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 פסח שלסדר
 מהטרו) 61מך 6מד כ) , 610 כך סס6)הס פטם 0)ומדר

 5רי
 ויקמש )ססכ

 מכשרון) עגי i'ph ט"מ( )נסיק מגינו סכך , ין 0) טכוס6רכע
6(Sjh' מן ופעו , יין 0) טסום מכעכע 5 יפמחו 1)6 , 0יסכ טד 

 מוגו סרם סק- , רוורס סיין ט) ותכרכין סטם 6ח מתנין נחמוס .סש0ף
 מכלך שתל וניס , סיין ע3 עכזך ו6מ'נ סיום ע3 עגלך סומל גיס , ל%ק טס6
SDמכרך ולמ"כ סיין SD 1 ועת )קיוס6, נולם מסיע )תס , סרסthPD לאלו ךנר 

 ולעכס , להדס חדיר נדיר l~hm וחדיר , 0דיר6 6יגס oltO וכרכת מריריך סייןכרכס
 : מכרך וכך ,ככ"ס

 ו תפן פי בורא השלם קלך אלוהט ה' אההברע-

 והזומם. ישראל כקהש * וסו בט בחר אשך הטלם סלך אלהיט ה' אההברק-
 : האי לומן ודג"עט ולושט שהיזיע העולם סלך אלהש ה' אתהבריך

 קריך 6ין כפ0מ ר~מקדס , שיכת ל6ס 6מר סכך , גסיס סע0ס עמר 5רךואין
 5ליך 6ימ , וג*עט הס ועכדות 0טכת )ומכיר  היך וסם , ס6)1 סיכיס ג055 )י  וטפס שמר 50ריך ס61י3 טעת6 מ6י , גסיס 0ע0ס סטס ע3למר
 וכפורים ונמטכס , הכטיס המיס 0ס h'Stn פעתיס 0תי מזכיר ו6ס , ק6ן)כשמר
 גירס סדר 1)6 סגדם ba~ hSt 6ין ססס , מ5מס כסי כרכס 6והס 6ומריס%ו

 ג16ן גטרעאי רכ 6מר וכך . 6ותרין 60ין י0יכוח נ00י מוסג וכך ,כפסח
 וכסטמרץ , י0ר6) 06 קד0 06ר פסם 0) נקייט lba~1 מי , מ0ינח6וי0
 וייתר מההר 6)6 מסחוס 16מר 61יג1 , )כרטס סייט עגדיס 16תר 6ין ג0ה:סמס

unw'% % ויתז 65 עד סומל מכרוך וסומל , מסלים ילוו ושיו ויעקנ טד סעס
 PD כמות פכצקין , כ3ס ספר0ס 6ת הנומר עד סכי יוכן 6למי וקולי

 מומס , וס)) גלזגו ו06ר , קומר SbtSnJ רכן 61ומר , כ)) מדר60 קומרהחיגו
 חי כ3 6)6 , י65 0)6 3ומי 5ר'ך 116 ,ס מגסג סמסנ מי , ,ס כדברנדו)

 וכרי וכחס , ו") מכמיס נדברי וטפר , 610 )כ ומלוק , סו6 מט , כן0עה0ס
מהגס

 301:וי
 וס61 ככאוס , שר36 מקסה ו3סכדי6 )הותו סקסנה; ק) ומייכין ,

ים
f)($"חוא ט m)b חח תג" יש 5" 4ש *oua) 



asפסחכודר 
 . (pr )כ0סוס

 ומסורס"
 קלס 3מ3ח6 למד , ר6ס 306ם6 , סור )מטיי , )6חמ41

 3ס)מ וימי 1)6רכע6 , סיגי 3מד3ר 3סנת6 ו)ס)ת6 , כסף ob 3סכח6 )י(וין ,4
 : מוקמות ו3כ) יטי3וח כסיד מגרית וכך , סכטר כ) 3ס3סמ )ממסק ,מרסס
 נותפ)) , ומוכס עזרם כנון טוכיס יניס כסקר 16 , מנח 3מ651י גסיהם סם)ופסה

 : קראת עיינו והקרוש הנרול טדושמך וכף העמים סכל בחרחט אתה ,ק-
 הארם אותם יעשה אשר שבש ורצות רקים , אמת והורות וט' מעשנףותודיענו

 . בקתשתך ישראל עפך את והברלת עד וכי ההצולע , בהםוגל
 : והזונים ישראל מקרש טז וט' אלהינו ה' לטותחן

 ומייעט , 3ננ) מרגגיסShttDt 6 רב )ן חקיי 6ג1 יוסף ר3 סימר סו6וזה
 , נחמוס 6ומל יין )ו יפ 06 , מנרך ס" כך טס ס) ער4כד)ס . *קךמספטי

 : הנפן פרי בורא השלם מלך אלןיט ה' אתהברוך
 ישראל גושיש עד וכר עם מכל בס בחר אשר השלם סלך אלהיי ה' אתהברוך

 :והזמנים
 : האש מאורי בורא השלם סלך אלחש ה' אתהברוך
 לעמים ושראל pat וכו' המבריל העולם סלך אלהינו ה' אתהברוך

 ובי
 השביש ים

 מששת השביע' חום הבדלת טוב יום לקדחות  שבת קיושת בק המעשה, ימילששת
 ה' אתה ברוך . להרהטתך ישראל ]עמך[ את וקרשת והבדלת . קדשת הטעשהימי

 : לקרש קרש בקהטבריל
 ; הה לשן והגישו וקימנו שהחינו תגולם מלך אל"מ ו? אההברוך
 )זנדיל יין )1 6'ן 061 * ,מן י , סנדלס ה' , גר נ' , קבס ק' . יין י' : יקגס"ווסימן

 610 כך ודקי , מסח ע) מכדי)ין ספין )מטקס סכחכגו וכטפפי , ספחע)
 , ד3ר ס) 1npp ספחכם וכמו , טיקל כ) ספח ע) מנדי)ין 6ין ססגס ימותסכפ6ר
 ספת ט) מצדע יין )1 6ין 06 , וסכד)ס קרוס סיט טוי מוס סכת6כ)19
 עסיס ניון צרוק ר3 מר עעיגו מקיר 6ד1:ע1 טעם 6מר וכן , דוגמיהמסיר
 סכד)ות סדי רכינו עמדנו )לכיתתו  דסמh (61(ct 6כ6 ס"מ כד ס)כס עגודס6י4
 סכד)ס גר ק י ה נ 6כיו מסוס יוסי גר' יסמט6) ר' 6מר כך )ים ס)מ ,6ן
 , סמלך 6ח מלוין , גכגס ו6פרטס י1)6 )מלך מס) חגיגת ר' 61מר י קןוסיין
 כיון ממרען סוס , טונ יוס סי6 חו , 6פרטס )קר6ח יו65ין כך ו6חר , מכח סי6תו

