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 חדש ראשמדר
 ותגמם קמרית ערכית , גש) לכיוס טח) וא , % זס כ6י הרששוראשי

 יעלה אבוייש ואלהי אלהש , וגמכיר . מסרס משגסמתת))
 כי , ח-4:דעמ עלים ה-חם ההנט רום ורחנדם ישועה בדבר , לחים בו היודעם וט'רבא
 לציק: שכעהו הטנדר באי בנקדש לציק בשובך עעש והחדנה ששה. הבצם ושצן סלךאל
 סנן ר3 וקמר , מטרכית מת , 16גע מקיוץ כעטדס הסיגו יסיד ויכיר )6ואם

 נסן מין )ש 1016 תמוירין 6ין 3טרכימ ר"מ ס) ס,מר 6% עעס רכ6תר
  כצמרית ר"ה סל מכיר ו% ספכס  לסד ס4מ 6כ3 . ניוס mw blh %תוזעק
 וסני אטר, סורס תסמ סטם יתס ])פמה, שספק סתפ)ת משי *ת תתויקא
 סטטס וימו . 4מו סיע וסוף , *ר1 תמויחן כמוסף עעס 06 6כ) הכמריסמילי
 מס,-1)6

 סקס כסש )עכודס, מחר נס61ס נמכה לעטדס מחר כעלוס י"מ ס)
 רגע סויגו וזעפיי , יעפיס מחר רגזיו 06 עקר )6 06 סייס , )עשס .מחר
 יאהגוגש *חי סרגי) Fgb רגעו 6ח עקל 06 3% , הפורע 6חר O')DnD*מר

 : )ר6ק מחל חוחו"תר
 כטכסיס 3תפ)ס סמ,סל כמו , סס)יסית ככרכם שסיט גמכיר הר"מ סתצוובברכת

 : קמרים וניפזם ערכיתנחפזת
531טל

 שי מתה ש'"י
tgo . 
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יג חדש ראשסדר
 : מכרך , סמפטן סרר ר~מיכס )פגי ר1טוכל )כור ס)ימ טמסייס )6מרובצבור

 : ההלל את לקרוא וצוט בסצות'ו קדשט אשר השלם מלך אלהינו ה' אתהברק-
 ומממי)ין, . כריקם ס%וקורין
 זכרה ה' , ונזןלנין , גום למשיט הלטיש טד ה' שם את הל6 ה' ערף הל6הללויה

 פרקי סוף טן לה' אענב בטה . ונוד)גין וגו' יה נכרך ואנחנו טדיברך
. 

 ונזקר" סמון ומממל . עו' טים כל י את היווסונדל
 וע,גין . ט"ב כ' לה' הידו

 , למריו 1ט1)ין , אהרן בית נא יאמרו . למריו וטיג'ן . 'שראל נא יאמר וטוך .5סל'1
 וים , תומר טסות מס טטוג'ן ים , מן nu~w סגי . למריו וטוגין . וו ירא' נאיאמרו
 ונוממי3'ן : פסוקים 6רכעס עד ופסוק פסוק כ) , עוג כי )ס' סתו תמריוסעוגין
 )גול סלים ומקליק . בו ונשמתה עלה טד גו' יה קראתי הפצר טן , סנגור כל'מד
 נוס עמריו וטוגין . נא ההזיעה ה'אנא

 מסו"
 . נא הצליחה ה' אנא , ועוד . 16מר

 0171 , ה'( )בשם הבא ברוך סונור סו5 וקיקך מיכין . 16נור טס61 מס למריוועונין

 וסס ה', אל קותל 610 ה, טנית 15)וריס ומס ברכנ,כם, "ונור סו" , ה' בשם5ומליס
 סו6 . הטובח קררת ער 15)וריס וסס בעכות'ם, רג אמרו 5ו)זר סו5 , לנו ויאריומריס
 כי טוב כי לה' הודו 5ו)ול סו5 . ארופמך אלהי 5ומל'ס וסס ואורך, אתה אלי5ומל
 ישנרעך , טענתך 'הללוך , קמליו ימומו,'ן . טוב כי לה' הורו קמליו וטוגין רטרו,לעולם
 ה' אהה ברוך . הללויה יה תהלל הנעשה כל וכהיב נמיך, גודל כפי חוטיך, יורוךעטוסיך,

 : בתשברעת מהוללסלך
 61ין טפסן, מוסיפין וקין ממן פוממין 6'ן ושכטס וקורין ס"ת ונן)י6'ן קריא.ואומר

ן
 פסוקיס, נ' ]קור"[ ככן קורין וכך 1)6חריס, )פגיס כודן ונוכרכין כבכיך, מפעיר

 ועסירית , בסגי סככם 61ת תטסס ס6מד סגכט "ת , )סם h~tpt mnbl מחר]),י[
 מיסיכם וכרוכסי לזיעי , חדסיכס וכרופסי טד הנויד עו)ח מן קורל יסרק) .ס"יפס
 : דעכ uinh' וסוכמך דולג ס)כה6 ס6נורגו סי5 תו . ר"ח ס) טגין סוףטד

 : וקומר , ספר וגו))ומקרס

 : אכן ואמרו לתוכו, Inattw ולהשיב חיינו, בית את לכונן השמש אלהי טלפני רצוןיהי

 המגפה ולעצור שאריהנו על ולחמל , פלשהע על לרחם ר"צכ'ם אלהי כלפני רצון היי
 ישראל, כל ומעל מעלינו לבטל קשות, וגוייה והיזה והשבי וריעב והדברוהטשחהה
 : אמןואמרו
 ותלמיריהם ובניהם הם 'שראל, חכט' כל את לנו לקיש השמים אלהי מלפני רצוןיהי

