהושנצנה
 אותו הכללק אושאר הכתרים. ביום לטים לפני טכנימים טהם . העתרים מניםושלשה
 כפתכונתה אותה המפטם ]לחצאין[, אותה מפטמק שנה לשבעים אהה , האומנין מעותעל
 שמעון ר' משום אוכר גמליאל בן עומעון רבן , חייב זה הרי חצייה פטם , חיב זההרי
 פעמים למכתשת אותה ומהירין , ולרביעה לשלישה פממ שמעתי לא אבל הסנןבן

 ארזה שברק הנשטים בינות , תתעפש שלא כרי שתה פתרן החסה ביכעת ,בשנה
 המפמם הדקה. מ; דקה "( כר השב הרק אוסר שהזק וכשריא , ריחה יפוג שלאכה
 . מעילה משום אלא חייב יאיט פשר בה והטריח חייב בטתכו)הה הקטרתאת

 ותקטה טאלכמנדריא והביאו ושלחו ונפגטה סשה סיננת בפקדש היתהמכתשת
 : כשהיתה מבטסת היתהולא

 לדור אוסרים וצו האשק בעם . קים הטקרש שבית בזמן אוסרים החם עטייהשיר
 סוף מל . )תמ"ס( שעג לשוא נשא לא אשר , גר' ומלואה הארץ לווטרטר

 שסרים הע שלישי ביום . וט' ה' גדול קרח לבני מזמור שיר אוטרם הע שני ביום .פיסק"
-wtoנקמות א5 ה' נקפת אל אוסרם היו רביעי ביום . 13' נצב אלהט לאסף 

 אומרם הי הששי ביום . וט' 5אטף הנלעז ע5 5טנצה "ro1 הע רגמעץ בעם .3י
 ג)!1 , השבת ליום עיר טזשר אומרים היו השברד ביום . ש' לבש גאטץ סלךה'

 אמי : )סלןסימנס

 נ"")ס ptnwt , קיל סיעו" גיסים 6ן . ג, סנתוז ג) הכעתיק ק)'נ 9' געי ו;'ג סקס, סקס שץ ל)'4(
 . הו' טות 1'ל וגטן גמאי hh"NO סט , לג 1 וף והי"א שין *( . " 6"סנמ מו" "ן)ח גרור UP ס11ס""וס, תתי efin hwn 6ימ" הס' (tutnlh מ' גס"")י ס" ולן , תשיט*ן
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 וכל שנאמר , בעולס ntbw מרבים חכמים תלמידי חנינא ר' אסר אתקמר ראמר

 : ישראל על שלום לבניך שלום וראה , בניך שלום ורב ה' למשיבניך
 : שלום עושה עד רבא שלמא יהא . אמן ואמרו בעלמא ראמירן טד קדישוקודר
 רבים עטים לעינ' וגורעתי והתקרשתי והתגדלתי ר' ' אמר ועניא יחיד שלנקדיש

 נמנמתי אחת פעם יוסי ר' אמר תניא , ה' אני כיוירעו
 הפחח על לי ושסר לטוב זכרי אליהו ונא להתפלל ירושלים מחרבות קהתלרצרבה
 לו אסרתי , רבי עליך שלום לי אמר תפלתי שסיטתי לאחר , תפלתי שסייטתיער

 לההפלל, לו אמרת' , זו לחורבה נכנסת מה מפני בני לי אמר וטורי, רבי עליךשלום
 , דרכים עובר' שריקוני שמא הייהו מתיירא לו אמרתי , בדרך להתפלל לך היה ליאמר
 דברים, שלשה היטמ לסדתי שעה באותה . קצרה תפלה להתפלל לך היה ליאמר
 מתפלל בררך והמועלל , גררך שמתפללין ולסרתי , לחריגה נכנסק שאקלסרתי
 בת שמעתי לו אטרהי , ץ בחורבה .שפעת קול מה בני לי אמר . קצרהרשלה
 והגליתי היכלי את ושרפתי ביתי את שהחרבתי אוי ואוטרח ביונה  שטגהטתק%
 בלבד זו שעה לא ראשך ובחת כחיך בני אמר , העולם ועטות לבק בניאת

 וששראל בשעה אלא עור ולא , כך אומרת פעטים שלשה עם בכל אלא כךאומרת
 לעלם סברך רבא שמיה יהא אסן ועגמן מדרשות ולכחי כגמיזת לבתינכנסין
 בביתו אותו שמקלסין המלך אשרי ואוטר בראשו כנענע הוא , 'הברך עלמיאמעלטי
 אמר . אביהם שלחן מעל שנכו לבנים להם ואוי הבנים אה שהגלה לאב מהכך
 ההוא עק בנן לצדיקים מחל לעשות הקב"ה עתיר ביראה שלא אמר חלבור