 6פי)1 ספס ע) )סכדע עסוי , סיח ע) מכועין דלוין )ן וקייאק , קיםססכד)ס
 , טכדיגן סיכי ומן ד6יכ6 סיכך ח,") טימרו עכסיו , טוכ )יוס סנחממקסי
 6ומל פקדות כיון , כרגל וסיכתך ז ה נ ק י 6מר ולכך ה נ ז ק י ינול6כיי
 קבם, טס ספם ע) ומכדי)ין , כטסי)ס וסנד)ס ]עיקר[ ספח( )ע) קדוס געססחמוס
 מנרה כתח)ס , יין )1  סיין מנחמי כמ1)6י נסיות סח) סע יוסס)כך
 בורא 16מר 3סמיס 4 6ין ו6ס , רקטור על ו"מ"כהבעושם "(עי גודעך כממיס 4  יס ו6ס , וט' בס בחר  אשר כך וקמר , וט' להםהמתנא

 פ*-

 61ס"כ אש
סמליי)

 ס'פ ט"גמויג' *ו . ט'נ ק"ו וף פםהיס עוגי מלתפשי19(
 גמג"

 )מעט, ,גח מלא, ליס" 4ד' , גי'"ן
 גע),, ;ו6ס ,רן* יאמש עגם מט )ת'"64 סנ1)ס גיזרנס

 . ptun *וט ל"מ 6ן מס"
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מב פסחסדר

 מן נסיגמס מפסיל קווך ונקמת יום ס) כעגיט 0)0ס נקמת וקיין שחח0תי
 6חהר מוסד 0) וכועדו . ססק6 סוף עד פסם 0) % טקס 06סוסקרכחס

 : תוסף תפקח מחפוין כך 61מר , נתור מע כמגסנ דסדר6קדוס6
 אתה וסומל . הקרות והאל ומתהה טק יהור תוסד מו4 0) "צש %נססבאלו

 הראל מקרש טד והמלאט . חטאש ופפמ אואכל ום'בחרחט
~'aorn 
 רצה *

 . שלום הריםוסידים
naw1(0) כמוך )סיחם 0מ 

 )6 טד Sh' קותל 6תס ר6ס תן קטין , מזעי
 ותפעיר דפסם 1סקרנחס תן קורע ומפסיל , 6מ1 נמ)כ גייחנ0)

 סנן . תוסף ספוח ונוחפ~ין . ססק6 סוף עד ס' יד טדי סיתם תןנימוקק)
 עד בחרחגו אתה . הקורש והאל1םחחה

 ותהי
 , למסחה שבתות באהבה אלריט ה' לט

 האח הטצות רג ים את . ה"ה הסעח סם את , לששון חסנש חגים לשטחהוסתוים
 : שלום חמם ומודים רצה 161)ור וכי המאש ספני אושנא 61וגזר טצרים* ליציאת זכרטד

 תן וקורין ס"ת ולוליין , פסמ 0) ר06ון יוס כתפלם תחפ)) ססמ ס)בשביעי
 06ס וסקרכתס כסיגמס קורץ ומפעיר , רסקה ס' "גי כי טד פרטת נ0)מוים

 סידפסמסטי
 : סירס סוף טד דוו וידיר תן כ0מ61) ותפטיר , פסקך

 סתיעביום
 קוליי

 קלוב  כיוס נקר גיטעיט  ועפעיר , סדל6 סוף עי מנכול כ)
 : ססמ 0)  ימים  לסייימ  מירין  ססר0יוח סור חס ,  ורני )ס)י  פולעעור
 * בוברא שלח בסרברא פמל בכספא קדש ברא משך .וסימן

 )סעמ 0מ) עוכ  יוס  סט%לסס כ6ספתי6 די ושכגן גטן גטרוג6י רכ דסדרוהא
 16 י1ס 0) כעגים , קורין סגין ,ס כ6י , ננוגמסג0כח

 כעגיי
 פרנס סול

  קלי6ס  טפין  סביון , טוכ יוס כ)6 0ייסנח כפרנס 636 קורין 6ין . 0כח0)
 כמקנוי רב ראפר ימרגוי וכררב ,  כ5ן  יוי  ליום  1ס-זן 6ין . טונ כיוסכתגמס
 טופ  גיוס כמכמס כככי% סעפייר כקנס ימיות מתל טוך  יוס , רל 5מד פסלינר
 סכ6 , טוכ כיוס כמנמס גכי6 "ין 0כח 60)מ)6 , טוכ  יוס  סל )ס,מר )ריך6ין
 . דקל" סו6 0נת פרסת סוכך , טוכ כיוס כגוגמס קיי6ס 6ין 0נח 6)ת)6גתי

 וחתרתי 6)י 16מר 6חס ר6ס דקריכן מיסד 30 כחיקו )סיוח סח) סכתו600)חס
 , 16חס JtsDD1 6ותס קורין , כפכח נלמד  16  0נת כערכ )ך מס) פוסח)סיוח
 דפס) , כ)) נס טיין )6 0"')ת6 ס6י זט6ע מ6ן . קמרת פרדס "ורין ]16[)6ין(
 כחכח 6י , )עמס תחרתי )6 דסכין , כ)) תחרתי )6 כקנת וכצמד סכת כערכ)ך
 ד0כח , 6חס ל6ס )'כ6 פסמ6 ספח נ0נת6 כחד 6י , )יכ6 , דפסח6 קנעיססוי6
 רייקי, כד*  עוטר  סל כחוצו 6תס ורקס דקריגן, 610 סבכי וב) סגי טוכיוס
 נמסרי נין כגיסן נין מועד 0) נחונן )סיוח סקל  פית רנ' כר מגן רלהיטר
 כחמסך 6י , כ)) מקצע )6 כ0כח6 כהריו . 6)י סותר 6חס ר6סקורין
 סו6  מתירי כיוס )ך דפס) , תחרתי 6חס ר6ס כסוי )ך סס) , ססמ6 6יק)עכבכח
 % %bn ניטלי וי כלל, bnnp פשט % (bP11b 5%,  סיס ממישויום

 סיום וסיס מן מסט קויגן מתעיי כיוס ממרעי כד מתשי, עם )ים פס , כ))תחותי
סוס



 הנדהסדר41
 נחס, s's עצטח וממקק ש)ס 0) נוותו יחכ סרלקנשס מפס ימק ו'6מו
 סכרם רותח הטס ט0לש כגגך מסח )שגס ט וססס עטכיס 5)1 וינ")6מר

 גערוג6י לב 6מר וסכי . כחסדו פוחס חן נצרס שלס גנן 1)6 כטורמוסקכ"ס
 oet 6( 000 . 03ש0 ס63 6סםר 61י , סן וענס סכססמ גומות 6רכעסגלון
 וסיס 16 ערס016 ככמס יין מ651 תיגו כ"ס . מדרכגן מ)קומ ומייכ מוכני ידי 651)6

