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 שבתותסדר
 מגמם מפת ומתם4ן סגם ע"נ  ננציח גנתי גטסק , ס" י שבתותוסדר

 , )כרך קריך סכתזש ט) נר 1סר4%ק , כמגסג טסרסממונס
 6מרמ סכן דמ!כס, יון עטם מס שנת, של נר להדליק שנו אקיב אמהבא"י
 , מוכס כמכח גר סד"מ סמון) 6מר ירסוס רב ד6מר מונס כסכם גרסדוקם
 ס4ס כי !יטמ דכהוכ 6קר6 רכע61סמטס

 6סי
 061 , )כרך מיינ מזכך , וע'

 : וימן 6טן ס% 'מן 6על רכ , טיט מגין רכנן60מר

!נבי-
 9ז ען ס1הו)ט46סג'נ * phJ מש 4ווסמ ריי ן hw 9 שפ %גא יע י' חק הע"נ1*(

 , חם6רע )טס נךס,טז 6) %מ %שב ש שי.האנ %ה מ"ב סו ומז)נ "סו בוו '6תו tfit~Dtסנתוז
 נס VAi 4ס תשוי fs~fhn וט"* גק, מש'נ גפם י 6ה % בסי' ,המי'6 גסםנ'ר בעריק גו הי,מבקב ג" 6א vhn onnh מוטם )הוקא IWW , 4מהס 6ת "4( fp: %ני סס ,ממו)) קהגמ ע4ץפ
 מג" ע"ג ג'ס ז5 קנת ימה' י4( . שמהן 6,ן % בון גיגבמ גוי%'1 מרק ,גקגמ

 הן , סן)1 רעה זבה
 . בוש % ר"היגיב
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נה שבהותסדר
 , לס מקדמיגן ד6פסר כמס יומק עיולי קמרו ומחפ))י~סכך מקדימין סנחוחובליל

 והמר , טוגה כי נסוי ד)6 סיכי כי )יס מ"4ריגן ד6פסר כמס יומקלפוקי
 טוסין וכך , כלפורי סכת וממוליכי כס3ריס מנח נומכגיסי מנקי יסי יוסיר'

 : מגסגונך
 : ותחמי) לפור ס)ימוטומר

 67מל ומקן , וט' ערבים מעריב ברבת אשר סמון ומממע , נות ,שגין ימסיהוא
 , כידו 610 עטות , מטסיו כלס6סר

~'bW 
 גוסו יטרונ6י לכ מקמי

 hih לתריס 6ין שיטח נסחי מגסנ 9ן וסיר ס3ח, נטרה מטסיו כלס 6סר*מר
 שבמרין כדוך ואמתה ואתת ק"ש חמראל*וקורין בבז שלם אהבת וקומר : 3דנלו6סר

 ירושלפ: ועל ישראל עדת וקל עליט שלום סוכת פורש ומוחס :103)
 ס' 3הך קומר 34ק"ס m)llnh נ3רכ~ח ס3ח SS'( גסתג6י רנ מקמישאילף*

 , כך ו)5 קי )6 כת3 יוס וגייסי וסמרו, 16מר 16 רשע ימומ כסקר)טקס
 כנרכס , עיקר כ) 6יג0 11 ררכם מו") מזנרי רוכי יטר . )ומר ר16י % Or%י

 לעמו יסכומל nnthw י"ר כגון , )מגיס סתיס ניסוך נסחר סגים סכך ,ממקיח
 ר,מעריכ ססן )סגיס סמים מכרך ו3טר3 , יסרק) נ6) כנון )"מרי0 61מת ,יסרק)
 ולאריגן . )6 ופ , יסרת סמו וסומר שרShl (6 כטן ושמריס ידחיס ,ו6וסכ
 מפס, 16 רדות טרמפ "nSD סמוא) 6מר יסרס ר3 6מר ח4נג טד אסמר חסל3ס'
 מ3ס ס16מר כדירי 01)כס , רתוח אומר יסולע ור' מיגס *מר גמליך)י3ן
 פ3ס anfb0 כסנרי סקס טמר שמו") , לסוס %ומר כרפי סקס 6מרור3
 רפית השהצר כדירי פכם ד6מר ו%ג , חספס סמכיגן )6)תו יסרק) סונורנחר
 פ*נתייסה hp'~m "ש% לב כל י bnt'p1 יפסיק יפתל 3קד,%ף4צ

ע6
 מסיק"

 h1W'h shtJtt כרב 0)ט14 כתר, 1)6 כמל )6 שכחס
 תויג"
, 

 רסס! דפתר דר3 ידחיס דעכתן וכיק וונ, טפס וס)כ% קמפוסי נ6יסור6וסכך
 , וע6ירוח ס3מהש )ופוח( 3ס דמית מסוקי ועימר יסרך) סומר נחר ומקיט כחרפי6י1
 יסכינו כיע 3ס3ח 36) , 3"ע ,ס י3ר . דרכם מסרייבו חקינו ססוקי ממרוכיון
 מט )טאטאן 'SD יסר% וגריטןגמיקין

 )יגעי
 שקתי גמי 6י , סעייין סרגת משט

 )שש סחיס מכרך 3טר3 %מן ומשמיחם ס)יקו5% , סרגן6יטקורי
 סר 6מר וסכי . טכככל לחיגו ו33הש עגו 3יס'ג0 מנסנ וכך , )6חריסשתים
 , )טד יסק) טמן סקר כמשר נמטרי O'S1D ימים ושעי ע"ח 3יע . גמיטפס
 סריגו סקוס כוכפ שרם רעשכן שר6) טמו ס"צר חמת 6)6 מגסנ, 6ין רבעווכריח
 קדילק 6)6 עיקר כ) המרפס קומר ההין , ירהם)יס וט) Shv טמו טדפוע)

 הימרו nahl , )טד ,Shln טמו התול 16ג1 משמוח ו3ס% כגסיומ ונסיי ,)שנד
 os~it* ס' 3רי 36ל , ומוחתין יסר6)3גי

 כ)ס: 3נג) ו)6 6מרמ הישנס ל6 *מהם
 . וחומל , oen קרושה תמהת אשת . ויומר נחפ)סוטומר
 בם על שהקלת םלכט "מחםלהך עמך ישראל את שאהבת אלטש ה'דפאהבהר6

ח א ש א ש  ניחך%
 5ר" יגס י'י י י9 גוסה ש% סנן 9(( . רטש תיג זן ,fl$,, גש?ט גב' ממט ומא!גס יקירי ו5ת'*(

 וחיג יס4 ידי 941% ק הף מלקמא מטויס פחש ס, שתופש אשא שקש **( . 6)1 וט'ג זגג!לשגור
 . *ע זטצ4ו גחוס4ת4 סהשס א ("hg "( : %ינג'ס גש' סו6 אן , סמן ושורך רגכקון
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 רגרי השניה יום את אלרגו ה' לע והת ,בהתר

 . באהבה רוה ורקרהם
 ולתת ולהפארת יבריר לאות ולרודאה לעבורה לכסחה לק-השה לגבוהלגדולה

 ! טאתן'6 תשלום ברכה4

 בהורהך הלקם ההן במצותן וקרשנו גסניחהע נא רצה אבותש ואלהיאלהינו
 ורגדאלע . באמת לעברך לבנו וסהר ביוועהך לבט חשמה כגובךגלבעע

 בא" . שמך אוהבי ישראל כל בך תשמחו קרשך שבת וברצק באהבה איהינוה'
 : השבתמקרש

 ומן ניווסף 31ין 3סמרימ וכין 3על3יח וצין , שלום המש ה-ויאה עבודה41ימר
 מס' לם,ק לסטהה שבהב; לבנירס "ערדל תצה , כדי6 3)זגן יחכיר3)וגמס
 ! אברהם מק ה' אהה ברוך וכק. וכושיע עוור כלך .ביעקבה

 ד5מר סכ0. פ) ולינור ומחר נרכס יוחס גומל מען, כיחס 'ופתם נסנט טעסואם
 נספים דסטו רכ גי 3גי )ן o13b , "PSi כר רכס גי כזיק כי גממןרכ
 : ס3פ )תפי ושור פרכס 15חס גומר )1 5מר , 4ומרס מסו נסנטס%
 וגו' והארץ השמש יכלו . ויונקר %ור ט)ימ יורו ימעין חס)0 סמ0פ4ןולאחר

 ! לעשות אלופם ברא אשרטד

 : סי6 ש , סנט עעין 6מ0 טסא קיוץ%ויעמל
 גא רצה איא . בראשית לם.ישה זכר טד וא' אבררם אלהי אסא י אחהברוך

 . שלום עשה טד ומקדם : השבה מקרש ומוחסבמנותז%
 ס5מרט ולעסתי 16הו משירין כערפיח סנפ ס) ס,כיר ע6 ימיר טעסואם