 : אכ; ואכרן כושבות'הם, טקוטותבכל

 כל כופות מארבע שבות בשורות ונהבשר שנשסע השטים אלהי מלפנ' רצוןיהי
 : אט; ואכרו ,הארץ
 , לנבולם בנים וישיב או,;ט יגאל הוא . גאלם ומטצרים לאבותעו נסים שעשהסי*(

בסטן
 וג:וקמ . t~rhi ;011 קכ'מ 6"ר ר'מ. ס)!:, גסנה . ר'מ )נונע( )16 )סגוף וט ;מ,6 יגוייס גג)*(
 . גע,מו י'מ גיוס סחו; 6ן )נרו( )"ו )מנלי, מוס 6'ן l(rth . ,ס.ס :ע"ס מי קרס יקו; ייי' נס :מ)6סגלן

 );,1 (pnu יעין ג) ג)'ג ע'ג . נע,מו י"ס imu mlh וסק ח)~:י פעוי גיוס פעו"י ר"מ )מגירנצע
 : ר'מ ט)פמ )קנמ ייתןגקק,ח



 חדש ראשסדר88
 נסים עטם יעשה הוא , פל!'( ויום פלי יום )פלו' חרש ראש לט יהא טובבמק
 כל ועל U'7V 'חדשהו הסביה . ישראל עכו ולכל לס שעה הכל עת בכלונפלאות
 ולנחגה לישועה . ולשבותה לששון . ולברכה לטובה . שהם טקום בכל ישראלעטו

 ולגיטים . שנות  ולבשורות שבוח לשסיעות . ולשובע לתחם . ולכלכלהלפרנסה
 : אנץ ואנ.רו .בעהם

 על הודו . לברו שכו נשגב כי ה' שם את 'הללו , ועומר )תקומו ס"מומחויר
 . הללויה קרובו עם ישראל לבני חס.ריו לכל קהלה לעטו ק-ן ירם ושטיטארץ

 זה אל זה וקרא קרוש. ואתה . בריה' ואת ואנ' . לציון וכא . ביתך 'ושני אשריומתחה

 : מוסף ספוח ומתס))ין טו:וד'ן ולמ"כ . קד'ס 161מי . תו) כמגסג סדל6וטלי
 : הקדוש האל טד וכו' שפה'ה'

 עייו נעיה חדש ראש עויה , וכו' יהיו לנים וכרון , וכר נחה לעכך חרעיסראשי
 לבנים אבות וברית טד וכוי בעי-ך נשסע הד ושירי , וכו' עייםששר

 , עולם בשטיק טקישך בית 1.יר1שלם כרנה עיך לציון אלהינו ה' והביאנו יהזכור

  ושני טד וכו' החרש ראש 'ום כוסף , כהלנתן כוספק , וכו' לפניך נעשהושם
 : כהלכתןהט'דק

 . פשע ולכפרת עק ולשיחת , וכו' הוה החטט את עלש חדש אבוהינו ואלהיאלהימ
 . קבעת לה0 חדשש ראש' וחוע . האונית טכס בחרת עטך בישראלגי

 , חדשים וראשי ישראל ש מקו ה' אההבחך
 : אסן , בשלוט יש*אל עט את הטבלך טד , וכף נצרים וכו'רצה
 ואלהי אלהעו , 61ומר מחפ)) ומגסס ממרים טרכית כפכח, )סיום סח)ור"ח

 מכיון . כטכודס עוז )תזכיר 5הך וקין רכיעיח, קומר מכס וסי .כע3ודס
 6ססר 60מר 06 וסוד . טוז )ס,גירס ספרך ):וס עומס כשי רכיטיחס6ומר
 , סכת ס) כטכודס יזכיר סס:ס ימוח כ) פכח( )ס) כן oh כע13דס, מכח ס))ס,ג'ר
 טוכיס. כימים 1)6 מוטז ס) כהדו 1)6 כר"מ )6 תיקך כ) בגס כטכודס סכ60כ)
 : ס6תרגו כמו טרגית מס) מון ככסן קותו מח,ירין , כטכודס 6)סי:ו 6מר )0616

 , סכטס וקורין , ר"ח ס) וקמח יוס SD ט:':ו 6מח , חגוה סחי l'h'Stnובטוסף
 , מהטיכמ שכסיסי  סגין סוף עד מסכת וכיוס מן קורל ר"0 ס)ולחד

 5סיוס סמל ורשו ,  במוסו מרס מגי טד כסקי ססתיס ס' קיר כס מכייומפייר
 : 0דס ממר יוגחן )ו ויגער  מפיייין Stnnbn , גסגסילמד

 : השם וקרושת וגבורות אמת , 16מר נסכת גסיו0 סם) ר"ח . מוסף 0פ)ח סי6חז
 . האוטות ככל כס בחרת . השכער ביס טלאכתך כליה . כקרס עלטר טרהאתה

 לטיווחה שבהות באהבה אלהינו ה' לנו והתן . הלשומת סכל בסורשיה
 אבל . 'דיגו כעשק נחדל למע! . בעדנו לכפר רצון יום . לכפרה חדשים0-אשי

 כבור ומטל . יקרנו וגלה טקדשנו. ושטם . עירנו ח-בה אלהימ ה' לפניךטש.חטא:ו
 בבית המירין רעבוהימ קרבמת את לפניך לעשות יכילין אס ואין ח"מ.טנית

 . בכיקדשך שנשתלחה הפי ספני עליו שסך שנטלא והרשרוש הגחל צביהבח.רתך.
ובכן
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לד חדש ראשסדר
 לניך נעשה גטם , בגבים ותטעע יתרצע שתעליס אלהט ה' טלפנתי רצק יחיובכן
 הנקט וראש שבת משד את , כהלכתן r~cowl כסררן תטיין ויטהש קרבנותאת
 עברך טשח ידי על בתורהך עלש שכחבת כסו , רצונך כסצנה לפניך ונקורב געשההוה