 , טגצ0 %כטס ויטפס כמיס )מוקיס ימרס , יין )ר~כי6 סיקר ג) חקגס וליןכססיגס
 oh ותקרנן וטת . כפר סניף ו% )קרנן יניף )6 למוקיס יין מו"רר( סגוסגך

 6מף 0כ6ו תשוע ומס . 6ססר ם6י כמקוס כסר )כחמי 1)סנד)ס ולדוס ,ככר סנה'
 , נין סו6 טעות , )רומתנו כס כמר פסמש כ)י4 ט6מר ולתרו 56)טקיוצן
 : %0 מורט ולערד 6מד )כ) ים 6)6 , כקן סתועדהם )כ) 6מד מקוהםתטי

 : פרא כ44 וחרול יריקת ס6ר והכיח ופרדס קאם סדר סו6כך
 סיום וסיס מן ואורין חרס ספר ההו5י6ין , כערנית כש מ0פ))ומשהרית

 מנחס וקורין 5כ016ס, ט) מאריס מאון טד )וכרון, )כססוס
phרלתפעיר וקורץ 6מרחז ס"ת ומ51י6ש , עסיסן מוסיפין 61ין מסן שמסרן 
 ססי6 כעס מן כיסומע ונפטיר , עער כ6רכטס ~Vnb וכמדם פיגמסכא'
ג~

 וכרקם . יסוסע 06 ס' תסי מוסיף ושד , הוסגרת סוגרת יריחו
 : סכסגיס 6) יסוסע ויסמר , סחקדסו מטס 6) יסוסע ויקמר פסוקשסם מוסי

 , ס' עועדי 06 ממס ויגר עד יו% כי עז 16 כמב 16 סי קורק סגיוביום
 : כמוסו קם )6 ולמריו עד סמקך ויסיח כממכיס ומפטיר.

 זכר עד בדרתם אהה tewni וקרושה ונטרות אבות 461צריס , qDln כספקםשגנזן
 וכו' חמאינו מפח וא"א אלהש 61ומל , )מטקס סגכחכ כמו , מצריםלעמות

 תם עשר בארבעה רואשק ובחרט , גתה-תך עלעו שכתבת כש רצונךכמצות
 מקרשך סנן וט' רוזסן מלך אצא , כהלכתן תםוק ושני טד תו' לה' פנת;לחדש

 אשר אלהיך ה' כברכת טד וכף פכונועל
 נהי

 : לך
 והן בטצוחיך קדשט , לברכנו ואמרת רצית כאשר וכף אלהיט ה'1ה~שרחכ1

 לבט וטהר , בישועהך לבט ושמח כשבך הטכעט בהורתךחלקם
 לפניך וחרצה . קרשך סועה ובעשק בשמחה אלהיט ה' השחילט באסת,לעברך

 : והזטנים ישראל מקרש בא"י . כוסף 1;ךבן כהם'רם עכום'ך .הפלת
 : ר~ר6םתיס ימיט מגי ם) תוסף תפר ,1 : שלום המים והוראה עברה161)זר
QV3וימי עד כטר ג) )י קדם קורין מוטך ם) מולו ססו6 פסח ס) סריסי 

 רועני 6ת טתי 06 מוס כסף 06 מן קורין רכיעי כיוס , סרטסכם3מ
 תכס) )6 עד י פס) מן קורן חתרך מוס 6מ1, כח"כ גדי תנם) )6טד
 טד ר~סגית כסיס סיגי גמלכם תסס 6) ס' נזדכר מן קטין מסי כיוס ,גרי
 מ%,6ין יום כ) מועד 0) מו4 ע) ימים ס6רכטס 1כ6)1 . ס%ז meslסגר

תסי
 פש )שא מאש ופא ט61 וחט נשד וספוזמ9'גמ וגו, 8~(סו6.ע ג'ג,"ע'גע": גמי4(
 ת9' פרח סק גג" , חף ק טא 0שס פע 6%י"

 חף~
 : ע.ט ,
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מא הגדהסדר

 זימר ח"ח , מפיק סו6 דמוכס כיון ד)נו6 16 תסיק )6 )יס דגפק כיון ,מ6י
 מןכר6 6ריסיס 6תי סוס וכי )ן מקדם סוס סס6 רכ כי סויגן ;י 6סירכ
 , פענויס כנוס וקפינו )6מריס מוכחן ידי %ס מ%י6 6)נו6 , )יס תקדםסוס
Ohlננזפו וסי כנימו וסמומן נכייר רקונן מכרך סנו,ון כרכת לאדיס כלס , 
 6)6 , כקוס )טעום ;6סר כירך ס6ס סמנן כרכת נוכרך 6יגו מקלסוקותו
 קמרון נניח ממגיע וכיון , ומוחס יסמוך וקוטר כלס ככיח ומחר סו6מצחין
 6ין 06 ו4י כמטון ריכוכן 16ח1 6כ) , ר~מדר ע) ולהגר ר4נווון כרכתמכרך
 מ%י5 נחים נסני מסדם ו5ס , 5מו ננית %5 )קרם לסור ,  יתווו כוכחלאדיס

 : תפעירין 5ין ע) וכונר )כטלס סתיססם
 , ניתלע 16ח1 ממתקין נוסני ולגוס , ססמיס כ)י4 ממוכין 6ין ס)) 6חולגמור

 מס;" מפגי , מסי) 6ת עליו גונור וסרכיטי ססגיגוונס
 סו6 סיכן סי , 11

 סולרך , גויס )מע'גו מגויס ען קותל וכ"ח מנומס סכגיס 06 עד כפ"ר16מר
 1)6 נקו סס% 6ח לסייס מליץ מפגי , ס)) 6ח טריו גומר וסרכיעי)ותר

 : חךס ר6ס כקרי6חיסייר
 טס וגין , מגיס )טס קדהם טס כין )סתות נבחר ססמ ס) פסוחוארבעה

 , כרכס נ)6 'סחם סייט כמס מנהו 61חל , מ,ונו ע) כרכס )כוססנזס
 , ס% ס) רכשי וטס כרכס ס) כוס קותו hlh ולחוח לסור פכפוך כען6)6
 סס)) 6ח עליו טמר רכיעי נמהו ע) נוכרן סקסי טס )ו מוגו סגינוסמך
 6)1 ומס יסחס. )סתומ רלס 06 ס))1 מכוסות כין , מסיר כרכח עליו61ההר
 ושכיעי סריסי כין מו") סלמנו טעס ומס , פסיסי סגי וכין )סגי ריסוןכין
 פן oelh 6גו 61'ן , )כעהג( 6סיקומן פסם 6חל מפעירין דיין יסחס)6

 : מותר רסיסי סגי וכין תסגי רקנת פנין Sbn , וסריסי סגי וכים )סגי61פון
 ממיסי טס ו6ומ, תחר , טסות 6רנעס 6חר 6מד טס כסתוח רפסואם