 דסכפ כטר3י0 קותו, ממוירק 5ין 3טרכיח ר"מ ס) ותכיר 1)6עשרי
 כש ד)6 סיכי מישי סגי , רסוח טרכיפ דחפנה י זקיית5 שע"נ , 1715ממדלין
 ליס ותקליק כדורס, עקש טיס , שכר 1)6 4% סלם ,S~h , )יס משצמיגן ד4%%יי
 04 מערמיגן 6יכר 1)5 דעי כיון )גתי( ור4כ5 )יס, מטר%גן )6 מנורו סססילסק לסי טרכיח פסקת ז6מר )מ5ן כ3)6י מכרין סגי ,סירי 1nhO וגנת . ייס)עסור
 S~tb 1)6 ס3ת כקיני סעטס ג6ון'ימיד ממס רכ64 5מר וסכי : ע5)יהסדר

 סנט מטין 5מח כרכרי ססי5 , נוכרו 6טם מנן )סר מס)ימ ססתט כוץ ,ומ5ר,גחך
 ד% סיכך גלשן בטרוקי רכ 5מר וסט . פנס זי ע6 , כי ועד מחמוס ,נרטם
 : גפילhD'~ 6 וטד מלי% כדגרו 5טח מגן 5טר מס)ימ המע נרטפ מנעסספ))

 גסלה6י 6"ל וסכי סכגפ2 ככיפ ס5וכ)ק שגק יי 6ל%ס )ס%י6 סיין שוטקרשין
 ו% , סם 15כ)ין 6י%ן pbn שעפיי כגסיוק גנחי ומנוייין עקוהמין ,ר"מ

  הכדילי דור* סשד)סמכשל
, 

 וכיי
 ירי סלנור כל י% רלנור6 סליקק ר6נחל

 phnea1 * hS,r vp %  הלס  סר*סניו, ננייד היןלסלסנדלווסמ.

wsw.4ההלס עיש 6סי* %6 ימו, ס"מ נמן hnan  "קים 5ין ס hlh 
נתקם

 וט-מ שי סעי יקמיט גטיוקומומס, שfhw 4 שג ק מש%, ג,4ש הלו "י )6*6(
 יש ר5ף סנוב "ס גם" פין שרג ק,, *6 : ש"ס מ' 15ח טגm)h 6 שפ*ףנ יגיח 40 געי פחסו*5(
 גל nfamh פש*ס לנ ההו' es גאפ-פ: שחש)) 6י מס שי"סילנ6יוומק י6",4א

 סם: וגג" rm" סי חד גינ'ט אף 41י,פו6. עשןסשזס
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נו שבתותסדר

 ס) יין סי1עעמם עעס מס , כנסיות nss~ סיין SD יקלסו ק לעפיי מטיס ,כתים
 610 ,משכס )סעוס סי6 משנס )6 ט ספר סטעס חס רש6ס, סטקיש
 סמקתן חס , )טשס %ז "ין פנפ וי י65 קיק ססמט ומת נתנו קושלדמוע

 מלייי'ממן  פפי לצ4, ציי למם .פקדסווהך bte1~, פ%מ  ליורןומעשקו
 סורק וכמלי , sr~, Olb עעיו מלזר מלים מממס 6מד גק5ת נסם כמיערי 6תרי'דק6

 , 6ריפם6 חןנךס אן ליס יזח( סיכור תן ד6יכ6 ימגין סי , DnD' יניכקוהתן
 : רשלם מסום סיין ע) סיסת נב"( יקוט ש")ותקם

 , ~p1D סו6 חס סנט, ממס' 6מד סרק לגמר סכגסת ככיח שפוסקולאתר
 : סרקך כצף עד ונר סרדיןבסה

 שלום יב ה' למה מז נל שנשק בשלם שלתם סרבים ת"ח חנינא ר'א"ר
 ש"ס נא ארבנה פדר אוי לטוף : בארסנחהיך שלחת בנצלך שלהם 'הי .בגז

 : השראל ש שלום לבניך בנים ח-אה : לך מגב אבקשה אפיט י בית לרע! :בך
 : )ךש1לצתר

 6יכמ די)מPP'e 6' וסכיה כמש דכי סכגס מטוס רכנן tpm(1 קדקדךדהאי
 וחררם , וממתק 610 וריש 5טר6 ג'ק ימאי וער ת"י 1)6ר64ע

 כסוי ונסיק 5*סרס דנתל סיכי כי חמס טכוסך 6מר 5טר6 ךרלם6מלירננן
 כס6 ט) %מ6 דמקות גפ כמטסם נכי מזיוך )זיגים )יס המיחכעי .5טל6
 : )כרוכי SDm~ ילוכ )6 ססשת, מדךע )מ)ך( דלצור עז יגךה(6,דממל6

 י  סדו )סגם וקרקס דטמכ , טעפס כמוךס )קדם וכפסן סעכץוכשססיימין
 : סעתס נפקוס 6)6 קייטי  טליןפנל

 ק ob , הגק שי בוא ם . ספרסס כ) ייבלו 15תר . ככיחו מקרס ס,סוכסדר

 : סיום ע) מכרך fnbt - ק*
 לירישת ששי יהש למעיאי החלה . בראשית לרעשה זברת הנרולמבאהבה ג4-שי חשבה * בס mrn בהצתתי ק-שם אשר השלם מלך אלהש ה' אתהברוך
 י-er~ ושכת . העסש סכל קו-שת פיהם בחרת ב% כי .משהים

 וברצק באהבה
 השבת: מקרש ה' אתה ברוך *הטילה%

 , ~ws יי יא )6 כניטש כוי מתפ פעם 1)6 קוס oht רניעיס, מץ ממפוטועם
 רניגמם שאגו , ל6 א ohl 16 יא *ניח מ)OD9 6 06 הכמקוסד6ממק

 לחם דג(הרא ליתר הגש! שה בורא וכמיס סמם SD מקדם יץ י ph 061 -חן
קה"ץ:

 מייכ*צז סנשן מכס שן6%מז % %קיח שקיטס עמלם 6תלרכוהכי
 sb טס *ס דקים תי4 ור"מ , לנק מרי וט) רגק ט) ססיomn~ 6 כוכסעגיו
 טס *ס 6יח he1 אמסמ6זעפס, סמק כרש טסם) ots 6ש 6נ) זנוק,זלכם

 %ס ק %1 י קוח,ו6יי" % טס 6מר )כרוכי רריךט)נרכס,)6

מני )**% % ף  ש  ne1bwtw"*bt)oioita)1~w לו%,%אאש%סק 
 : וחף אא8%
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 , רשיון 3כרכח ד6'פסיק ממוס , סגפן פרי נורק ~Pr נרכח ס) 06 ט)מנון
 סנו,ון, כרכת וכריך 1pht" קידום ס) טס ר~ס61 מן )כר )ים סוס ז)6 גמיוסיכל
 קוים סג6 1)6 , רפוין כפכח 3תר סגפן ט) כרוכי תסדר יט) 1)6 סמוון נכרכתנסיק

 וכרכס גתמייכ כ3ר רכיעיח כדי סמתס מכיון סשרsu ,6 קדש סג6 ע6מקתיסתור6
 , רכיעיח סתם 1)6 קידם תקמר ו6ס , דחיס סוס רכיטיח וטו 61מרוגסר6סוגס

 : )למריו כרכס טעון סי)כך ס6נוומ, נמו חונתו ידי ע6 )6 כן06
 טטס רכס 67נור , נוקדם ועעס סכם obl סיקדס, קבס כקוס סיטטוס )6זסואסור

 lh(D כו סיס 6ונוכ)זנר טיגן ממתח 16 הכרוח מחתת סג6גס57 ונוי .מקום
 ר3 ך6מר חייגוח גתי תסיס . כלו סיום כ) ehl'(t ככקר, מקדם סכים כקיני קידם1)6
 עוכיס כר b1plf מר וקמר . תורס זנר סיום נקידוס מיימת (D'D 6סנס נו6%

 מרימו )לפוקי , סמונם נכי ט) )גסך ר~ר6וי יין ע) 6)6 סיוס קידום61ומריס
 כמסגגת דטנר J"Dhl , מידי (ste ד)מ6 נוגעם גנוי 1)6סקי , %ט6 6ורמד)16

 )קדוחי זמי ספיר מגתו יין 36) )ממחך, ג6 סקליכסו סכי 6פי' תידי כיס 6טכח1)6
 כיוס קייוס טויו וקומר סכום )ונך טגכיס ס) 6טכע 6זס כלמט רכס ד6מר ,טויס