 שכת כוקז לפסך *הזכיט ונסנהיז התסיד עלת על עד וגו' השבת ובזוםכאטר.
 טד וכו' לה' עולה תקריבו חדשיכם ובראש' , באמר חרש ראש טוק( ~מךנשר
 תסיריושני

 חרעיס ראש וחוקי ער כו'זז עלונו חרש אמתנו ואלהי איחינו : כהלטתן
onSתקרש באי , ומוחס * כו' בסגינינו גא רצה אבותימ ואלהי אלהש , קבעת 

 ו שלום הטום , והודאה ענוהה ויוחל ו חדקים וראש' ישראלהשבת

 לבנה בנרכסתסדר
 : 16מר כמידחס ס)כגססוקס

 , ONaY בל פי וברוה שחקים ברא בהאצרו אשר "שים סלד אלהינו ח' אתהבנרדך

 הגק לעשות הבסחם ששים , הפקירם את "טט שלא להם נתן חסןומק
 לעטימי תפארת עטרת שתתחרש אסר וללבנה אסת, שפעולתם אמת פועלי ,קיניהם
 אתת בחך . הלטתו נבור על לטצרס ולפאר נטתה להתחדש עתיין שחן .בטן

 , הדרדס מחרשה'
 סחוס SD )כמגו( מכרך כמס טד יומן 6"ר 6סי 6"ר מגיג6 כר 6ח6 רכואסר

 , טמר מס טד למרי ]סכטס[לי0רדט' טד יטקכ Yh וכמס , סגינוחו סחמ)6טד
 כ) יוחין 6"ל Db' 6"ר ח;';6 כר' חח6 61"ר , )סו ככייס יומן ער'ותרמייסו
 ל6ס )כס סוס סמדס 0כ6 כת"כ סכיגס סגי נוקב) (Ob סמדס ע) ממנוסנוכוך
 יסר") וט )6 6)מ)י 'lhvnD ר' דני  ח;6 , 41נוס1 6)י or סחט 1:קיכ ,מרסיס
hSh('נ;'מיינ0ה סי)כך תכיי וקמר , רייס ומיס מרס ככ) סכסנ,יס וכיסס ס;' )סקכ 

 : ומכרכי )סו משתסי b~Dlr ומי מרימר .מלומד

 תעמיתסדר
 יססס ע6 י6ג) )" כסס סקחטגס נוי כ) סתורס78 מן כסס סמקע;ין ימיסואלו

 סגכי6ס מריס מחס כו כטסרס . לסרן כגי מחו כחסן כלחד , 0טרכטד
o~Sw)lמח כו ועסר'ס כססס , סדי DDW' סכתן עגי מת כעייר כטסרס , ;ע כן 
 עיע ומסדו סגכי6 סמוק) מח כו וסמגס כטסריס , סכרים עיון ויסקס כגיוס:'
 כימי )ירהס3'ס מ)ע13ח סקרגמת ]מכי6י[ כטף כסיון וס)סס כטסריס , 'Sb1Dכ)

 חג;יס ר' ]וגסרף[ , גנטים) כן סמטון לכן ;סרג כו וממס כשסריס , ;כט כןירכעס
 סעיל וסכקטס ספחות נסתכרו כתמון עטר כסכטס , סמו תורס ומסל לשריוןכן

 , יכסן "סרן קם כ6כ כלמד , כסיכ) 1)ס וסוענוד ממורס 6ח 6ססטמוסומרף
 ח)כרט , וכסגים כר6סוגס סכיה ומרכ )6רן יכנסו ס)6 6כותיט ט) נגור כ6ככתסעס

כיחל
 YNeN וט גן hgn חק'* י" יקי יז( . סמל נסוף סעיפן ס" זי( . הק" נסוף כטווח ש'יי(

 . סחוטי מן , ישע שחון נ;" מ1' , יניי שת"סוחס



 תעניתסדר4פ
 S~h5 ככרטס . 6מו כהיי מסרכי גו ככס נו ט% כטמוגס , מצטיר ממהססניתר
 וסיספיס למיקס גן גזייך נסוג כיצורי נכרטס , כנוגסס סקרן דנת מכיליתפ
 טקיכ6 ר' וגמזם מיסרך) 6גטיס המריס מלו כו וכחמטס , נתפס עמו סיו6סר
 כעסרס , וכרכר כרטכ כמרכ סימוחו 6כוחימ ט) גמר בו כסנעס , ההת סססרככיח
 , ועימו נגיו 1pnm %קיסו עיני עורו כנורמסין כטטס , מעג) טוסי נוחוכו

 כטמוגס , ירתיסו מפי כרוך כחכ 6סר ר4מנעס 6ח יסויקיס טרף ככס)עכממונס
 , הגיס טוסם )עולס כ6 וסממך יתהע רשל תינוי כימי סמורם נשנסכעכח
 , )סמריכס ילוס)יס sp כ3) נעך סמך כו כטסרס , מ6 מס SD כחכו )6 כוכממטס
 כ) גחקכ% ום)סס כטיגריס , גון כן יסתיע כימי ססץ ס)דיקיס מחו כסכעכממאס
 מת כ%ר ושכטס , וריכס פס) וט) כגכטס פ)גט ט) גגימין סנט ע) Shlntטכעי
 %ו , זס ט) ,ס ס)) זכית טמאי כיח סגמ)קו ט) נזרו נו נחסטס , רכיםתעם
 וכמגויסי כסגי מתטגין טיסיו לטחינו ג,רו וסוד , סחורם מן סקכ)ו סחעגהםימי
 )עתיד , ססס מרפת וע) , טגסרפס מלערס וע) , מכיח מרכן ט) , דכריס טגססוסגי