 חגי6 תו") סט סכך , כיס))וך וחותם ומחר סגדו) ס)) ע)יו161מר
מסיכך, , xnh )6 רועי ס' שמריס וים , טדסון ר' דגרי סנדו) ס)) טריו קומרחמימי*(

 , ככ) גסרוח ע) עי )ס' מסיו עווור יראדס רכ , סנדו) ס)) סו6
 ז6תר יוחנן ר' 6מריס מכעיס סמ)וקין 61עס"י , יסרס ;רכ ;וסגין 6גווכך
 כרכ עוסין שיכוח סחי מגסנ כן eth"' , ככ) גסרו0 ט) ועד סמט)הותסיר
 )סחות רלס 06 ס136 סטסהם כין . 6מר כך נ16ן סקוס סר רכ ו6ף .יסרס
 )ס)יסי סגי וכין קמיי לרסון כין 6כ) . יסתס )6 )רכיעי פסיסי נין ,שחרג
 סגי טס פ ונמנו לשון טס 6 מוט זח:ן , מונס  כוסות ו6רנעס ,שחר
 )יס 6תר , כוס טטוגס כלסגות מיגס מתעת חוקנך )רכלך רכיבך ביס 6מרע"ס ובסריגן , סס)) 6ת ע)יו גומר וסרכיעי מצוגו ע) מנרך ס)יסי כוס )1ומוגו
 מכבן , וחח מד ככ) מלוס דרסני סיכי כי תירוח, כגנן רננן חקין כסי6רכעס
 סגדו) ס)) ע)י1 וקימר שתם רקס 06 , רמות חתומי , חוכס טסהם ס6רכעס)מדט
oh15( יסופך , מסוו %)ס כי ססמיס )36 סודו 6מל )ומר 51ריך , סטוי 
 סנזו) ס% סמו גקר6 עמס . ל') ג16ן %ק כקן ינ סול וכך . ומהמסוט'

6מר
 . פס הג" שי6 פ' פי עי*(



סדידגו,וא
 טס h(h סטטוס רפית )1 6ין 310 סמנן כרכת סנורך מכיקסתעכנת,

 מקדם טוסס סו6 כי% , חקגס ש סנחון כרכת )ננדיס כלס ו6ס , סרנסכבמיס 6פ" )קדם סיס גמור סיחו , שחס )6 )הכיעי ם)שי כין סגינו סכך , כלכדד'
 טתנוהין מס 24כי6ין , f'D)D ותכרכין זיסס ובעדין סיום קיים ר16כןככיח
 61וג)ין , כמרומת ומעכירן ס6דמס פרי טר6 ומכרגין תמורח, חון יליםגש6ר
 חותים טן וס)) וסנדס ועכויס גמחגס חס 161תר 6מר טס Prn~lומזדין
 סכגיס 6ס עד כם"6 קומר 610 סיכן עד Ym סתרו סכך תיס,ורטיגו
 ותוחס מגסיו 161נור , ככ"מ וס)כס , גויס )מטימ חומש עד 16מר ות"ס ,מממס
 , ימרק) גו6) כ5)וח6 , יסיק) נ6) קומר וס)) קרס מז") קומרו , שו6)נ%

 טלנע כסגי נסוס 61מד 6מד סכ) מפגי עעמ6 ת6י , עלמו כפגי כפסיגשנוכין
 סיין ע) וקכוגנין סיוסכין לטסיי ר54גס כ) ס) כסטים , 6מר עעס וסוכ ,סו6
 וסט לריכין סן עמס , תפ"ס )כרך לריכין סמ,ון כרכת מכרכו כיע , סרדיןוסן
 יט) I'hc רשיון כלכת סספסיק ציון מז") קמרו כך 6)6 , קכועין סןעדיין
 ושנסין עסכין טסיו תסיכס כגי וכן , כס"ס )כלך מייכ )כלכס מרכס כעכנגוח
 עמס , (VD ונלך לריכין , )סח1ח וימנו ומורו ור4מפ)פ )ין(ס)) וטמרו יסוחיןיע
 כנוך )סיפח יטעין ועין )סתפ)) ]סטתדו כיע 6)6 , עקוו )6 עדיין וסט יויכיןסן

 , דתי ססססיק כנוי סגדס נפצך לסחות יט) ~6'ן , סריגדס סותר כיון[ ס"ותסקס,
 כפגי כסדם והמד 6מד כ) ט) לכרך %יך ס6רכטח למדיו ס))1 סעעמיס ומן לנרה%ויך
 6ח,") סכך D(ttUU; ומנלכין סגיי פעם ידיסס תוט)ין חוורין סגי כוס מרוחין י6חרעלמה
 ידיו עוע) תחר רימון (Sl)D יויו D(SD נטפיי שרם טוקכ6 )רכג6 מסדק רכ6דכריס
 תסים hn1Jhl ס)) )שגזל דבש עיון עעס תרי 6ותריס 6גו סמועס וסוף סגי,כעכו)
 ר6סון כעכע 6מן סטמיס סחי יביס )יטו) לריכין )שכר סן, עסקגיומ וקייםדטחיס
 פרוסות ;מקותן ופרוסה ס)מ1ח כגרונו טחי ו6ומ,ין , )תמן ועי' , סגי כעכו)61מד

 , טוכ כיוס גכרוח סחי ט) )כלוט מייכין טסו ותג'ן ן וו עלס טויסס 61מרססנכיסן
 יגס גע00 יזוז סיס 0)6 וסו , עוג כקם 04ר6) )ס0 יות סמן 0'0 )6 לחוג)סדיני
 ופרוסס ככרים סחי rnib )פיקך טש', כיוס ככרות סחי ע) )כלזע וחייכ , גסכחעוג
D5D1כסגף 4כ חויג6')יס 6סי רכ 6מר חו") ס6תרו נמו , ככרום תסחי 6מת מרוסס 
 ומנוך סיכלט וקמל , כתיכ מפנס )חס )קטו עטמ6 מ6י , מד6 ולע תרתידגקיע
htllnk~תגס )6ג3 ותכרך מחר סיירך מן ומס , bunt ויומו , ולוג) נמרוסת 
 שרח,.כמלס,61וכ), ותגיח 1ht(i[S כחרוסת ומע)) חרור, )6כ) ומכרך]שרת
 h('S ומדל , 161כ) מרור )6כ) ונוכרך , ופוג) מלס (bh תגרך wmh(פקי
 סס6)חס ירקות לכי"ח תגסג hte חס , כס)) ומקוס וכר כרכס כ)6 וחרולמלס

 nws ,_.ע,סס דרי 6חל זס כמיס טקרס עד ו6ש)ו )קוס לפסי כ6ן זטד .שהגיגו
 t)'Dh וכן , וי6% מש כסור ועומס סמטק נמית %טס , יו% ס,ס כסרררווכן
 כין ר4כלכהם כ) וירק דר' גריס 6סנס מגי גמוע סכך , כטיס עסרסעד