 : ס)כסוכן
 )6 קורס ידיו גט) 36) . גשי ט) ומררך יויו מט) סטם ע) ממנוךולאחר

 רכ "גור וסכי . , 'D~p )6 ידיו גט) רכ 6תר כרוב רב ז6מר ,יקרס
 ידים גסינו )איך אין יין עטם חס , סיין ע) Dy )6 יזיו גט) גנוןעירס
 יירוח מגס' h(h חיגו )פירות ידיו סגוס) יכסך דק6 , סכסך ככיח גנטכסב
 :  ספח Sh )כו ומס סיין מן דטחו עקר58 ידיו מגט) וכיון , גסיי דטעוגס 610וסח
 מיינ 636 ר' ד6מר , הארץ 0ן לחם הדשיא 61ימר , ככרות סחי ע) )כנעוחייב

 ר3 ולתר , מסגם )חס )קטו סי6' כסכת )חס ככרוח סחי ט) )נקט6דס
 : כרטכחגות6 מתמוי 1)6 חרתי u'pll כיינך )רכ )יס מגייך6סי
 , סכי וסחיכ )6, 16 ככרוח סחי ט) )כלוט לריכין טוב כיוס גטרוג6ק רכ מקמיובדילר

 סלריכין כדרך טו3 פיוס ככרוח סתי ט) )כלוט 6ע מלרישן יודטיססח
 ע) )נלוט יסרק) נתחייכו )6 טלמס סכסנת מפגי עכס מס , כסלח )כלוע6ג1
 , ממגם )מס בקוע ימלק ס~ור~לו נסכת יוד ס)6 מכיון , מן מסוס 6)6 גכרוחס%
 כיון גמי עוכיס וימים , וכו' כטכח ככרוח מהי ט) )נלוט 6דס חיים h)h רניולתל
 )מדגו 16מר יסוסט י' , ח)קטיסו ימים פסח מכמיס סגו סכך , טוכ פיוסמן ירי ס)6 ומגין , כלכח ככרוח סחי ט) ונסוע 6)1 חייכין סוכ ניום מן יודם)6
 סמודטי בעור ר' . ט יסיס )6 מנח San , מגין ט31 כיוס , כסכח יורדסייגו
 סכפוריס כיוס , נו יסיס )6 ח") מגין טוכ כיוס , כמנת יורד ס6ימ )מדע16מר

 : נו יסיס )6 סנח ת")מגין
 )כזע  רוקען נלפת ומכרן היל) :  יין  גרס יתעלק  זיס סיוס נקישוהיהיר

 :  לאטלס(סורבלו
ובשהייה

 . 1רע'1 י5 ,ועי" עשו ו',( הן'1 ערו י' וסייס תהי שע ba) . h'P1 גי' גהי שין51(
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בז לשבת שחריתסדר

 פכדקיס "מר ומוסיף ויוס, יום כ5 כמגסכ סכרטח כ5 מסדר ספח ס5ובשחרית
 : ונסכה יעשה התמיר עולת ער וכו' השבת וביום ישראל בני את צו50

 "( : וסוחמ הכגסת מוןורומי
 יה' , וער לעולם ימלוך ה' סלך ה' . סלך ה' . וכו' צרקתיט על לא השלמים כלרוקדן

 שלו ציון בס געושי אוראל ישכח , במעשיו % ישכור לעולס ולככנר
 אלהי אלהים ה' כרוך . הללויה ורור לדצי צין אלהיך לעולם ה' ימלוך .במלכם
 הארץ כל את כבורו ושלא לשלם כטח שם וכרוך : לברו נפלאות עושהישראל

 : ואמןאסן
 לעולם כי טוב כי לה' הודו . אמונתו ורור דור וער מך וגו' הריעו לתורהמזמור

 . : חסרו לעולם כי השמים לאל הורו טד וכו'חסןז
 : לה' והלל אמן העם כל ויאפרו מד וט' היריעו בשכו קראו לה'הורו

 : וגואלי צורי טד וגי כספרים השמים קרור פירורלמנצח
 ושמואל בכהניו ואהרן סשה , הוא קדוש רגליו להרום והשרישו אלהים ה'רוממו

 שמרו אליהם ירבו ענן בעכצר . 'עגם והוא ה' אל קוראש נצציבקוראי
 ה' רומסו עלילוהם. על ונוקם להם היית טשא א5 ט' אלריט ה' : לכו נתן וחוקערוחוו
 והרבה ישחית ולא עין 'כפר ררצם ח"א : אלהיט ה' קרוש כ' קרשו להר .והשתותואלהינו
 ישראל על לאלהים עו תם : שרוני תמיר ואמהך חסרך טכנ' רחטיך תכלאלא י אהה . המה משלס גי וחפתך % רחמיך  נטר . רימזו כל יעיר ולא אשלהשיב
 ותעצומות עו נות; הוא 'שראל אל טטקרשיך אלהים מרא : בשחקים ושוגאותו
 נטול השב הארץ שופט הנשא : הסיע נקטות אל ה' נקטות אל : .אלהט ברוךם
 מחשבות הניא טש עצת הפיר ה' : סלה ברכתך עטך על הישועה לה' : גאיםעל
 ארם אשיי צבאות ה' : ה-ור לדור לבו מחשבות תעטור לעולם ה' עצת :עמים
 ישנו הסלך הושיעה ה' : סלה יעקב אלהי לט משגב עמנו צבאות ה' : בךבוטה
 שכך אדרי פה ארוגים ה' : ורור לדור זכרך ה' לעמוס שסך ה' : קיאטגיוס
 ועם נחלתך את וברך עמך את ny'we : השסים על הורך תנה אשר הארץבכל
 להשתנח קרשך לשם להירות הגוים מן וקכצט אלהיט ה' pwln(1 : השלם ערנשאם

 הלבנה והסרה : סוער בא כי לחננה עת כי ציון תרחם תקום אתה :בתהלתך
 בים ואסר : כבור זקניו ונגד ובירושלים ציון כהר צבאות ה' סלך כי החכהובושה
 אטן לשלם ה' ברוך : בישועתו ונשסהה ננילה ט' לו קויט זה אלהיט הנההורא
 טן ישראל אלהי ה' כחך : סלה ישועתט האל לס יעמם יסיוט ה' ברוך :ואמן
 ה' עבדי הל6 % שם גת הללו הללרה : אס! העם כ5 )אכר העולם ועדר.~למ

__ : הללרה ירושלש rtw פצצן ה' ברוך מד , תו' בחצרות ה' בטיחשעושרם
ברוך

 והן " , הי elh י" "פ ס7ן'סון נע,', יי6ס מ;,1*(
~lmh) 
 )נצווח 57זס 5ח )ווו ממקור מן קט" וק ,

 : ו"מ,ס נ6ממ%



 לשבת שחריתסדרזפ
 כבור re~ : בישועת' ואראיי אשכיערי שים אורך : טים לאיך ה' קרפנא", לביתך טד גר' השבת ליום עדר פקיד , בהשבוית הכילל מלר טד ט' שיברוך

 הנשפה כל טז . ונף פשי הבי הללויה . וא' בזזך יושני אשרי טד ומ' לעולםה'
 אברן ואק, אמן הארק כל טד כו' ואמן אסן nSWS ה' ברוך הלקיה: ההחרול

 : ומ' כבמך שם ויברכו תפארתך לשם ומהללים טד וגי ה' אתדו
 : וקומר לנור ס)ימועומד

 "Tc ותהמם בפאר בשר כל רהז אלהש שטךה' את צפו ת %נשטת
 שך העולס נק , תנידפלכם

~StPn 
 סלך לן אק וכשלעריך א5. אהה

 אלא וסוסך עוזר לט אק וצוקה צרה עת בכל ומרחם שנה ברל פודה , ונרשיעשאל
 גליו נרסק רנה wtwi1 סם שיה סלא פיט ואל! , קוהם אנחל לנרך !לך ,9(קה
 ממצרים פלפנים . אבאימ ועם עמנו שעודת וכר רבי ורוב אלפס אלפי מאלף ,וכר
 וכל , תשחצי לפניך ניפה וכל וט' פה כל טלכמ. לשמך וישברי ברכו ימוה, מפעו  ששנת ולשון , וט' רחליך עזהט וערק , רלטזמ ורירם רבים ומהלאים טדום'

 אתה שיש שועת וכי לשמך טפח והלחות ]הקרב[ )הלבבות( וכל יראוהלבטת
 : וכי ותחוגג תאזק הדל npwתשסע

 היכת שכן , חור דור בכל סלנגי שסך יתפאר עדאל טת עגך יבמתבמקהלות
 לפאר לשבה להב להוחת אבורש ואלהי אלהש ה' לפנק- היצוריםכל
 , כרצחך עברך נמי בן דור ותושבתה יכרות  כי ועל , לקישלרומס
 ,nasrn ברכוז ומלטת קדושה ותפארת ההלה נרולה כבורה וכו' נצח שסךהמתבח