 : קרסון 6כ)ס ומפכתי סג6' 1)סממס )סטון )ספכס סקכ"ס עחיו)כ6
 S1h פסיקו חטגיח עניי סקנ) ימין ס1ג6 רב 6מר עויתם ט"3( '"5 י' )חעוימא"ר

 מחס% 6ין כממר כתטגיתו גן , תענית ס) חפ)ס נוחס)) גממר ס)עס כ)ומחס
 , )ומטגין 6ין 16 (nlDD מחטגין מיגים כסו )גיגוס 6יק)ע טקינ6 ר' , תטגיחתסכת
 סף )6 , ימים סכטח כ) מחס סמם וכמס , מוחרין 16 6סורין נכריס ס)קגקגיס
 סגים )6מר יכריס ס) קגקגיס , כמטוח מתענין 6") , מררס6 ככי S'hn 6ח6כיךיס
 6מר כסג6 לכ , )כן כמלוק סת)ו6יס ימי סכעח ג) מסס ממט וכמס מותריכן מרסעמר
 עמס טיט)ס טד ומוחס 16כ) נוחי עך ע"6( "'3 ד' לכס ת"ר hnnth, נו l'hD )כןכמלוק
 ס6מ )6 רכס לנור , סגכר קרי6ח עד 16מר הצעון כל' הקטול ל' , ~כי[ יכרימסמר
 סנה, hsn רצחם , 16כ) ועמד גמר רכtsth 6' . 6וכ) 6ימ גמר 6כ) גמר ט)66)6
h)'bt6 רכ6 לנור זימר( ספגו h)h esn )6וג) סיגו יפן 6כ) ~סמ )ס)ק , 
 מחגמגס דת' ס'כי , כמתגמגס ר,חס , 6וכ) ,ס סרי וענוד יתן לניי6יחיניס
 )6סלורי יע ע6 ועגי )יס דנךו כגון , תיל ע6 תיל גיס 1)6 גיס 06' לכ6תר
 , וסיע תעניתו 6יס )וס 6"ל יר14דס רכ 6מר , מדכר )יס מדגרו וכי ,סכלה
 מטקס )6 מי גור , גדר 6)6 יס6 )6 ססיע6 )י 6תל וטמ61) קמים הנוריכי

)'rhtקמלו 6סי לכ )כי היקלט הידו דרכ כר" יסולע רכ , 6ומר6 פיוס 16 )ממר 
 )ס סכר ע6 תיסרט מל נוזפיה , יתיכג6 כתעגיח6 )סו 6מר מידי נור )טעוםליס
 ' יסייע חעיייי olb )1ס י[ נ6 יסורס רכ דנוור )60תר

 , סח, מנס חעניח 6")
 כ6ט )ח)וס תטייח יפס רכ 6תר גוריה כר ממ6 רכ הנור נוחסי6 כר לכסד6מר
 '"י )כלטח . כטבח 61פי)ו יוסף לכ לנור , כיוס 1נ1 חסד6 רכ 6מר ,כגטורח

 , סיעעוס מכו כחעגיח טלוי 6מי מר' 6מי ר' דכי חגlh"ch 6, מיגיס כט56'(
 6") , מחסני ק6 הם6 טניס קני) סג,ס דיגמה 16 )יכ6 601 עריס קנע6ש)ס
 טועם כתענית סמי , כלגר, %יגס "יגס מעעמת סכי גמי וצי , גסס P?i וקיןעועס
lltheכריס :( י"ג )"עלח : רניעח6 טד סטיתי 6סי י' 6מי ר' כתם ועד , כקוס ככך% 
 וסיפק , חעגיח ס) תתם% תעגם עתו סקכ) יחיד ודריע גריס עמק % יסודסרנ

"ומרס
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לה רצעניותכמדר
 כרכרי קוכט ימי וט ילמק רג ליס מתקהי , הליס )ה% נ61) נין16מרס
 קחי 5ומרס כירכר 1)6 6יסח)י 61י , פאס כטותט עתק רכ 6מר h(h ,)%תו
 , ניאהד חס בנוס  ס,ס ר1ליקס מן  יותר תטיחי גדומת קנטור 6"ר . מרלוןיסיו
 ט6 )מס כס מהל איט ע4ס ותשבס ענילס ניו שט 6ךס חיל ט"ו()טס
 )1 ט)חס א סכטו)ס מיגוות ככ) טכ) 1S'Dhn כידו סרן מתופח )מי ,רומס
 מידו ולקו ,טט)ס

~DSD 
 גס6 וסותר . ירומם וטחנ ומתם סגד ענ')ס 4

 גמגמי )י סיתס נומס סו6 )תס )16 * )061 , כסתיו Sh 6) כפיס Sb)ככנו
 f'h 6מ6 6"ר )0 ולתרי רכ 6תר טוכיס כר מוטרח רב 6תר , וגו' כוערכלריס
 6)יטד 3ר' תטכס ל"ר ע"ג( לס גסס . לגוס %עז לנור שיח וס6)יסזל
 עקיג6 ר' הסדיו ירד , גטגס ו)6 רגגות חהרכע עטריס וקמר ר~תיכס )פגישרד
 רמס שגגו התיגו wh 6)6 תתך )ט 6ין מ)כע לתיגו DS('Q' מערקו מ)כט 6כיטוקמר
 ט) מעכיר ,ס 6)6 תגס נדו) סוס נופגי )6 "מרס ק% נח ילחס , וגטגס ,ע)יגו

 : תדה!יו ע) מעגיל היגו חסמןותיו
 כדחגן , 1)סתטגוח )סחפ)) סר6וי סגון 6דס תטכיריס סמינס )פגיוכשמעבירין