 ו6ס , b'S1t עoht: 6( 6 סיין וכרכת סלמס מכרכת חון מוליך סיע.לעפיי
 סי~ס 30זדוס שין ופוגת ים 30 30"ס נונת ר% כעי שue .64יא

ממי-  . נשק ולא סו" וש" 9' ימרו משניס השש , ושע ש ש6 מר4 ה4 יעיי(



.ם הגדהמדר

 6דכרהם מעריגן ק6 ושי פטמים סחי נס)מ6 , סן נווט  דכוי כן סלחושי
 , )וקומס סיכן ס)יסיח 6)6 , טגנני מדחיסן ותכרך , )מס % hlcn סגי נטט)ן ייי עוט) חתר וכסין נטט) יויו מגט) 6טס"י תרס עוקכ6 )רכג6 מסך6רכ
 סיעך , כרכרי טעוגין ח"'ן חוכרי 6מלוטס מיס מ,") לתלו ככל ר4מוון 6מל06
 עעוס קוהו כיוכס ים טזיין סת6 . מעמיס הסי 6)6 נססם נרכס6ין

 כססם מלזכין ס6ט , 1") גלון סרוס סר רכ גיר )פגי סכתקומכס לכנןפשלסי
 סטטות )כס וכחנו קוס , גריס ומיתן , ייס מטיפת וט) מיס רחעח SDIטגסש
 שא גסמגס מס , ,ס כטטוח יטסו כמוחכם וסרס וכעיי מכנוים , יו סי6גד1)ס
 כמקדם סמ6 , עיקר כ) המטיפס רמי)ס מסיט )6 ועי , 0סגס ימחץמכ)
 וכמו 6ר4רן ורמסו סי6' , ידים רמעת עי מנרכין סיו לומדם כסגיםכסטיו
 : )ך ספילסט כמו 6)6 יעסו 1)6 יעש hSn יפוק) וס% רכנן 6ת סיעועמיו
 ס)ש"ם וננרכלל , 60ון ,SD , 0,ן , כנסכת מןגו ט) וגיחוך סוייד טסומוזנין

 יכ6 יעלס 16חל *( (mton תחויל )מלגרס 1)כסמגיע , כנחמספותח
 . וגפן פרי בורא , תבלן עכסמסייס . סכתכגוס כמו סנרכם כ) , oe רותעת מגכיוס

 כרלסכס: טסו ולמד 6מו כ) וסותסונוסב
 ו6ותרין: רכיטי, כוסומוזגין

~ww
 ה' לט לא : השמו נהיו ואת טד וכו' הטים אל רצאך

 פעתה עד ,וגי
תר

~s1V 
 פי. רלוהי ה' פתאים שופר . וגו' ,"חפע כי אהבתו * הללויה

 ו הגן* ט.לשלט ה' ' יראי נא שמח טן וגו' לחסויע המוחה ה' בעינייקר
 הפץ טל וגו' רוממה "' חיל,שק ההעטה שין וגו. יה בפרחב עעי יה קראהי המצרסו
,.. 

 נעים להחית.',לשטך עוב לך 5י וכי-.טד. .יהללוך ).' חסרו לעולם פוב כי להק
 ! בתושברצת כנעלך ט9ך בא" אל-. . עולם'אתה ועד י.ומשלם המיר בכרכוםלזהר

 מייכ מ11ט,,צ)י4"פסחיס 6מר יתילו ריס.%5נפ"ק 'טשה. ורנו1כן:'6מר,ך,רג6
 ס)עד' שם( 5ר ענפן "סגי% -ס4ך ;' ,ס))וך;"ע")ץ5 ויונות 6ת"ר4ס)).ך ,נמור .-

SD,-ט)י6:1ח גומר "רכיעי תיגומכלך . SSk~b ,, 
 1"ומר"%י

 6ע1 כלכחי.'ס%ל',
 :[jbu] ססגע.- טכסיו , חרס %ס פ) כס)) 6ו%ל מיצי סס)) 6ח , .ע)י1 16מר-למרט
 מ6י 6מויגן דק6 , יומגן ור' יסוזס ר' ח)וק'tah . 1 עמשס לנתור חייגימיר
 כרז ושכס מי, כ) נסמל 6מר יוחנן ר' י0,)וך), 6תר יסורס רכ ססירכרכת

 ומכלכין: יסיכוח. כפחי מגסג וכךיסורס.
 : אגפן פרי בורא העולם פלך אלהיט ה' אתהברוך

 : ומכרכין , רכיטי טסוסובין
 השדה תאבת ועל * הנפן פרי ועל הגפן על DS,Pn מלר אלהינו ה' אתהברוך.

 'מפריו לאטל באהבה 'שראל לעמך שנתת יחפה טובה חמדה אקוש
 4כ4; וכשמב שב אהה כי ייעלך, ועל עירך רשל עמך על רחם מטיבול.*ולשבוע

 -..'. ). ' הנפן[: פרי על.זהארמועל ה' אחהברוך

 שמת. כוכח 6עוא ; יטסס כי% מרכס ככמוס כפסם )יץס סמכקם1137*(
 : ישק נוגח tSD(1 61 סיומיו נג'י מ . א'פ ס(ד1 ג:המ ג5 ר'ע מץ ס) מסמ"ג ישה סצ46 ש*(
 . שגייס 6"4 ש מתעם % קם מא ין" ש' מחק ,זוח סגסש אעומס פוגעת סי'*ז



ן הנדהסדר81

 ותנוך תחינמ6 ריס גושה 1רכג6 תיגך 6תי דוכי ווווכ). נמרור8סנ)
 כרכס ד"ח , ספליהשריסק

 דחדחצ"
 )קכ"ס )כרוכי רעלתם ד6"וח6 , )רלנעלי6

 שכך , שוס תגס דתמטכיר חלס ט) )כרוכי וסרו 6רע6 תן )מת6יעסיק
 ori סתו64תנוך

 נריק"
 )6ט) 16תל6 ססי6 ט) דתנרך סו 6כע ו4 וסלט

 ד6ש , תלס )6ט) ט4ס יכריך תקתי )תיכ) 6ססר ד)6 , 6כע וסורמלס
 ימס רותעיך מנרך 6א , עליו ותנור פזת מתגו כויס טתי4 המרלמינור
svw

~QnD 
 והגיגן וסכי , 6כע וסור 3מרוסמ שתש , תלס )6כ) עריס ותגרך

כמחיכת"
 : ססכס לריך ומלס . )מסכר
 : ותכרך מזרחוגוס)

 * פרור לאכל הוונו בפצותי קרשם אשר השלם שך אלהש ה' שתהברוך
 כסס ,'bh ירוקח מיס[ ~י )1( )סכי16 . ססכס %יך חלין , 161כ) כמרוססונוטבל