 לו קוית אק אלהט הנה ההוא ביום ואטר שנאכר באצבע מראהו אחד וכל ביניתןיושב
 :( בישועתו ונשסתה ננילה לו קוית ה' זהממייעץ

 , תסיר )S3h 6~ ססטורס  סימום לותר  יוסגין טרגית ספ)ס סיגמרו ~תרובז!רב
 עעגנ"ננסי

 ככקר מקעורת עיטוס קומר וימס , S'h, סוננו )עקדת ס,כל
 : ככקר blb געסית נקותומיחס )" וגס וכטרש שכקר נטסית מלוחו סימת סוס )פי , כלכד שכקר וסטירוכטרכ
 מקידוס6 1)6יתנוגועי -)יגיכט) )5יגס 04 מכעיולא

 דסור"
 רנ6 סוויץ וגוי60

 דמ)חhmJb1 , 6נכרך
 רכת"

 קודם" קנוי סי6
 ר~מקדס כיח סמרכ מיום ממעון ר' מסוס קומר Sht)m כן סמטון רכןדמכן רכות" ומ5י , 0ו6 כריך

 יוסי ר' , תפירות טעם וניע) )נרכס ע) ירד 1)6 ק~ס בו ס"ין יום )ך5ין
 סנור , כעירות סונון גיעג 6ף6ות/-

 רכ"
 מס) מרוגם ק))ת! ויום יוס וכ)

 כקר סי , כקר יחן נוי סינור וכטרכ ערכ יחן ווי תקמר כקקר דכת'כמנרו
 ;ינו"6י

 thnh טינוף ht(h , דמ)יף 6)5 סף מס ידע מי ך)מחר כקר
 דסידר6 5קידוס5 ,מקיים

 וביס"
 כמו עיפחס pb סג5מר , bmlb1 רכ6 סנוי0

Selhכמו ותופע כדריס ו)" ובמוח ,Seh , 5והופע סדליס ים 50 סדרים דיין טטמ 
)phn, דסייר" קייוס" סדריס ומ"י : 

 סי6 כיסיכס יטקכ ג15ן יסיכת רקס ומח רכ מקמיושאילו
 שמכריח"
 מסו ,

 5דססי"תר
 קידום"

 6ייו 06 , דסידר5
 , כך ור~עיכ . hnpp מ"י קור"
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ששחרית
 אטלס מ)6כ' ט) כחוח טקט כגון , מגסס דגיך כסמעח6 יט11ק סו6 מכס ח)מיד06

 חוס ושנויד 6יע 06 , סקכ"ס קדשת סכם דגרי 3ס מש , יום 3כ) אירסקומרי
יעסוק

 למקר"
 ונוס , )1 דומע) עומד'ס סרפיט כנון , קרוסס נסס טיס כפסוקים

 חקגוס סר6סהיס גכי6ים ,ס, וסדר יו חפ)ס כגונדר כך, ומודם ס6ונור חכס ט)עעמו
 דבר סכ) )פי , סקס) נכו) יסיג )6 ויחיד , 3קס) )ומלס חקטס סקומוגיסו,קגיס
 תנ~6 , טפירמט תקמור 16 מקרץ "מר מעכך נוטסרס, נפמוח 6יט קדוססס)

 סככך , 3כך ונוס 16מרס נוקר6ות טסן טון ס16מיין מכוייס תם , מנוידי "וחס16נור
 : רכן )פגי מקורין סחיגוקות כדרך I'~ao קורץ דסידר6 קדוס6 ס6ונור ימירגסגו

 מקנוי ס6י)1 . צרכו לנור סלח סי6נור )"מר סכגסח )כיח סכ6יס 6דס 3גיובשביל
 מת 3רט , )סחפ)) סלנגי עמידת כמעת סע)יח וי6נור "ימ,ור נוסונוחיכח6