 סרילל ניזל מלך אל ה' אחה ברוך . יג אתה עוים נגר משלם הנרוללשטך
 רר זמרה בעדוי הבוחר המעשים כל ארק הפלאות אחן ההדאות אלבתשיעית

 : )טיב טד קדים 1DlhI :העולסים

 ש טה rdNnt %ן ישתבח 2 המבורך ה את ברכו"ומר
 חמלכש סמכימלר

 בבלגים אחר . טענתו בכ5 שים . ברגזיו כ5 אדק שריא הוא בחךוייזש
 ודיבק אטיו לסכך , מתחת האר! רגל ממעי בומםים אלהים . זולתו ואיןובתחמנים

 1 ולברכו לולרפדות

 ועד לעולם המבורך ה' 12רדךוטהין
 חפה ומההא רקיע בעי pptll וכו' אגר עצר השלם ט5ר אל"מ די אההברור

 . בראשית טעעשה ש בכל סחרפ פצתו עלקה הלטים לארץ רשאי . כרפמעמה
 בקזימ, כמיגב סד וכף שלם טינפת רנדגשא ראדאר מאז לברו רימוזללהמלך
 וכו' זיתך ואק הוה כשלס אלהים ה' כערכך אין * וכו' עלהך ואק כערכךאין

 : הסחים לתחית נעשיעט 5ך דומהמזק
 וצלם פלא צבו גדלו * הנשסה כל בפי ומפואר הוא ברוך , המעריס כל ש אחןאל

 פגהצ ראוות מצבים , כבמי לפני וחמש חמד * וכר אגש מבבים ואבוגהרעת
אלויע
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נח לשבת שחריתסדר
 תולה הפארת וכו' לישבו יהנו וכבוד פאר : קוניהם רצון באיטה עטש וכראפקיע

 : גדיש אופני עםשרפים
 חפ"ציז , כבודו כמא על והטב נתעלה השבייר ביים הטעמים צל nae אשראל

 שבח * וט' השבורי יום שבח וה , השבת ליום 9.א שב , הנשחה ליםעפה
 האוץ ועל וכי אלהים ה' שסך . ישראל לעסו מזחה יהור למלך יהטתהיה

 ו סלה יפאר~ך יצרת אשר וסדורות פיך מעשה שכח כל הל *מהחת
 : וט' והאופנים * וכף קרושים ברא וטאלט טלכט ציתהמזבנרך
 ! ישראל נ"ל מד רצ"ב אטת , שסע , רבה אהבה , מזרלאל

 : ולינול * השם וקהשת ונבירות אבות , 61ההר נ)נח(וס1זפללץ
 בם אשר וכר לעמך כי ט' פסילים לעונדי מלכם המלתו %א ום' משהמהכוח

 רצית ובשביעי וט' שננ קורא' שבת ושסרי במלכותך יתעדןבחרת.
 : קראר, אותו יהום חמדת וקרשתובו

 1ah1 : השבת מקרש טד צי בנגוחתמ נא רצה אבותי% ואלרםאלהינו
 : שלום רשם הקוראהעבורה

 קחשת 161מר וט' לך יהט וכתר ונטרות אטה 161מר ר0%יכס )מגי לגור ס)ימווורד
 : מ)6 קויך יאמר , ר%סס)ס כ) 61ומר : סשה שמח . הים וקודשתהשם
 ד6מר , סרגוס ולתר תצ6 סייס ךיח6 דעגיג6 פוסס ומשורין 5טר696ויתבין

 ovh 9)ש )עולס 6תי 6"ר יסורס 6"ר שמס 6"ר יסורס ע"ר סוטרב
 לב ולמל . וייבק עעלהז ו6סי4 תוטס ו6חד מקל6 שגיס 4טר ouפלסיופו
 ולמר נוקרש שגיס ס5טל עס פוסיהעיו סתס)יס כ) מגמס 6"ר יסרס נ"רסוגן

 : ההוסוו ימיו 4חרטס.מס)ימין
 יברך ה' יתן לעסו עז ה' עד וכו' אחה גדול ם . ס"ן 61ומר מ"ח וטאליןובטוסף

 : בשלם עפואת

 כין כסכסך שכין סמ)ס 116צ סמ%י6ין כין ס"ת , נ16ן ס4ס סר לנ 6תרוהכי
 5ייכין וקין , )6)חר יסנין )6)תר )סגיו עומדין , שמקומו 16לצכטתמדרין

 , כרס סעהין ]טד[ )עור( 1)6 רכ6 ממיס יס6 סלנור סעתין עד )6א()מתו
 וכסחוצ סככצכ ממס )ומר כך סיוסג מי ש or , hnD ר6יט 1)6 כך מגסנ61ין
 סגססמ ג'ק סוגך רכ כר רגרי ליותר , סי6 סחיקס ענוידס מהסס . מטס כ)טמרו
 6)6 עמוס ולין רמס כ) סניו וכפחמו h)D' וכס גדכר tl'eh שספר לסורסיח

 , סתיקס OfnD 6(6 6ין , עת ע% 61 עתח י"מ )6 מ ה%מ4? ט%פנטקס
(%

 )עתי
t)DD סמטגו )6 רנ6 סתיס יס6 16 ברט סעיגין עז ס"ס . o1%  מעני 

 , מכתש משמיי כקץ סיח ושהו , חקוס סינס מפגי 6)6 משלע[ "יגוספר
 6הץר 46מר ור' סימון וו" מקריס ר' , סרח מסני )עמת מסו לסו קינטידק6מר

א  מפןא
 בהועצו" חינן )ךח D)fiO מס o~a פסשאן צשא(

 שח6 ק 5חח שגא, מניגגטפ6 ג)
 . 5גר עם Ot)p 1V"'tS ,וששט



 לשבת שחריתסדר28
 כמכס )ים מזויגן קלחי דנוק"1 וכיון , סכן כ) )6 נופניס טומדין )ומדירמשי

 : נוחכם יתיר )יס מזוויגן1)6
 ולאריגן , בסס קורין כנוגחם ונסכת וכממיסי כסגי דאגן , סכטס כתורסוקורין

 סיני רכ וחגי . ויסר6)יס )ויס כפגש כ;גד רב 5מר )גי כגגי ס)סססגי
 , סממן מן טקס ויזכר סכגסח ככיח פסוקין מטפיס פומחין 6ין , תימורמכירתה
 כטלין, טסיס כנגז 6ריכ") מי כגנך סלוקין טסרס סגי 6רכעס.ו"מרי:ן קורה61מרון
 כגגד 6)ור יופגן ר' . נסיני )מפס סג6מרו שכרוח טסרח כגנך 6תר יסורסר3

 ממוכח 6רנעס סקיי ר106ן ר63 והמר . סעודי גכר6 מכסס מהמרוחעערס
 גימ") כי"ח ysh 3סן וכחוך סיסמה 6ח תורנוין שין סגם ס) קופות ס)סדחגן
 סקרו uinbt' . כריסון סמ)וס , רבעון ננוט )סקריכ תסס גחרתס כסן 6י,ס)ירע

 זחלי , מסות6רכטס
 טרטור Tnsn  ליריה, ס3עח יחרו ממעוררי פגי מ% 6)

 , מוריין 1)6 כקלס מטפין מסוכם ס6מ)עי מכלן גחן 6"ר , ממערכי נר כבימגיסם
 טוכד6 6מרינן 1ח1 . ט3ליגן כרכב , 6רכטס קור" במיון סימי רכ זקתג'ובע"ג
 נוכר 6כי ותכריס 6רכעס רביון קר6 קם נוכר דקני כגיסח6 )כי "יקנט hDDרכ
 נכגסין מסוס גוירס ו)6חריס )פגים מכרכי דקרו דכ)סו רכנן וחקינו . פפ6)רכ
 , 6רכעס קורין מועד 0) 1כמ41 מלסיס כרקמי גנוי ותגן , י6%'ן ינסוסוג,ירס
 מבכס כים% סיס כ) Or ss10 מדשין , ח)ת6 קורין כ6כ וכרטס )גורחטגית
 6ין ה)ח6, קרו נמי ופוריס מגורס , ס)סס קורין 63נ ותסעס )3י חטגיח כנון)עס
 6סף ד6יכ6 363 מע' מון . 3גכי6 נופטירין וקין ט)יסן מוסיסין 61ין נוסןפוחחין
 סומחין 6ין 6רכטס קורין נווסד ס) וכח41 חזסיס כרקמי .פסיפס

 מס'
 מוסיפין וקין

oh~tsP. ין , סכטס נסכם , פסס ר~כפוריס כיוס , ממטס טוב כיוס גנוי וחגן" 
 , ע)יסס נווסיפין S~h נוסןפומחין