 , נפסמ מונס "%ס נסס י61 %0ס ירקיח 6)1 כסרט כמו , מרינסוס
 וסרך ומחר , טסן לממגין רמס מס6 ת"י רכ6 וקמר , מס6 דסי6 נמורחט*ס 6הסעי- ר' ד6מר נמיות ומלזם . וכתרור , ו3מלמכיג6 , 3חתכ6 , כמעסין ,יטרח
 מסיס ס)) ע) ט)י1 ס6ממ , כ40 )תקדס ,כר , כרכס 3)6 וליד* כתלתלתרח
 6מח גנחטרק

 161כ*
 שוכה ילשין . יכיסו ותרוריס תלום ט) מגלל תטוס

 מלג תעמרו נסוס , מלס כויס ועמד 6חד כ) 6וכ) טי6כ* ע6מר , ומכיסןכ)
 יעתקו ס)" 6מר לב 6פיקומן ת6י 61תר . 6פיקותן פסם 6מר תפטירין"ין

 וגחני )י 16רדי)6י 6מר'כנון וסת61) , )מסרסתחטרס
 6מר יוחנן ור' , )6כ5

 סססמ 6מר תפסירין ph יומגן דר' טחיס חגיך . ונגוייס ק)יוח תתריסכנון
 : ו6נחיס m~p תתריס גנון6פיקותן

 , 6ס4 א% נין לכעס קוס גין מגט, )כיך %יכין ו6ע יימןונופלין6ז
 תכרך נפסמ וסני נ4ד, שחיית ש6 ליז מליי[ 6יט()16

  פריט ס)- זים גטיonen 4 לקינו ק- . פענויססלמס
~rh סוסן פכיע , )טלתס 6)6 עסוים 6יגס גטכם ט6וחס , נתרןטעס ovb 6ן קיית( 

 ניעו; מייכ למס hh(( . לנרך ומיינ ידיו %ס יוע) )פי' , סן עסקגיוחסזיס
 עמ6 כמיס מטף )6 הריו כתכ ט יגס 6עו וכ) דכחינ (fg. ע)יעו)נרך

610, "0 ~YD 
 )ח41ן יפיס נעי)ח מכתים סתט תכ6ן שטור ר' חיתר , מסור

 5חר ס) 6מרוגיס תיס 36) . )כרך ומייכ ידיו )יטו) מייכ )פיכך , סחיםתן
 ר6סוגיס תש למשיגן דק6 , )נקלס 0תש 0ס תו64 כוך ו6ס , יכרך )6ססעודס
 ס)6 סו6 0מיכס תפני , כרכס טעהין 61ין מוכס 61מרוגיס פרכס ועטוגיןת4ם
 , מוכם otmnh מיס לגורו חס תסב 6תריגן דק6 , סן תסס חונת 1)16 ,יסתכן
 תסתלחי 6כיי 6תר וכחס , סטיגיס 6מ ויסתם ש סתמיםת)מ

 כי גקולט6
 0) כין 0חריח 0) גין 0כחנ' כתו )כרך לריך 61ין ידיו lpg )פיכךטר6,
 ץ )ך תנין . פטתיס ס)סס מכרך כפסם וסרי 0כתכמ נפסח 6)6טכוס.

ים, , פע%ס שמס טתנרך פושען ע" נתדגם )6 תליט )om~n , 6 וסיכן );ו 6תלסומי
-- סי'4"%סצהשפ4
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 טשימהש"י* ,שרימה השבתךהקס1קו1ה14ל,טד
 ! לחך טחם יחר מה שק בשה א4 4אציקבצי"

 , פוש יח משו הקב מד ט' אטפס יו ז" עכסה שבהמתחלה
 דגה זען מוככב הוא ברוך שהקיוש הוא ברוך לאוראל הבסתתו שוטרברוך

 : גחל ברטש עאו כן ואתרי מד כרלעשות
 : סחם הלט וצא נווך הקיוש אלא כר ולט לאבמזימ שעמרהוהוא
 כו' הטירם שחט ררש * וערמה ערום ואת כר הארכו לבן ביקש פה ילסרצא

 * באורב עלט דצ'ח מד כר ה' אלתצעק

 טאתש עד . כר אומר עורבא רב' . כו' אומר אלתור רבי . כר אומר הגללי לסירבי
 : מכותוחנאיס

 וכטה כנפז אוחז ש , כו' סטצרים החת"מ א4 עלים, למקום ניצות רעלותכמה
 * שפגש בהם עשה . ממצרש ההראם , עלש למקום ומכופלת כשלהשגה
 ! אתים חס כל על לכפר טד כי * באלהיהםעשה

 אטתעו שהיו פסח * כו' אוסר ויה גמליאלרבן
 אוכליי

 שכלק ~aa' % מצה * ט'
 שאס זה טרור ,יכו'

 אוכליי
 להמית חייבק אטקמ לפיכך * כף זרור דור בכל . כו'

 : הללויה לפני ונאמר מד כי שעשה לסי , 41.קלס לרוהר לרומם לפאר לשבחלרעל
 והגנט שבצרים אכותיט את וגאל נאלם אשר השלם מלך אלהים ה' אתהברוך

 למהמים שעם אבותעו ואלהי אלהימ ה' כן , וסר"- כהנה נו לאכול הזההלילה
 תאכל * בענוהתך ושעדם עיך גצך שמחים . לשקם "ראהמ הכאים אחריםולרנלש
 עזר לך וטרה . לרצק כזבחך קיר על המם את שיגיע הובחים ומן הפסחש נקשם

 : ישראל גאל ה' אתה ברוך י נפשם פדות ועל גאולחט עלחדש
 : רגזן פרי בורא השלם מלך אלחש ה' אתה ברוךונזכרך
 , )הככיסו סריך 16כ)ין ס6ט 11 מוס וסס16נור , כססכס כוכי וקמר 6מד כ)ושותין

 כשכ) גוייס , 6% פרא וס כסר יקמרו סת6 )רגניס ~יך 6יןכסל
 : )6רן כמוחקוסים

 : ומנרכין יוידע טלין סגי טס ארוסיןולאחר
 : יים נמלת ש תוגו בקשתיו קרשט אשר העלס מלך אלהיט ה' אתהברוך
 ככרוח משכף דטנט עימס כסוך ושיימס וצוית ככרוע פתיוגור)

 : קבסוסכלך
 : הארץ נק להם הטימא העולם מלך אלהיט ה' אתהברוך
 6מר , ס6פע כמו וטנא ס)ימס כניך כססי6 ספרוסס ומע) ומחר . 6וכ)61יגו
 ימס עטס מס וטד ס)ימס כנרך כרוסס סמגימ פסם ושגין מייס סכ) פפ6רכ

 , ומנוך . ניס כסיגעגי
 מצד: לאנ45ז טנגו בסצוווו קרשע אשר D~lpn דיך אליט י אההברוך