 , ורני) וקן ר~תינס )פגי תט3?ין נחפ)ס טתדו , כלורח ט) חטגיחגבי
 ,קן טס סיס PPh"' ו15ר כחפ)ס, סקס הכו סיסי כדי ריקם, וכיחו ]כגיס[ סיסקוווי

 4 ק , 4 61'ן bp'n קומר יס~דס ר' , רני) 6)6 ר~היכס )פגי נווריזק 6יןוחכס
 )ו והע , לעס ומרולס כרך ספ) , ג6ס ופרקו , )מטניס( ריקס עיש כסרס,יגיטס
 כמדרס כנוסגס והסגות , וככחוכיס וכגכי6יס כחורם )קרוח וכקי , ערג וקוקגטימס
 סייגו 4 וקין מעפ) ו6תליגן ; כקן מכרכות נב) וכקי , וכסגודות (nDSOכתלתוד
 החורזן וש , מטכירס ריקס לכיחו וס מסדק רכ 6מר ומסגינן , ריקסכקו

~1pnet
 גמלתי )י סיתס )סגם( כיהדותו. רט סם SD'1 6% ס)6 נ6ס, סרקו מ6י ג6ס
 : רגז סייט ר~תינרי )פגיסיורר לטי ס4ח ,ס געור 6"ר )ם 61מרי עוכיס כר זער6 חי 6תר , כיערכלריס
 1)סטגיס )סליקו תסו רסיס כדכריס עזיו סמיגגין %ור ס)ימ מותכף תקמיושאילו

 )סכגיס גוחן סדין כודני ס6)ס וס.לריך דבר , סכי u'nht , תחתיו6מר
 וגק' ויסר %יק )סיוח לריך ס)6 סכסמיס )לכיסן יטרף) כין סתרלס מי ,6חר
 כהגריס גחנתי )י סיחס כנמרק חכמים 6תרו ככר כך 6ימ 06 , דופי )וכ)נגופו
 מפעו מחס שריכס )פג' סיורר לכור בס"מ 61ח . סנון ט6יט טד כו'ליטר
 חטגיח וכיוס , סכשריס וכיום ססגס גרפס סכן כ) תטגיח יום tS'Dh h)sכמע
 , סטתעגו כבנו )סיים לכור ר~ס)ימ סטיך ]פטיע6[ כלמסיס )מרטת סלליך יוסוככ)
 סטח6 , כיתדות רע סס ט)יו ע6 ס63 עד וט' )1 ופין מיטפ) 16תר המורסל'
 . 16תו Dtfi(l'P עגן כ) )WD 6'1 , ע)יו מרגגין מטיוחו פקעו לליכין 6גו כךכ)

 : מחוקגין עתטטיו כותן 16חו תס)קין ו6ז סו6 כסר פדרו , סומק לכור ס)ימוגסגע

 5% מוחס 4יט לסלוח וברנרד כמטן לסר ע)ימ ישתמע י5ף נך סלמותךלוומר
 , סמחחעין ים , מגסגוח סרכס שקמוח ונסחמ)ת . נס)ימוחתחמי)

 טנזחמע'ן וים . שסך ע5 אתאם , סווחמעין ויט . לפניך באנו בסערתם ולא ברעש-ל%
% שאיק  כך . %* חק תשא אש 0ן א ל , סק ח*ט 



 תעניתסדר%
 חטאט כי אבינו לס סלח עלש, רחם מלכנו אכעו , אתה אנש םלכט אבינו :כך
 טוב ה' אהה כ' פששו, כ' מלכט לנוטחל

~SD1 
 קוראיך: לכל חסר ורב

 : ס0טס קורך כסי שימוחוקומר

 בעת *ומהרך פנים בבשת שנע , וכר בלחשם אף זועכים , וכי אברו אנינהאנשי
 !צרותינו

 הוריתנו אל . תגטול כרעתם לא , ורוח בשר עם צדקת עוטה וכו' יהוב סלךאל
 , כתוב וכן , מקרם לעט כשהורעת , עשרה שלש ברית לנו זכור , יצרה שלשלוסר

 י ~נחלתט ולחטאהגו לוסנט וסלחת לכוך ס"מ ויווצר : ונקה טד וגו' ה'צרר
 : 16מר 6100 מס ס5נורוטפין

 כין , מבס וים) קופין וכרכיעי ונרקיסי גחכת ג6מד ופין כממיסי וכין כם;'ובין
 , נגיס חו)יד כי מקורין כ36 חסעס 0) מ0חריח מון כממריח[ ]כין3מגמס

 פיוס מון , 3מ:מס כפיס ג0י6ות כסן י0 כלס חט;יוח וכ) , י0יכוח כסחי מגסגוכך
 : יסיכות כסחי מגסג וכך . גטקס כחפ)ח כפיסס (o'ha מנמס כממחסכפוריס
 b~h סמגמס כחפלת וקוטר , יום מ3טוד 0יקכ)ס 5ריך חטגית טויו 0מקנ)ויחיד

 ס)0 )ומר 56)יג1 מגסנ 60ין גחן רב רתעו 6מר וסכי , )ממר ימירכמטייח
 . כ35ור 6)6 כחס)חו קוהן )ומר )ימו לשוח וקין נ5נור 6)6 מחתט0רס
 )כס 6ח ונ:טוגין רמ:ויס ומלקבין Op15 וטובין וממעגין ג:תקכ5'ן כ0ס5כור1).6י
 סן סג6' , בוחן וטוגס רסיס inSD (0 מחח ובין טויסס מרחס סכ"ס ,)לכיסן
 ריקם מנרוח 60ין 6כוחיגו ועם מסס טס כליח ס3"ס וכרח , ימ6ס )6 ככיר6)
 יחיד וקומר . 53כור h(b בוחן 6ומרין 6'ן )סיכך , כריח כורח שכי סגםסג6'
 60ין כפרכס )חתום בריך 61יג1 ; סי במרי )רבון ימיו קורס 16 חספס כמומטטנגו
 יסיו 16 , 51וקס 5רס טח 3כ) סד טגגו כמסייס h~h , )שמו פרכס קוכטמשיד
 כך , תסקס גומע סדן טוב פיוס 16 כפכח כחע;'ת 0יוסכ וחי . סי קמרי)ר15ן
 יורידו , גתעגס )6 סוסן וכוו וספיח 0סן,מתטגין 51כור , )ל15ן יסיו קודםלגמלו
 )ו 6פ0ר 6י גחעיס 0)6 מ' 6כ) , .63ממ סיגו 0י6מי 0גחטגס מי)פגיסן