 ומפטיריי
 )מגין ע"ס סנופטיר "ין . כגכי6

 מ"ט , סנעס פססממאס
 נודעו)"

 ממפעיר וכמקוס , סליק )5 )מגיג6 ס6 , הורס ככוד מפת , חח)ס כחורבהיקיץ )ריך כנכיון ממפטיר קנגרו מס מפגי עוב תנור
 ונופסיקין , סכ"ס וכסנט ונחציתי ונסיי ננוגמס כסנט מחח% סם סטריתנסכח
 דסי6 וחגוגס וכלמיסי כסגי )סיום סחו מדסיס ר6סי כגון , י)חגוכס מדסיס)ר"סי

 יום"תמגיני
 , מפסיקין תחמשי דם) גמי ופוריס , מפסיקין כגוייסו ד' וממיסי סל ,

 קרו1)6
 כעגיג"

 , סח6 דכואך וחמימי כסגי כדט3זיגן סגח6 דססי6 דפרסח6
 גין נממיסי 3ין נחגי 3ין )סיוח סח) גמי סגפוריס וכיוס , מפסיקין גמ.ו)תטגיח
 )כיות סח) טוכ כיוס כמגמם 36) , ס3ת6 זססי6 כעגייך קרו 6% מפסיקיןגסכח
 , פרסיות נסדר 6)6 קורין 6ין סחג סי ססגס סמי06 וחמימי סגי וכןכסרח,
 וכ) , סכרכס וסח קורין כסכת )סיות סח) ססוטח חג ס) סוד יום ס)וכמנחס
 מג" וקחי מסח" קמי כאסססגס

 : פרסיות כסדר קרינן , סח" ריס וקמי דסכוטי6
 דחגן , יסרך) )1' וכתר )וי וכתריס קמ6 קר' כסן , ד16רחת6 כספרך קריגןוכי

 ועמריו )ף ואחריו אקסון קורע כסן , ס4ס זלכי מסגי 6מל1 דנליס 6)1 וש()נטן
5hlpנוסס ושחוכ קר6 ז6מר מחגך 5"ר מעי סגי מג6 ו6נורי' , שוס דרכי מפגי 
 ונגסו מסכת 5מר גפמ6 ילמק ר' , )וי וסדר כריסך כסן 6)6 וט/ סטת הנהורס6ח

סכסגיס
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 3ש. לנשבת במרעעסדר

 ממדם צם עס% 5מר 6סי ר' . 4י וסור , נרקק כסן hlh ט' )וי גגיסכסגיס
 מסס6 6תר 636 נר מייל ר' , קדסים קוס )סקדיסו לסרן וינן) ומפסלסרן

 חוס) , )יס תמון וסדו 5ני )י ותו ר6סוה יפס מגס קיטו) IIDh1, עכרך ,קרסון

 תסס 6קס חכם נעתי ויסוה) סקרן עס סק גלון גטתג6י רכ מקנזושאילו

1וגרס"  סם 6ין oh גקיסיגן 5כיי 6תר ירכי 
 ק כסן:1

 קרי ד)6 ו'. ' ח
 טק. קייק יי 6יעס 06 יפוייי הייי אמס 'וייני

 יהמה יתמי 6י6יי 1מז1י '
סייסס

 תתיש סיטתי I1Db1 צס"י6 ק6תייין)נ6יחי כי 'רומם
 )תשוק % ס"מ נץלק 6טהסן ליס 6תל , מדרסה כ' גפח6 ינמק )ר,ס,,(,'

% , קק "ש4 %6 חקם מכעס )מנק עו)יס וסם) . סעס וסער כגסייך;ר6סי  

 &wn יידוף קסת עי0 עסרס כי כס דמעו ךוכח6 ג16ן :טרוג6י רנ 6מרהס
6 כצסנ )מכ"1  ד)6 תדף , דתי השסיר ומל תלי גכר6 כ) קלי ,נסיח  
 סמם מס מ*6 משם כס עזם , גמייי ד)6 )סגך %טמועיגן שי , כשח1)יכ%

 , וגו' )ס'ג5חי נו6סימו
 ומגין
 ז
 ים

 ק
 3ה וכשרםסריר6 ,- ,

ט 6טר y'~s ;ען ועת , כנגרס כתוב כבנוס "תרו bsn ושרמוןיסייע ש6 
 fine ק .פ ornh ph 4 ופ , o~nh 6 -2 61תן

 ושמ"מ לשם 44 , הין מגיס תחוגמק וקין סס תחרנמין שטניס(4מר

 גערותיי רנ 6מי5וכך
~ph1 

1(6 pbn מהסן 6ן 6ין 161תריס תתרנתין 
~tDS 

 זץן", י ,:ק' -- :'י[' ד מ6י רכ6מר
 ו דרנקחרגוס

 שוריספסיק
ש ן,

 מ ל 061 , ממתרגם יותר כן)ו )סנניס רסקי סקור[ הקין ן ממס ס)ש
 סשרס נק סמשס )מוח % , יקו6 קו4 קי6 יתחיך , קולו )סגניססמחרגס

)"

 וסעעג"ד%ש='%'"



 לשבת שחריתהדר9צ
 סקורי וטייין כתרגום טסתמי) תי 6ש1 ,)שגס

 ועטי 5ין , ט4 מקרץ סייס )6
 וירך דהר . נוחרגס קע סטם סיסמעו , סקורך מש מפסוק שכטס טד)חוגס
 , ס,כור תפי 6מן טיכוס טד תורס )קרוח רס5' סנטרך 6ין מסדך רכ5תר
 רטטי סקורך וטין , סקורם מסי ספסוק סיכ)ס עד )תרגס רם6י ר~מחרנס61ין

 קטן ממגו כמאגס וכן . סננתרגס מפי סתינום היכנס ער 6מר כפתק)סתמי)
 : כ)סוגס )סס DID'l ממתרגם חון 6מר יעמוד , )סם )סרם סרולין מקוסש י"ס י מוכחן ידי ויונ6ין ויתרגמו יענידו )חרגם מייגע סי)כך , oalnnl כחורסקורך

 1)5 , וכנצכיס גרטיס לצלם נגנז , ססוקיס עס)סס יפנצח )6 כשרםזהקורא
 מנססן סיו 06 , הסס וכגכי6יס , 6מד מפסוק יוגר )נוחורננעיקרץ

 כי , מגשו נכסף 1)6 גמכרסס מגס ס' הנר כס , 5מר 5מד נקרין מישהיסלע
 ועטס , טסקו nDh1 ולסור סס פור נר"טעס עמי ירד מלריס ס' 6מלכס

 : סס )יחס
 כתורס סמפפיר קורץ , וכיצד : כגכי6 ומסטירין , סט)4ה מוףס ספרות סעסולאחר

 מפגור ולח"כ ססוקיסנ'
 כנכי"
 , קורס ונכרך .

 בדברירן ורצה שבים בנביאים בחר אשר העולם סלד אלחש ה' אתהברוך
 ובנביאי עשו ובישראל בהיה המחר ה' אהה כרוך * באמתהנאם-ק
 ! והצדקהאטת

 האל . הדורות בכל צחק השלם :סלך שעיני ה' אהה ברל , נוברדולאהריה
 לא אאיר ח-ברך . דבריך ונאמנים אלהים ה' הוא אתה נאמן .הנאמן
 1 דברי בכל הנאכן ה' אהה ברגך . ריקםהשוב

 ישינ , בשינו טהרה נקם תנקום נפש ולעגומת . חיש בית הש כי שיון עלרחם
 ! יובלים מנה ה'אהה

 : הר טגן ה' אהה בחך . בישועהך הרום וקיט , תצטוח סהרה דר צמהאת
 , כעכם וממכיר . תועד כין ר"מ כין פכח כין , יום כ) סמ5ווע מעין 4אטזוצריך

 טקוש ה' אהה ברוך מיכמ. אהה כי טהרה עלעו "הי*ד , אכש אשח בי *יהנח
 שנוועד * חדשים וראשי ישראל השבת טקרש יחכיר מדם ר5ס וכסיודיהן :השבת
 : סלמס l'Dfi סכפוריס 31'וס ססגס 3ר"ס וכן , ושטנים ישתחלטקרש
 : ההום וקדורות תבורוה סמוסף,אבות כהפקת ועונודין )מקומס סברס 6תומחזירין
 טסיני אז . בחרו גדולה דבריה האוהבים וגם . לנצ זכר ט:עטיה , יכר שבתרזכבנרן

 רצון הצי * כראם שבת טוטו בה לרס"ב אלתרו ה' וצרתנו עליה.כצטט
 את,ק-בטת לפניך נעשה יטם בגבולם והטעם לארצט שהעקש  אליימ ףמלפגיך
nSIP' % טד תו' אי הוה הכטח יום וטוסף . כהלכות וטוספק נסרק המירק .ויבותיט