ממוגג
 ישו פ9 מיש %*1



 הגדהסדר88
Itst)Dnlס6דתס פרי טר6 קודם מנרך מינין סגי שט ונתקוס , "וכלין כחרוסת 
hhtכטיגיע , אוטפס סכחנגו כתו(1 Swh) מסיט ס' 5חס שיוך מנרך , מרור 

 . ו6וכ) . מרור (Sth ולתו כמזהויו קדטגו ימר סטלהתלך
 פרי נורק מליו מנרך , שנד תרור %6 ירקות תיגי ט6ר ט6ץ כתקוסאבל

 )תקדם לכר מוכס נ)6 )תרור 6וכ) %נסות , ו6וכ) , מרור י6כ)ס%%ס
 : סיכת" וכןכס%(

 מנטי)ין סגי ת6י . מכטי)ין העגי ומרוסן ופרם מ"מ סוס 1tSD סט שלחןוטביאין
 חרדין, tbplo 10ג6 רכ6מר

 וזרוז"
, trllh סנור מוקיס t)tDb ר' וכיסס, דג 

 tph(t "תל רניג6 , )מניגס המו )פסח יכר 6מן , נסר תיגי סגי 6פי4 6תריוסף

גלם"
 ננול כסונפן, ומגימס ושגיס 16תס וט)ע ת"ס סכקי וגוס) וטסותי.

 , 61מד "מד כ) )פגי נורור , קמו "מד כ) )פגי מלס 6סי 3ר סימירכ
 ס6ותר נוי כפגי 636 סקו)חן 6ח עוקרין ולין , ולחד 6חד כ) )פגימרוסס
 לב .ססנדס

 כסג"
 : כסגל כרכ ומנכס , ססגדס סטופר כשי כלן 6מר
 : ולהדר סעודתן 6ח וטקרין סגי טסותחגין

 לשנה עברי השתאןהכא . רישראל בארעא הבאה לשנה הכא wnen וטס להמאהא
 : וצרן בנ' רשראל בארעאהבאה
 דכי 6תף , 0ס1)מ1 6ת עוקלין ו)תס , סגדס ם"ונור תי נפני כרעמןומנדרין

 מ61 דרכם קתיס יתיכ סוס "כיי . ויסק) תימק סיכיי כוי יג6יל'
bp1נידי 5כ3יגן נוי 03נ סנור , פמול5 נוגכסי hO1 6תל , מקמן )תכ6 מעקרילצ 
 מוט ממגעו כמס ס") תינוק מס ים ו6ס . גסהג0 מס ממימר פטרכן רכס)ש

 מ% "תרו ת)תח, קניו כנן רעת 6ין oh,)ht כק וכקן שיש,טם
 1S'Phl , )עלמו Shln 0ו6 )16 061 , סיחיו קסמו )16 061 , ס")ו כסככס

 : כך ו5ומרין , )וס וס htD('l פסח כס)טח כקילוין מכתים חמשיריסגי
 אפילו טטנילק אע אק הללות שבכל הלילות. סכל הזה הלילה נשתנהטה

 חמץ אובלין אע הלילות שבבל . פעמים שתי הזה והלילה , אחתפעם
 הזלילה ירקת שאר אוכלין א% הלילתז שבכל י מצה נלו הזה והלילה טצהאו
 אוכלין אט הלילות שבכל * מרכיהזה

 ושוהיי
 הזה והלילה טשבין בין יושבק בק

 : ממובקכ"מ
 011 , ספרמס כ) טגותר סר 6כי 16כד תקרני ודוס , נסנמ ותסיים כגגותוטתחיל

 : וסרריס0 ססגןס סי6 וכך :גמע
 אבאיש את ובא ברוך הקרוש ws~n לא יאלו כו' במצרים %רעה העטעבדים

 מד גי' לפרעה חייט מבנענדים בניט ונט ובניט אט עריקטטצריס
 : משבח זההוי

 אלעח- רבי אפר , שחזיז של ק"ש טד ט' יושע רבי אלתו ברביטעשה
 : רטחרח ליגעת עד ט'ב4ע

ברוך



 י גאון עמרם רבסדר
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 mnht , 610 ר~טרס מן )sffr 6 מכתים פתרו סתיו טכסיס וכי , סגיס מקס)יפ)
 ט, עונדי מחמאס )6 , מטס כ) Sh יסומט ויקמל , )סרעס סייט טכדיס)צגך
 עכדיס אגור רכ נגוס מ6' חממרגו , נסכם ותסיים כנגומ תתמע ס;עו סכך .סו6
 , וחקתי תסגס דברי נותל רומן ומין )כס ומדוק כהרכס סיס D'(h 61י)ו)י ,סיע
 , מז") דכרי ושוין ומ)עינין תיגין ס)ש 6)6 , מסמוס )ההר )סט ניכסחמלה

 פתר , וכנימוס כרסע ר(מסו)0 סיע דגש) ס) סכיו 6כי סמו ירקכ עקותרנייי
 תגס 6ע0ס ו6ט וחלמת ת0גס דכרי שכו , נוחריו ונקוגיס סתועיס)כ)

 לעתוד וחקן , )עלמן עומס מטסו כעעוחס סס ועדיין , מסליח)מפ
 ,תועכוח מסר ,") פוף אלשר ורכבך 9D(b וולדם קערתו, עוSDI 3 הטעס)
 esn );דוחת 5ריטן וטכסיו , כן ים חמכ61ת כחס , תחת ססר 16תו סקירין60

SSDW)טכוסן ונוקכ)ין , )מוסכ סחחרין עד 1)סכדי)ס סכגסת ככיח יסרק) עס 
 : חונתו יוי ע6 )6 סוגו תגסנ גוסנ סקיי מי סכ) , יסיט0 סמי ס) כמגסנסגורגין
 טנ% יוניי Sh )טווס ~Sh ד6נור , ורוממנו כגו גמר 6סר עתר %יכיןובש-יש

 : ל(כ33תן
 : לעעצת אלהים ברא אשר טד ויבלו : עומל תחמוס כצנח )סיוח מ)ו6ס

 : רגמן פרי בורא השים סלך אלהיט ה' אתהברוך

 ~קרשנ לשק טבל פססט עם מכל בס בהר אשר השלם טלך אלהש ה' אתהברוך
 * לשמחה ומערם לכטחה שבהות באהבה אלהינו ה' לנו ותוק 'בטצוהיל

 שקרא טוב 'יום את * הוה רנטה דג עם את , הזה הממח יום את . לשקשק חסג'םרנים
 בהרת בט מ . םצהם למראת זכר. קרש מקיא באהבה חההט זמן * הוהקרש
 אתה Tna * רגהלתנו ובששון במומחה קרשך ושבתובעה * דגמים סבל ne~pישורשו