 : טגט )ומר-

 חנוכהסדר
 ההם בימים לאבותש שעשית הפיקן יעי הסיחטית יעי התששת "י היםש , מזכיר ונסוד6ס טיפוס סמונם מתפ))ובחנוכה

 : הזהבוטן
 גן מתתיהבימי

 יורני
 הרשעה יון מלכות עליהן כשעטרה ובזיו חשמנא' גדול כהן

gvריבים ברהסיך ואתה , רצונך טח:קי ולהענירם פתורתך לשבוש , עטך 
 , נקמהם את נקטת , דיגם את דגת , ריבם את רבת , צרתם בעת להםעטרת
 טפאש , צריק'ם ביר ורשולם סעפם, ביר ורבים חלקכם, ביר גבוריםטמרת

גיר
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יי חעכהמדר
 , בעיסד וקדוש גדול שם יצית ולך , חותך שסקי ביר וזריכן , טעיםלביר
 לדביר בניך באו כן ואחר , הזה בריום ושורקן גדולה השועה עשית ישראלולעטך
 וקנש , קרשך בחצרוה נרות ההדליקו מקדשך אח וטהרו הנלך את ופט ,ביהך
 ה' עכס עשה גן נס [onot] שעשית ונשם , לשטך ובהוראה בהלל יסיםשטונה
 . יתברך כלם ועל סלה: הגדול לשמך ונרה הזאת בעת ומלאות נסיםאלהינו

 : וכו' שלום עדם . כו' החייםוכל
 . ומכרכין , מס)) 6מוקורין

 : ההלל את לנבער וצונו בשחותיו קרשנו אשר העיים מלך אלהינו ה' אההברוך
 כנגס יוס ט0ר סמוגס יסו~ק כן סתטון ר' מטס יומן ד6"ר , 16ח1311סרין

 סוכיס יתיס סגי , סמג ינוי סמו;ת מן 6נ1 , סס)) 6ת כסן נותרימיי
 וקמן עמרים וגגעס , תטכס י::' וסמגח , עזרת סג 6מד ויום ססמ SD אקסון'וס
 וסגי , פסם 0) טוכיס ימיס ומי , מנוכס יחי סטת ano, חוי חסטח ,יום
 שסריס כ46 כימיד סמתפ)) נלון טוס סר 6תר וכך . ע)רח 0) טוכיסיתיס
 , רוס)) 6ח כסס ולגמור )כרך מייכ סס)) 6ח כסן גומר ססיחיד יוסוקמן

 : יסינוח כצחי תגסב וכך , לחציו ו)מתוס כ4 6תנמדות
 , נכרי 0)0ס קורין ממכס 0) סר6סון  כיוס ,  ינסי"יי וקורין מ"חוטוציאין

 וכיוס ר.0;י כיוס סגי יוס , רלמקריכ וימי טד מ0ס כזוח כיוסעסי
 וכעס ר,רכיטי כיוס רכיטי יוס , סרכיעי וכיוס סס)'0י כיוס 0)י0י יוס ,ס0)י0י
 ומוס ס00י כיוס ס00י יוס , ס00י וכיוס סמתי0י כיוס חתיתי יוסמממיסי,
 טד שצמיגי כיוס שתיגי יוס , ששמיני וכיוס תסריטי כיוס שכיעי יוס ,ססכיטי
 חד0 ורקס . סחנ כפרי h(h תד)גין 61ין מד)נין 6ין וכמוכס , 6)יותדכר
 כס) 61מד ר"ח כס) 0)0ס וקורין "( חורות סחי משילין כחו), )סיוח 0מ)]טבח[
 0) כמינו ג6מד וקורין , וצרות ג' מ51י6ין כספח, טפח ר"מ )סיוט ח) ו6ס ,מנוכס
 חן טד זיון כת ושמחי רני כוכריס ומפטירין , מוכס כס) ולהד ר"ח כס) ולמד ,יוס
 6חת , סכת ככ) סיח סגי נועי6ין , כמרוכס שכחות סחי משתזוח 061 . )סמן
 תפטיר ממס וכשנח , כרס מפטיר ר6סוגס וכטבח , חטכם 0) 61מת פרנססג

 כין כסכח. נין כתוססין חמכס 0) ומוכירין , סיטים 6ת מירס ויטשכמהכיס
 : תפ4ת ככעכע סגסמייג יוס עעס תרי ,כר"מ

 ג4ס6 ריס הכי ליקוט גפח6 עתק דר' , סמוון ככרכח סגסיס ט) )סוכירוצריך
 נסוריכם DSPn מס כתסיס י0ת לכ 6") , ירו0)יס  ננוגס מסטריסכל
 : כסי6ס רלתוון כרכת6ף
 ממכס ;ר סנוד)יק רכ 6מר 06י כר מייק fh1 , )כרך מייכ מגוכס גרוהמדליק