 ג6ו)ס כין , ספרקיס כין סכ6'ס 6דס כגי טוחן , סמכורך ס' כרוך ויסגו ממכורךס'
 טכחס)ת ר6יגו 40( כך , סכי וסדרו . ערפיח וכפודו סמוקך וכין ממריח)חפ)ח
 6סור נסמריח 36) , כרש טומר רולס 06 , ספרקיס נין סכ6יס כסני)סר3יח
 )קנוח ויטמר 3ין 16נור יסורס ר' סייגו סכך יפסיק 61) , )חפ)ס ג16)ס נין)מפסיק
 )סמוך ~ריך , יסורס כר' ס)כס יוחנן ר' לנור לכסו ר' 61נור , יפסיק )6ויליכ
 כרכרי כסיקו כו )ספסיק 061ור סונור 'סודם ר' סגינו סכך יפסיק 61) )חפ)סג6ו)ס
 דחקיגו כיון חפחח, ספתי ס' נוחמ)יגן דק6 וסקי וכקסם, רילוי ם) כפסוק ehl"למוטס

 דנוי" bn)t~h כללוחך . (i(hPt )נוימריסרוגן
: 

 : )כילד 6יםוגפטרין
 ס6וכ) פי ע) 6ף סעווחו, )קלוט ולח"כ o~p ידיו )יטע קריך )מס )6כ)וכשמבקש

 ר' 6מל סגיגו סכך , סו6 נידוי 3ר ידים כלטיוח סממו) וב) ,טפין
 כחכמס כיסים) 6ךס כ) גי נגט)ח עורס סטן גחגדס סעק3י6 וסקוס חחיסרס
 טפקפק סגר כן 6)ע,ר 6ת גןו גני 6ת 6)6 , מס))6) כן כעקכי6 חט6וכירקת
 סכ) ))מדך , דירוגו ע) 6כן ומגיחו דין כיח ום)מו כגיןויו ומת הדותו ידיסהוטעת
 )ייי 63 סוף יריס 3גטעת סמקו) וכ) . "רהו 6ח סוק)ין בגירויו ומתסמתנדס
 )ירי olho "ח נוכי6ין דכריס ס)סס חג6, 3מתגית6 )ס סמרי 6מי ר' ד6מר ,טגיוח
 מקשחו סחבתו ומי ידיס, 3גטי)ח וסנח)ו) מטחו, כפגי ערום סמסחין מן, 6)1עניונן
 מסי 6כ) , מסי )6 חמג'ן נוסי "נמין bSb וכנורן )6 ייס כגטי)ח סמוק) ,כסגין
 כ) כליעור ר' 6מר וריקק ר' וקמר , 4 נס! )1 )ית מסיע6

'Sr)rni 
 ידיס כ:ט')ת

 36סו ל' ד6נור , מסיר ידיס )גגוני )יס מכטי6 יניס מסי וכד , סעו)ס מןנעקר
 יסיע) 3גי יווכח ככס סג6מר טמ6 )מס 6וכ) כ6)1 יכיס גגם כ)6 פת ס16כ)כ)
 אשר ט'ה י"א אהה ברוך . מכרך ידיו וכסנוט) : טיכוחblDln 6 מ)6 )יושכו חופי מ)6 מעי 6ג6 חסד6 רכ וקמר , מס הדיחס 5סו נגויס עמ6 )ממס6ת

 טן )כרך לריך שטיחי כחך מיס 1סטוחס : טים מילת ש וצוט בכתותיוקרשת
 טלא" כפעיי , ופעם OPDע

 , טסכ) 16תל לתופו מיס כטוחס סגיגו סכן , )פגיו
 bls "ומלך דמגקתיס סיכך ומעוטי h(p בר 6ידי רכ "נור , מ6י )tPni($~ו6מחגן

מכרך-
 . גב' גסי ע"טיש !4( שסנ5"ג'ו. פל' חסוע'נ lhth~n ר1'1 נ9'"(=ו



שחרית16
 ז6י5 כיון ז"מרי מרננן 61יח , כגמזך פיס וסוס תנוך סכי )16 60 ,תנוך
 משי , וילוג6 כ) ע) )כרוכי סריך )6 קנוhlntr 6 וכריך נסטודח6 קנויסתיס
 סחי נוט) וספ)יג . )כרך הו גריך )6 קמb)ntr 6 מנרך רכך 6ממר6דשי
 וסטשמ , הוטל נמקוגע וקנ יכנס hlh מכמת יטו) Sb גוט3 כטסו6 , תכנסידיו
 מירט , וגכגס תכחון (,SD )6כע b~h ששת 6)6 סגי )5 חסדך לכ 6תל .ממ,יר
 יזעי נוידט גמי כלחוח לסירו 6ג6 ילחק כר גממן רכ 6מר . דעחיס h)')hvידעי

 : זטח6יד6גיג6
 יושן ר' 6ת ר6יתי 6גי hh כר חייך ר' ד6מר , כדרוכי תיחייכ סיח דעכי)ופאן