 : ערכו יעשה התסיר

תצטוי
 יתעגע יצבעו כלם שברף טייחן עם , עם קראו שבת יצמת במלטתך
אלהעו (מצבך;
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ל לשבת מוסףסדר
 בתהיהדי חלקנו התן בפצותן קרשנו * במנוחתט נא רצה אבותיט ואלהיאלהינו

 והנה'~ו . באסת לעברך לבנו וטרו . בישועחד לבנו ושכח מטובךשבעט
 ברוך . שטך אוהני ישראל כל בך וישמחו קרשך שבת וברצון באהבה אלהינוה'

 שלום: שש מוד'פ. רצחי השבת: מקרשאתהה'
 פעמים , 1)ווס'ף . 'חט כהר . ומהיה . מגן . 161נור סחינס לסני יורך )כורועשליח

 לאלהים להיוהלכם 16)ור,ס וים . אחר ה' אלהינו ה' ישראל שסעאומרפ
 : לכחיסס וסו)כין וטקיש, סחפלס. ומס"ס ודור לדור אכת. אלהיכם ה'אני

 לשבת מנחהסדר
  וקותן ס'א ומאילין . סידר6  וטלי r"yb בא , ניחו 'שי' אשה מחמיך,ובמנחה

 פסייר  וקין , סנ"ס כסיס  לסיום סעסירס כפרסםמלטס
 תכי"
: 

 : השם וקריצת ונברות אבות 6ונור : מגמם מסחימתפללין
 י מלכט אתה כי סהרה עלינו תקצרך , אבינו אתה כי אלהינו ה' לנו הנח51ומר

 יום ועל * עמך ישראל על שנקרא והמרא הגבור הגדול שמךובעבור
 אהבה שותת * כטחתט ביום וינון צרה יחי ואל רצונך* כמצות בו ונשבות *השביש

 : וכר ואמונה אמת ממחת .תרבה
 עמרת . באוץ אחד גוי כישראל כעמך ום' אחר הממך אחר אתה * סממפ~יןהס

 אברהם נתת. לעסך וקהשה כנוחה ישועה הפארתההלה
 . ואמנה אמת פנוית . ונדבה אהבה מגואת בו. יטוע ובניו יעקב ירנן הנחקיגל
 161מל : שלום השש !ברים רצה . טקר סר6סונס 36ל , וכו' במגוחהנו נא רצהאלא
 כרורי צדקתך עו'י פרום ער אלודם וצרקהך תו'* לעולם צרק צדקהך . מפסוקים6לו

 : ומקרש . ה' תושיע ובהמה אדם טדאל
 סר 5נור וסכי כסכת. סעס נ16תס סגפטי ו") רכינו ממס ט) כנודו מסוס וס61ם

fiSolSnעונב- נתכת כמומס , ג16ן pDPnC) סמ:סכ 6)6 עי 1)6 , כח)מוד 
 רגי)ין וטור . סורס וקנין 6כהע ספין כטכח נוגמס nSrn ס6מר כככ) רכייכיפ

 . סריס 16פס מבמרין ערכים והפזת . 16תס מקדינוין כסכח נועמס סתפ)מ'סן5)
 מקדמיגן ד6פסר כמס יומק עיוני , יומק מבפוקי יומי עיוני ס6:יכד5מרי:ן

 תסיס כין . כמסיי עזן גחיי ד)6 )יס נו6מריגן דירסו כמס יונות בפוקי ,)ים
 )6 עוסקין טלין ונס . עדיף טסי כמורס )ממעסק מקוס מכ) , ויךוס יסכ)מסקס
 כ) סמפ :טי5 )קיים 16מר" )פי' , סגסטר רכינו נוסס )כני 6)6 ע6סורמפגי

 : כעסיס מדרסותנפי
 ה' ואומר עד ום' כנמנה בלשת הכמים שט ס"ו וגס , גוויר6 עד אבותפרקי

 ווט"( י"" )ממס' ו"מ"כ : השד לעולםשקור
 לאנית כשל אדם. לכל ואהוב עלוב וממולא. זרת . רוח ושפל חכמים.ענ תלם'דידרכי*(

 לי אין בעוה"ז קדש מה על ואופר מעשי. לפי הארם את ודורש חטא. יראבזתו.
-  בהם-

 'DSt" חתני יגויו(
 mhI ,הריס י)פ טים סו רג ינה '*( . ע'ס יע'נ קם ע) גיףG'hat"~ 9 יקא יקא

 *(כ'1 . ע'ק ט'נ ל'ו דף )ר"" סירוק גק'ג6ומ
 dhn; אדי *ה לפ חייג וא hWt י.6 גמק' ומ"



 לשבת טנחהסדר%
 ושטיב כענין שואל חספוס. רגלי 4מ כמוהו וסוגף עשב ~2לי[. המת"ז ~rw 15 חפץ.ביס

 עסוקה וכערוגה , הרה, את להכניסן נפתח, שאים )מ"א )כהתפתח בגדע כנח- דעהכהלכה.
 . הגל את סופג שהוא וכספג . יעה שטחזקת צצתה נחגרה , ותכוה אתשמהזדרז

 היה . היקרם את שמנבל קיק כפחח ולא * הרוה את שמכנים גדול כפקח הייא5
 לקיה אם . בה חולק שהכל נמוכה וכיהר . אחה דשק שהכל תהלתהכשמקשה
 ואבירם דתן זכור בגופך לקית ואם . ובגשו בסמונו שלקה איוב את זכורבממונך
 תבוש אל . בעינים אלא ככשול שאק . בשנן ]תכשל אל * שאלה חיםעדריו
 תפשך שמא . המינק ס[ חררוש אל תדאי. זחר הרבה תאכל שמא הרגש.ק

 רבר אחרים על אמרת ואם . כקטק בעעיך יוי' גדול רע דבר ע4ך אחכים אם .לנוהם
 שאין רע פרקך יהי אל מטם. והפיש שתלך ער כגרע. בעעיך ז?' קרשןרע
 את אחיב הי . הכטים של שבחן שכן יפה פרקך יהא חוהע של שבחה[עק

 ללאה רחל עשהה שכן . חברך רצון מפני רצעך העבר . התורה את המכברריצעה
 נשק שלא ג"עקב מפיס שכן' . שכום רצון ספני הכרך רצק העבר . לשא%הרד
 את-ת בפשק אוכהה חרקא ר' . הכמה את הטונא השמא את שהב הף . למעקי5ו

 נקהכעור עבירה. 4ף הטביא מ! הרחק ןבכךן. כה את הגא השמא אח ואהבדי
 המלשק וכל חברך על תלשק אל . בעבירה אוצים יזשהוך מנ"צ * לכער רמוסהק
 . שמים קרשי החלל שפא הארץ עם כה! עם לחם תאכל אל . רשאה לואק

 וריסי אחרים ש חתרעמ שהא * ההיעוסתחהחקגק
 אמת שבעה להטת.

 באברהם ח-ור. פימפם ואהק כהרה העקב יצחק אברהם הן. מלו בשת.גתתי
 ברירל ואת כתיב בוהק . לאטר ברית אברם את ה' כרת ההוא ביוםכתיב
 הדברים י ש כתיב בסשה . יעקוב יחי בר את וזכרת' כתיב ביעקב . הנהק אתאקדם
 ה' )לפנ' הוא עולם מלה ברית כתיב באהק . ישראל ואת ברית אתך כרחיהאלה

 . עולם כהונת ברית אוזריו r]1hl 6 נגיהה כתיב בפינרש אתך( הקרעךלך
 בדה-

 כתיב
 ולא העולם בבכור שכבו אבהם שבעה . עבדי לרור נשבעהי לבודה ברתכרתי
 D-tp ואהרן משה ויעקב 'צחק אברהם . הן ואלו . ותולעה רפה בהםעיטה
 ישכון בשרי אף כבשי רגל לבי n~ur לכן שנא' דור אף ונטוים מש *ובנינך
 ואלעזר ומשיח ואליהו רגוד . הן ואלו * ערן לג; בחייהן נכנע תשעהלבננה.
 'הו~-ה ר' של בס )ובן( ויעבץ הכושי. סלך ועבד * פצור )מלך( וחירם * אברהםענד

 : לוי בן יההטע ר' אף אומרים רש . פרעה בת יבתיה *רגערא
 . בחבורה נאש הארץ עטי ואין בחמרה נאש חכנדםוזלכוידי

~DIVn 
 בס,-א

 כדה לך אין תלסור . שכר עליה ונילין סדה במשנה * פרה ואינהסדה
 דברי על שכר מטלין שין . בחנם נהנה שהמים ברכס הותך עשה . טץט,5ה
 אה תאפר אל . כלו העולם כל את מוציב נמצאת שכר נוטל אתה ש .הגהה