 מ6י , )כרך )ריך חנוגס נר סרו6ס 6תר דידיס ירנויס ור' , )כרךקריך
 אלהים ה' אתה בחך , ס)0 תכרך ר106ן כיוס סמד)יק קומר יסורס רכ ,נוברך
 , ושהחתר , נסים חצעשה , חנוכה של נר להריק הנוט במצוהיו קרוצנו אשר העולםסלך

tb1-h"לכ , תסור מ)6 6תר 6מ6 רכ 5ע1 וסיכן . נמש שעשה , 6חת תגרך 
 גממן . שי' גטו ויא ש'"(



 חנוכהסדר86
 קחתכם עד סממט מ0חסקט חגוכס גר מקות , ענדך 36יך shnn 6מר יוחק גייממן
 מממס מ00סקט סו)יק hsn מי מיגע, גפק6 ומלי , סרוק מןרג)

;Pll? 
 עד

~bna (גר חגוכס מ~מ ות"ר , סרק מןרג Pb 61מד אמז )כ) גר וסמסדרין , וניחו , 
 ולעך מיכלן , כמגס מדקיק ר06ון כיוס 16מריס כ"ס , סמסדרין מןוסמסדרין
 , וסלך מוסיף 61י)ך מיכלן , 6מח מדחיף ר106ן גיוס 6ומריס וכיס וסלך,פומת
 טסמוך כטפח מכמון כיתו פתח ע) )סגים מנס מגוכם ונר , ס)) ככיחוס)כס
 סיכגם כדי מימין וסמוווס מ0מ6) סגר כסכגסחו 0יס6 כדי , Shnn כגד)פחח
 ולסי סר3יס. )רתוח ססנווך כמקון נוגיחס אטפיס דר ו6ס , נעות סחיכין

)סטתני
 מטכס גר ט סיכירו צטט סיחר6ס ככדי 3כ)י מכססו 36) גר, כלותו

[hw], ידגימו ס)יסטין מפגי פמד 16 סמח ג0נס ו6ס SD ו6ס , )ו חי 0ו)חגו 
 נזנר ט סם 6סי סמן 6וס 0י;)ס עז פעמים כנוס עד )סו)'קס מוחוכנחרי
 . יוחד מר עיס ואמנוס

 31ע"
 60ס 0כח, 30 ולח"כ תמרס מנוכס יר משיק

 . ]30יק עדיו קכ) לככר חגוכס 0) גר )טד)יק לסור חמוס 0כח ס)מן)יק
 , מגוכס כגר מיי3ו0 גריס )ף גן יסולע י6"ר . נמ)6כס*( מותריס חמכס ימיו0נוויס
 : מטכס כבלחת מוחרו' חגוכס יני וכלנעגם . גס כ16ת1 סיו מן60ף

 פוריםםדר
 . מזכיר 31סי6ס , ט0רס במונס מחפ))פורים

 הפוקן וש הפרות ועל המלהטות על התשועות ועל הנכורות על הנסיםעל
 : ]הזה[ בזטן ההם בימים לאבותינושעשות

 להשמק- ובקש הרשע חטן עליהם כשעטד הבירה גשושן ואסתר מירכ'בישו
 בשלושה , אחר ביום ונשים טף וקן ועד מנער היחורים כל את ולאברלהרוג

 הפרת הרב,מ ברתסיך ואתה , ושללסלנוז ארר חרש דעא עשר שמס לחדשקנטר
 על במו ואת אותו ותלו , בראשו גמולו לו והשבות מחשבתו את קילחעצתו
 ,nva ונפלאות נסס אלהינו ה' עמט עשה כן ונס.ם פלא עטרם שעשית כשם ,העץ

 : רכזים וכל * כלם ועל . סלה הגדול לשטך ונורההזאת
 ריכ") ד6מר וככעס, פיוס ט0ר 6רנטס כיוס סמג)ס 6ת )קרול 6דסוחייב

 יומס 6קר6 6)סי 0ג6' כיוס 1)0גותס כצ'נס במנוס )קרות 6דסמייכ
 מני)ס כמקיץ חייבות גייס )וי כן יסוכט 61"ר , )י דוריס 1)6 ולעס חעגסע6
 כס יו)6 6דס 6'ן נו0ורטט' 60יגס סמגי)ס 6ת סקורך , גס כקוהו סע סן60ף
 , י161 סנים קר6וס 6מד קרקס , ויובס טומר סמג)ס 6ח סקוך6 .. תוכחוידי

 )6חריס 6)6 60:ו )6 בכיי 6מר , יכרך )6 )3רך וס)6 יכרך )כלך 0גסגומקוס
S~hצנור יכודס רכ ד6מר , )כרך מנוס )פגיס Sbinn (נכרך כצן סנויוח כ 
i~tSUויסכור דכחיכ , סו6 ד6קדונוי )י0י6 סוכר ךס6י מטמע נוצי , )ט0ייחן עוכר 
 מקרא על אקלו אמ"ה בא"י . סימן כרה מכרך )נגיס . כר06ס ~ס' )פ:יססמלס
 כמקוס נוכרך ו)6מליס : שהחינו ונלכד לאבותינו, נטם שע.טה וכלכח .טגילה

 : רנושיע האל אויביהם סכל ישראל מלעסו הנפרע ט', ה' אתה בתך ,סגסט
וסכי ט' ג9 טא %ץ



לו פוריםסדר

 רעט 06 סרב כרכת 4מר כמחעח6 גסגינן סכי ופיכס ר6ס מק רניגו 6מרוהכי
 : מסיגו ס' 6מריגן דס6 ריכגו74 6ח ר,לכ סImnb (6 1)6וט',
 ננץ רכינו 6מר סכך , כטסרס h~lp onib 6(6 6יגו נומגס סמנעס 6חוהקורא