 ד"מר )יס הכירק נוקיר כא' h(hn , וסוף חמוס טריו וכרך נוכיח ;גיחס6כ)
 סתס 1)6 "מח נרתרח h(h טתר%ם 6כ) )6 ופיסו 56טרוסי תעגין . כויםטד

  כדת זככי) עז חוכתן יזי רסיס )"פוקי 6כ) , נוטרף יין ס) טס 636עתסס
 6מר , סכי דטכין סו6 )גרתיס יטכד סעמ כן דסמעון עוכד6 י6'כ6 לע"ג ,דגן
 "יגו (Oi-1D יוחנן ר' צנור 6כ6 כר מ"6ר'

 נוס"
 ומקן , דגן סים סי6כ) טד

 נ6 כד6נולינן , כחרייסו )נוטני )יס מכעי ממרכין, 1ק6 ריסח6 רכייך "5יגסידט6ע
 פס6 לכ , ר%מכורך ס' כרוך 6מר וכיד רכ , המריסן טתס מס מגלכין כטסןומ65ן
 סנוכולך ס' כרוך היסו 6מר נכרך, "מרי דק6 6סכחיגסו פניני )6 61מריגן 6מן,הנור
 )ס תסרשק ותו , הנון twh הנור , כרוך עגי דק6 6סכמיגסו , ועד)טקס

)תצח"
 ברוך דיגשו ועגו 6)סיגו גכרך42 דמכרך )מ6ן 5סכחי 6י , מטסלס מדפחות גי היגון כת)ם6 6י , סמוון כרכת נוכוגין וק6 גבי תע)נו6 היעיט ע)
 ו"י , ועד )טורס ממכורך 6)סימ כרוך כסדייסו 6יסו יימר , מסק ס6כ)גו6)סיגו

 : "מן כחרייסו hu(' סנוכרך מן סנוט ע6 כנר טס ךק6 ו6סכחיגסוע6)
 דק6 וכתר , דטחיס )טוני נוימייכ ז)כור5 ספיחך סחורי ;גיסתך זכי דקקיימאן

 לתור דעכי , קנון עגי )סוי וכרכס כרכס חוחם כ) ט) ד)כור6 סיימךחלס
 5טר סטממ 6ט~ל , כ5ת~גל% 5מן עולן סמן ")1 ל טלו "מהים זכחיכ ת"ילנק
 ממיס ססקכ"ס ומ6נויגיס סמתיס חחייח ר16 )6 ועזיין 6מן טוגין וסן סתחיסממיס
 , וגסמטכךו מורו סגג6)1 ס6מר 061 , גג6)ו )6 ועדיין יסרך) גו") ר%ס"ן לותר ,מהגס

 ירוס)יס כונס כרוך סט, תומר , 6מן ושגין )ג6)ס מטחי נסקכ"סהשתיגש
 מ"ר 6תוגיס סף 6מן, וטעין )כגוחס עתיד ססקכ"ס ומ6מיגיס נמורכגס סי6וטדיץ
 קזוסס 6מן 1)6 מטופס 6מן )6 עהין 6ין 1חגי6 ס', גער 6תן וטתין ת6תעיסס',
 "תן סטוגס קומר עסי בן , מפיו כרכס יורוק ע6 יחומם, 5מן 1)6 קולס 6מןע6

 כניו ימיו יחומס , ימיו יחק)לו קנרס , מטחיו יחקעפו קטופס , יחיו יסחטפומעופם
 ר' ז6מר , כמו ככ) )סגי 5מן וטיסי ונולן . ימיו )1 מחליפין לרוכס ,יחותיס
 סממו סג6מר טון גן מעלי )ו סוחחין כחו ככ) 6מן סעוגס כ) )קים נןממעון
 , המגיס ס16מר 5)6 6נמגיס סונור חקרי 6) , 6תוגיס סומר נדיק מי ויכלמעריס
 דיגו מר )1 קורטין כמו ככ) רנ6 סתיס יס6 5מן סעוגס כ) )ף נן ילוקט ל'5תר
 נשוע עעס ת6י ס', נלט עם נל.תשכ כיסרכם פרעות כפלועט;"תל
 ענשס סמן נו יס 6פי)1 יומנן ר' 6מר 6כ6 כר' חייה ר' . ל דכרט מסוסששם

גרס
 . ייצ נמן סו" ק"0(
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5ץ זטדץריוצ'

 5ר~ה כועס מ סחס וכיב מסר6) פרעות נמץע סנ5 גמנ , 6 נעמלןדם
 בש 6ק געי וסכי כש נכל ממיס het לעסם 5דס מין סלכן , נקמיססקמש
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