 קוה . בה-ך עדהיה ער מטנו nwY לכבין זכית אם . *( דצא שלך ממן שכל מסק4
 השכ,ש. יעק; כנשר לו יש כטים כי . הבא לעולם סטנו ותנחיל הוה העולםמגצו
 איש תאמר אל . בו כיבא שמשת שלא . חכם איני ואנ' הכא פלוני אנט תאסרא5
 תאכר אל . שולהבת לשתי זוכה ארם[ ]כל )אתה( שאין . עעדר איני ואני עמור%פי
 עוד %א . כנבלה חשובש אתם מיחהכם  שבששז * מנתר מבי נאה 58גיא"ת
 אלא . פי ייסף )' פ51מר , ס" סגו פפז קג, 411 פס*(
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יא לשבת טנחהסרר
 נטר פ4מ אצם האטר ןאל * בשרוהכס טלו כלביס יאטט בעליה י שנבלהאלא

 עושי כח נכהי מלאכע % ברכו שנאמר * ברירה אלא גבורה שאק * גבור ~ומואני
 : רברו[ בגול לשעשעדברו

 שבת מהנעסדר
 ברוך סינור 1ע1מן ברבו 1ט'* ריצס יחא 5נורופוחמ, ס)" עיתו שבתובמשאי

 : המברךה'
 יססי6 תסיויק6 מג'15)[ סנח6 כעסוקי ר~תנורך ס' ננרוך )עוגתי לניגשוטתבעי

 0) סכמו ופסוקים )6מריס וכסתיס )פגים כסוןס קרס ומסויר :טנח6
 : כטויסס ס) וכנכס סיתור וס)סקנ"ס

 יסרק) סכך)ת , ob 1D1h טכח ת651י כסכד)ת h)llp) l'ba' רכ 6תרוכך
 , 610 תם% סכת סנר)ח ד)16 , שדוס גוטמ6ח דודי סכדי)גי (e~lla ,תתפייס

 6% כתתיותך )16תרס תגסב 6ין ימייך, פמפס ז6ח כ) 61תעס ופתח : ניכוסרסוח
 : עו' קיים Inbr כ) 6תוגס רק עיקי, כ) סככי) רכינוככיח

 כתחום גטמיס גבית נוזכירין מגעי סקי י פרעת  כמען סכרלס  לשכירוצריך
ogno1)6 סעס ו6ס , סוטם  כמוגן  וסכרלס , ססייס וכרכס וס"לס 

 , חוזר "יגו סליו  סיכריל יין )ו ים 06 , סדעח כחוגן סכד)סמזכיר
  רתגי"

  פטם
hStטס61 שפגי , "ותו תח,ירין 6ין סדטת כחוגן סכדל0 נאביר (יט  olnlh) 3ע 
 , מ6י ונ,1 סו טעם מסח מרכ נוגיכ ךכטו , ומחט)) מחר יין )1 6ין ו6ס ,מטס

 . לותי 610 יכן . )ר6ס מור נוו 1)6 כ11 )6 ס,כיר 1)6 פעס ob )סו6תר
 אה- בין לויל קרש בק הברלה אהב fifinra לאמש ושלמר רעת לארח ושןאתה

 שהבדלה:ו Det הלמגשה, ימו לששה השביע' יום ובין לעסימ ישראל וביןלחשך
 מאחך ורננו *- יעק חטא עכל וחקנו חסהר:1 כן הארסה וסמשטועה ילמגשטענו

 : הרעה רען ה' אהה ברוך * ובינהרוך:
 !יוד סלים ופוסס : מסרס ספלנו  סיכוי  סמסייפין וטמר . כסור סתפ)סומסדר

 כומהו. עיי ינ;'שה 'יגעו בועה ה-עז  ובעשה עלעו אלהעו ה' מעמםושי
 בישולהן יאיאיצ סר בז' בסרם- יושב יפכררין גוסס ויסי "תרי  סוכלך כלותתמילין
 לסמר מלסגוכך

 טמסייתי
  אירך לניתר "הן וסיכם סט)ימ  trm שש א"-ר כלבור

 שלט: עושה עד ומקדך , h17D טלי 61וגור זה אל זה קרא prv' ~אתה 1nthe :יסים

 טטס ויסי )סר  מיסגווזה
 קוט"

  כלנונך טטס ונטמטח שעימס 41מר דסדו6

כנת"
 ליטטיס פיוס לסקריך כרי , סרריסס כססלמת  חי"ל סשססו כרי ,
 סרץממז פל מפסס ~hlat יצוליך יופק סכת  כתולני  כד"פרילן  4יסיס,תלחיר
 כסדר  יסלסל  נווגירין ולק- . כדריסס יטר"ל ססליתו מכנר ל)מוק(  לניסגסמזרו
 , 16מריס 6ין פע יוס כתו61י 6ג) , D(o, 3ת6%י 6)6 מטס ויסי 16תליס  6יןנ"י,  ס)וס סר רן סדר ירכי . סכת כפולרי  (ODI לויסי רתן  כן כי  גוסס, ויסי סנתתויתי
[h"hl]6(6 ח1) פכח נתו65י( Ssh יו"פ בסכת כת651י( [b~h , ס"כוס  סכטקכטוס 

סר"סוגיס
 ס" "י יין ימכר'*(

 . עמ' גסי מרי י' ee) . ט,



 שבת מהנתיסרר31
 זכט' כיון קוב )יום סכת כמו61י 6כ) , )סו) פכח כנו611' 6)6 קכעוס )6סו6סתיס
 )מס( דסדר6 וקיוסק , קומר 6ין טוב כיוס ידיגו נועמס וסיכך ידיגו ומכסס)מימר
 4(VK סיכך כ) זגוי)מ6 כ))6 (OPI). )ויס' 6מרינן )6 גמיסכי

 מטכ מיסי 6מליק
 כמו61י )סיוח סם) גנוי סכסוריס יוס 1כמו61י . זסידר6 קדוס6 6מריגן[)6
 כמתש גועס וימי 6מריגן וכי זסדר6. קדימת 1)6 גוסס אסי 8מריגן )6טכס
 יהה8 6ו יו"ט ונעי כי h'(h 6כ) דמומך יוני סימק )קמן י6יכן סיכך נמו)סכת
 למפיגן )6 זמע6 יימ' מנוסס )קמן hrthl סכם טרכ טכ6 'ונוך מ) 6פי)1יכפורי
 tpl~h. כססו6 גוטסויסי

 ידיגו ידיגוומעפס ומפסס ד6נוריגן מון טעיו6 מ6י . סכמך
 : מוש כוססו יומי סיחף )קמן ז6יכ6 עד כעינן . ומגיתרי

 , ומכרך 6ור ס) ו6כוקס כוס )1ונוכי6ין
 : השן"4 פרי בורא העולם מלך אלהיט ה' אתהברוך
 ; האש טאורי בורא העולם סלך אלהינו ה' אההברוך

 בק לחשך אור בין למיל קרש בין הטכסך העולם סלך אלהיט ה' אתהברוך
 הטברל ה' אתה ברוך . הטעשה 'ט' לששת השביעי '1ם בק לעטיםישראל
 : לרעל קרשבין
 טוריא על 'ת'ה ותפיל סטם :weo לב שתסיר שכחה שר פורה[ ]ל) פוחה עלךאשבעית

 יאל אטיס ארסיטיטס אריטס ארסס בשם קרשהא שטהתא בשם רמתאועל
 שיר 161מר ו עם! וה' משכיל דרכיי לכל דור ויחי : ה' בעינ' חן NYO וטו :ופתחאל
 : הארץ ואת השטים את אלהט ברא בראשית 161' וכי: ההרים אל עיני אשאהטעלות

 הטעשה יגצ ששת את עליט דאל או"א : סלה יעקב אלהי לנו טשגב עטו יבאותה'
 והשכל רעה וחגוגיס , עון דבר סכל וטוצל חטא סכל חשוכים . לשלום יאלהבאים
 קנאת ולא אדם לב על קנאתנו תעלה ולא . ושטחה ששון בהם ותשמיעמ .סאתך
 . לבפ על תעלה ארס n~ae  ולא אדס לב על שנאתט תעלה ולא לבנו., עלארס
  כאסר- י עצתו יבטל בטלו" רעה עצה עלצו  היעץובע

 וחיא מיס עצה הפיר ה'
 סחשבות תעטש לשלם ה' עצת , וע' "Vf בלב  טחשבות רמת י עמיםהחשבות

 קץ צבאות ה' ט , אל עטם כי ישם ולא רבר דברו ותוש- עצה עתו * וגרלס
 י עצתו ושש קישו טובה עצה עלים "VVy וכל * ישיננה וטי הנטויה הרו שרוסי