 5סי4 16חס קורין כ,מיס  מנילס לכ 5מל , מגייס נעגין 'סיעכןל5ס
 סוס כעסרס, כ,נ:גס hsn כין כגנגס מן 6ננר 6סי רכ , כעסרס כוגעס hlmכימיי
 : 6סי כרכ ס)כס 6סי זרכ )ס6 מחס ק6 דרכ וכיון 6סי, ירכ )ס6 רכ )ס ומסעוכד6
 מכסתי , כ6גרח פו0טס ו6יגס , כח"ח וקורץ סרך נקני סמני)ס 6חוהקורא

 . מגסג וכך , כסרח קורין יסיק) מקומות וכב) סכככ) רכיגו ונכיתי0יכוח
 6מח ככח )קרותם מייג סמן כגי ט0רח דפון 61ח סרסגדח6 ו6ח קורץוכססו6

 )מימריגסו 5לז רגמן כגי נסיח יפו דיון 6ד6 ל3 ד6מר כרכס, יפסיק 1)6כי
 , hnrt1 ויו ערוך סיס6 ינמן . ג0מחייסו נפיק כמדדי פסו ש"ט , 6חתכבסינוס
 וקיפו כמד כ)סו מ"ע . כו' כ,קיפ6 3ממחח" ~יך hnrttl 1"1 וירץ 6"ר יונסדאר

 כקן אפייח כ) , תקריתה כסר 6י0 סים ר' דרס פפ6 גר מגים 61"ר ,16דקיפ1
 su ו)כגס ~ים נגי ntlhD SD מוו מון בריח גכי ט) ענגס בנגס נכי ע)~'מ
 6נ) ססגעו וזו : )מפיקן חקוגוס חס6 ס63 כדי בכסו 6"ר נ"ט , וכגסגכי
 ושכרייס עכריח גגפטייס גפטיח ס"תרס יץ , נכרייח% , כזעו ))וטץח 6ותסקולין
 setnnt רב , י6 ט)מ6 )ט4 6ין  ליעייס יוג'ת )מדיים מדיח )טי)מייסטעמיח
 סוחרו )6 כמפריס  6ף קומר רסכ"ג  רתכן כרסכ"ג , כסר לכל יוייה לטידפתרי
 0) יפיוחו גו' )יפת o'oSh יפת דכחיכ דרעכ"ג מ"ט יומגן 61"ר , יעית 0h~hיכתכו
 ו6ס , ס)כס וכן , מס נפסקי ימיו יונית כבסון סגכחכו שפריס גיסו וננסייסח
 וסנ1ג %הר ל5 5ומריס סייגו  כן  ot~nlh סיו  6ס י  כרסכ1ג ס)גס )ימרוק

 , כיר לכל יויי לט, כפירוט ועתרו 6לו כ6ו  ל6ל6( סב-ים בם5ר 6ל%כמגלש
 ר' מסוס עותר מוג% ר'  ע6  סירוגין סיקס  רננן ווצו . 'hS ומתפרנס  סירוגיןסר5וס
 לכ 5תר וסכי . )ו05 מווי טים 5ח קמור כרי  ססש 5ס לסירוגין 6ףיסרס
 פטר כוי וססס מסק 6ס וכקם וכמני)ס כס)) , מחיכים ליס גלוןגטרע6י
 . העק  נעם סטית נוסט. תקיטוח שסט  סחט יומגן דמ"ר , מוץ 6יגו כבס6ח

 כעס 6ח )גמור כדי ססס 6ם סלמי מוגף כר' ס)כס סמ1"ל ר' ס%תרושטסיי
 ונמנעס נס)) סבכך . יומגן כא' ס)כס  ייחלן ור' סתו%ל לן שייתי , )ר6ס ]מוגר[)י65(
 (olpn 46, לרקס  לשינם( מחר  שניגון כ1)ם 06 לגמור כדי מסמס erh"',נק"0
 ירי נס ויול% תתגלי %ת  olh סור"  הסיכו .  יומגן כר' דסלכס  תסיס ,ספסל
 "ותר יוסי ר' , יסורי מ6י0 קומר  'סורס ר' (  כלי %יתר מקיר ר' ,מיכה
 מת" רנ 6תר הלכו ר' ן ם,לס  סרכריסמשהר

 כר
 גורי"

 סלבס רנ %תר
 , כבס כחוכס 0תר61 )ריכל יסורי ת6י0 יסנור  )מ6ן יפסילו , כלס ס"ותרכרכרי
 ס6ס ספר גקר6ח , nhrp:t m:h פסך גקר6ח מפס טריק כר ממ6 6"ר מזכו61"ר
 , כסרס גירים  מוטין  סלבס כס סטי) m)h ohn גקר6ח , פספס כטחןתפרס

 : מסילסץ סיסיו ונלנר ילהק כר הת6 רכ"תר
וכלהר

 . סי' א9 מהת פ"*י(



 wnhnw.daat.ac.il . גאון עמרם רבסדר

 : מוריםמדי 37)

 1כrgb 5 יבא 5ומייס , נ5י5ס סו כיוס נע , נשרים כסגלם ות סרמקולטהר
 מ"פ , כפוחס ס% %מףס pbl . יפיפם גסכן תגסנ 1;ך , דקןש6סורך

 עך , נשריס פמו פ) olb ;ופ) )סמך , סגמ') נס ט5 ס% 16מויס ס6ע3ל
 )פגי וגטין סיורדין כתווכיה מגסנ כך , מפיכפ6 רזם b)g גר ויכרם רנ6מר
 , מגיסם ע) הודוין סרכס רממיס ומכרטיס כ)ס יפיכס 1כ3 %61פי: נ.ו 61כנ6ת
 סנט* ,- ולנוכס סשטדוס ל;5 דומס.פוריססטין

 מס% 6ח תומרק %6
 מיס , 6ופ ובמוץ 6ע נשרש *( ~16 . עילס ס' ססס סיום וס161מריס

 :[ ככר6סונס נ6מרתס סינ6)ט %ממש %יכש ו6ט , )סיס ממקסSh~r סע~