 סעלש רשת עצות ספרי ברוך , ארחם אשר את ורחיפתי אחק אשר את מזנותיכאטר
 , עזבתן ולא ברוך לטובה* צהקיס של ועצתם עצהו עליה וטקתם . ישראל עסוומעל
 בעולם ולא הזה בעולס לא יחפ'רט ואל ינליסמ ואל ששט ואל יעזכן אל אלהינו ה'כן

 כי אפהר ולא אבטח י עליה יהיה שלים הגלום . בשלום שטר הצרקיס ועםהבא
 : לישועה לי ויהי יה וזהרתעד

 יטינס. ר6ט גטרת6י רכ 6מר וסכי כיהו. כגי 6מ o'DDnl )וגנניו מ)6 *(ושותה
 נספומ  סמכיפין יסינוח כסת  טוסין  כך ~Dh  מ45רי ננור5 סנמנמקתי

  מן טסנה נרי גידינו ]עין[ י"ימיין  ]טוסייך מסיו 1") רכותינו רקעו וכך .ירס
ס16ר

 . גס h"):QD וגגכם ;, גי' שי ש' י(( . שי' נכל ישו" עי'"ו(
 : ס"ס בסי' 'גנו  ימיי כנ,11 1ג'ג , גגו)ס גתה גסס "מו "ו)ע'1 ח"ו4(
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5נ שבת מוצאיסדר
 ורהיט . מגסנ וכך )16רו 1ahtD סד סגו ט) מנרכין 6ין שהגיגו כדרך .ס16ר
 חכתים רגי)ין 6ין תימו כלסרניו. )ר~סחכ) סתלוס סורקטס כן 6)יט,ר ר' כפרקיטסגס
 שחו ומוטסים טהותסו )6מר כרכס Sa נכוס תיס )ספץ רגי)ין רגלינו וכן .ככך

 6ח תטככין מלוס שיירי ((eht1 , נך )תסות טתל1ס מרכותיו שמטוו וכך ,וסחוסו
 , סרט ט) 6וש ומטכירין ידית ע) 16וצ מעעין יעמיס תן סגסתייר וחס ,ססךעגוח

 כי"ר ימר מוגש ר' h('1IU דר' גסרקיס סגיצנ ו6עס"' , סת)וס 6ח )מנבגדי
 , ס06 משיי פר6 ונקער , ס6ט )16ר יו מקריב יין כטס ])סנלע[ מחב6דס
 )6ור יזו pn'D יין )) 6ין ו6ס , )חן) קדם כין סמכדי) קומר ידו סמרמיקוכיון
 סיס 061 , ס6ם מ16רי כורש 161מר סגוף מן )כנוח חסן כ5סרג'ס ומסחכ)060
 ס06, מ16רי כורם ולותר כלסרניו ותסחכ) 06 ס) אסן סטככיס טור ידו פוסטנדרך
 ולצמר סקרן תן 6כן חומס סכוככיס 6ח רסס 61יט כעכים כמיס גחקדרו061

 כ) ספח ט) תתיעץ 6ין מלשכחה ריס טמרם רכ 5תר זריתי . תכזי)ין 6יןכסת ושסי* , סיין ט) 6)6 זמכרך )ן סכירת )6 כן DDh"' , )מ% קרפ כיןסמכדי)
 )סטור ם)6 * 6ססר 6י מקידום נוסני )קיהל, סכד)ס on~v סין טטס מססיקר,

 61י קטעם וסטתפ קטט ססוגמן וכיע , סעודס כמקוס n~rp hSh 6'ןדק6מריגן
 ונצ)מפ קטטס סעיש כעס פכח כתקעי . ספח ט) מקרס )סטי, ס)6 *אסמר
 ספח. ט) מכדי)ין 6ין סוכך , עסיס ומכדי) סח סנוט) )סגת,  מסויות וסחקנוס
 כת651י סיין ט) תכרי) אריגו ם) 16תר 5דוק"6 ר' . שיכוח כמתי מהסג1;ך

 טט4 מי וג) , )ש)ס גלגר4 סימן abn 5עו סמכד'מן תסי סומע מיגו "ומכסוח
 stlon~ 6הי וטוסס קדוש ער6סו סקנדל סכחוח נמ651י סיין SDמכרע

 סגף
onhl61ההר . לנהם תוי כס:יס ממוכח )י חסיו onttol סטמש מכ) סנטוס )י 
 יוחק 61"ל )י. )סיהע סטתיס תן "תכס ושגדי) , 6;י קדוכ גי קדומים )יוסייחס
 06 ור~מגד) . יסרק) נ6ק איי , סן 6* . סכ6 סטו)ס מגהוצי סקס ק"ג()קסמי
כניו

 )סכד)וס. מקדוסס דסייר יס61 . סכח6 כנע65י סיין ע) וסמנדע , תורס )תקמי
 )6נד)ת6 קים סכיק ו%ד)ח6, קרהם6 סיעור כיס סיח כס6 חד )יס ד6יח מ6ןמעכך
 %יפת" מקרע סיוסוקידהע

 4נו5ם6 רכל חקיפ יט רפת6 ע) )לכחשי יס) ד)6 ,
 : תקעו חיולךע)

 ד6מר . תנדי) וטטס סכח ו6ט , סינדי) קים כלוס )טעום )6דסואסור
 לתמר מכוי) סכח כת1ל6י סכדע )6 061 . מכיח טעס סככתךרכ6

 ס)6 מי חח6 י כגי ד6מרי , כקוס טטס ס)6 וסוך , כ)1 סיוס כ) טויתיטוס
 לניעי עד וירק 6"ל גבס וטד , ;)ו ססנח ג) וסוגך מנוי) סכח נמו61ימכדי)
 סכתך. קמי ותטוי חמטס 6רכטס . סכח6 כהר וח)ה6 וחוי מד גיטין )מיןוקתתר יחיי יומגן דר' קנויס )ס וקמרי 6סי דר' קמי' וירק ר' דיתיכ ס6 כי ,געכח
 דמתר6 כס6 ליחסי תיקי וסגי , ככ)) טד %1 עד ויו6 ר' ד6מר רכיבי טד6)ת6
 ט) מכרכין 6ין )ן דקיימי ס6וה ]ט) )6 6כ) , וסמכוי) נגסן פרי כורךוכמכי

 סכסוליס יוס נפרמתי רכ סדר וסכי ס:סוריס. יוס וכתקעי סכת כמ1ל6י 6)6ס6י
 , סכסוריס כייס נס )שמתמס ספסור תסגי סקול, ע) מכלכין כמו) )סיוח ס")"עפ"י

ו*מ
 ; פל) וגושיש ,ההטעין נשי ניט א(;,,"עגיי"א . יי, qlDS ין" י"(



 שבשז טהמשימדר82
 סגתס6) מ%* 86 %י SD "מע pb1 6פוסש% יוםזס1)קסלכם6כוג

 נמתק:3ן 6'ר דמשור ו6יסh)b 6. נר מץ6 דל 60 ס 656 610, נריסו1חמלם
 סמ6 וק , סכשריס יוס 1כש61י סנמ 3ש61י ס6ור פ5 תכרכע עמק 6'ריפח
 ק סי651 ס*ד SD מכוסן סכח דגתע* , מסנח רגשהס עס נס%ס גמסו .דכר

 , ססנת %ור ט5 6)6 תכרפן 6ין סכשריס יס עשאי , %נמס ותןטע5ש
 לגו8י , במנת ומ%ת רלקת ססיתס טססיח  וכוחגי6 , מת)6כס ססכח טכתומ6י
 פ*ס, תנונז ph 6יך עהל , פ*ס מנרסןסנס

 ומסמי
 fb סכפיים יום גת%* תנרמן, סכס נ)ע65י , סכס נפו*4 מל סכשהסיס ננץ65י סש קממש 65

 ,תנרכץ
~nsb 

 ד65 נץ6 ס6נרס עע סטייס פן סי6%  שו
 דיי ובנמהם , סכשרום עס ננמ45 ן תנרכי- ססנס נ6הך %ל ,  סכפוייסיס כפיולי תבהמי

 ס6ו הא וסקעע רפפיס  סמ סר6סע %5ס סקמס 4 זנע סכס נפל6י 5י יתסמ
 ננן6יי פ*ס תנרכץ לפיק- Sh~D 6תר , neo ת6הי h9tS מ*ס ונוךפק
 6תר יומק ר' כטס 6כסו וו" רכ נסס סע6 יכ כריתס, DSDD סכו6סכת
 ססנת 6ן ע) osss1 , עס *נד כ) ס6י סכחס סכנר , סגמריס יוס כת6%י6ף
 כמד8י ת)6כס )טשח ס1ריך ותי , ס6כמס ההן סע5יס מן סי611 ע5 )66כ)
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