 , והזמנים וישראל השבת טקרשה'
 ; הוה לזנק והג'קט וקימט שהיצינו העולם טלך אלהש ה' אתהברוך

 Sbnn כ% ומסכ . ר(סכס כליכין ס6רכטת! , כמפנס כוסו 61מד 6מד כ)ועוותין
 ריכס סיס )6 ימין מסכת , ססכס סתיס )6 מרקדן S~rn אתרוסכך

 ססכס וריכס 6יגס 6סס , סכגס )יי וינק )חט קנס יכניס סת6 6)6 עוד1)6
 %) כן , ר(סכס %יכס סי6 נחונס 6סס 061 , )ססכ גסים ס3 דרקס6ק
 , סתיס כתורף רנך מורץ סיגיה , סיאנס יין 6ין רט %6 כעתיד , ססנס נויך6כיו

 : ס6פ nWD ככעכע מייכין סגסיס ולמד 6;0יס"מד
 36טמר ר' דפתר , עגותי ותמוכין היסס וגוע)יס תיס תני6ין ססותיןולאחר

 תימ ותכי6ין . ילים גטי)ח סריך כמפקין סטיט)ו כ) 6וסע'6 ר'6מר
 )פגיו ותכי6ין , טסכרת6 16 כרפס 16 גרניר6 16 מס6 16 מת6 כגוןירקות
 מירידת 6מי כ) 61קמין . תתריס מן ננוקונהו לוחו סעה0ין ח3יק"6מרומח

 : ועכרךר61
 ו ראדמה פרי בורא הע51ם סלך אלהיט ה' אתהברוך

וסםבלין
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מג שמחסדר
 , ה נ ק י זעתר כרב ס)כס ותן כו סטין טוב וכיוס , שהתתט ולמ"כ ,הטכהל
 תדדי) נוער ס) )מעו טוכ יום מתקי ס) ערכית וכחפ)ח . סכר)ס גר קדשיין
 , ספח נ6נעט )סיוח סח) טוכ יוס ,יר6 ר' ולתר . 716 יני ט) )6 6כ) סייןט)

 בסח ססכיטי יוס כין , )עריס יסר36 כין , )חסך 6ור כין , )מע קרס כיןלותר
 : תונס סו6 רלכד)וח סדר עטמ6 ת6י . )חע קדס כין סמכוע כרי , סמעססימי

 שבועת חגמדר
 עומס ימים כליעי ו") גלון נטרלתי רנ 6)1ר כך , מטוינ שבועותלחג

 ישראל עסו ועל עלינו שלום סוכת פורס ול אתה ברוךסמותמין
 : כסתיס מואזין 6'ן 5ומל ר' 6מו") סכך , כך )מחוס לסור , ירושלש ובונה ציןםט,ם
rwv1נפסמ, כמו בחרתנו ואתה השם -ריאת וגבוחת אמת ומחפ))'ן 3חפ)ס 

 , מצרים להויאת זכר עד תורהט מתן וק הוה השטשת חג אתעם סתומך6%
 למתחה שבתא 16נור כסכת )סיוג; סם) טוכ ויום והשעט. וט' ויבא יעלה161נזר
  השבת נקרש באש ייחם ,  הוה השבהמת חג וים הוה nUDnI יום לשטחהושזהם

 : a~leln1ופדהאל
 קינו כפטריכ סתינס לסיי סיורר לכור סלית כסיח לסייס מחל יו"פ רנ5ואמר

 ססינס לסגי יורר ינוד סלים 5ין סכם  ס5לפל5 , טוכ יוס ס) )סוכירקריך
 : סריס סכנת מפגי כנכח h)h  תקיט ל, רכנן  חנוט רכי , עוכ כיוסכטרכים
 יקטין כיוס  וקירין ס"ס נ' יפלי5ין , נסתרים מחסלל כך נטרנים סמספללובררך

  סוף סר  סנטרים וכיס תן קורץ  ופפטיר , מסקן  סיף טד שעלויי נמרסמן
 כל  סגי ויגס . רוח וחס6:י טד מגס נס)סיס אסי מן כיח,ק6) ומפטירין ,פסקך
 ית' פן , בחגקוס ופסטירין , כמקמול פפטיר וקורץ , ססס5  סוף פרסנטר

 : ננגילוסי לתנלמ טר קרסושסיכל
 מכל בחרתט אחה ולעזר : הקריש  והאל ומהיה מנן  וקומר  qoln, כחפלסועוטדין

 סארצט גליה חטאיט מפני אג"א : מצהב למגאת זכר טרהעמים
 עבק- משה יי על  בוצרתך  עליה שבחבת במו  טד וכו' אדמהט מעלונתרחקט
 סלך אדא : כשלכהן המוין חבני סר עו' בהן-יבבם הבכורש נעם :כאסו

 : וכו'  והודאמ . לך נחן אשי אלוצך ה' כבהמת טר  וכו' עלעו omריחכן
  ימסמיל , לך נתן אשר טר , לטיל כרכחיג5 , טלס סתפלס 05 רס"ןושורר

 וברכת , והסאה עבוהה היומר  וס'  והש"מ 15פר וכטפסייס ,אזהריח
 : תהקבל קרש 61,)וך : שלום השיםכהנים

 באב תשומהסדר
 , נחול כתו עמוס סתעמ מספך ומיחס וסמריפ טרניס  באבובתשעה

 בנין *תה ובנה השוב ברהטים עירך וגא-ושלים טדוכמקניט
שלם



 באב תשעהסדר8*
 1 "ומר בימית,עקם

 , כשדך משכן צק ועל שרך ירושלם ועל עטך ישראל יעל עלש איהש וורחם80
 ערבים ביר הרמשה , זוים ביר הנהונה . ההשוממה השבלה הבזיה העיח%
 נהתה באהבה ישראל ולעמך . פם'לים עובדי וירשוה ]לגיומחן אנש( )לגאייבלעוה
 סשה . חוה מארץ והקעה טעפרה אלהיי ה' נערה . הרשתה "am קקב4ת

 הצתה באש ה' אתה כי , גרם שלל שוטף וכנחל שלום כנרו שלומך סוכתע5"
 ולכיר סביב אש תמת ה' נאם לה אהה, ואני שנא' , לבאתה עה'ד אתהובאש
 סנוחפ))ין סמפ)ס 11 : יושלם ובונה ציון מנהם ה' אתה ברוך , בחובהאהיה

 : ונמגמס 8 וטחרילטרשית
 , ונלעס נחמן ס)ימוח 1mh1 , רלמעגיוח ככ) SSDnn1 5כי ס)ימ יוסדובשחרית

 3כ) ס6ומר כמו מפסס למומט 16תרס וימיי , )מפ6 נ61) 3יןוענגו
 : יסינ"ק כסחי מוסג וכך ,מטגיוח

 סור וכן , שסיגו ס' גוסס וימי 6ומליס 6ין מנח נמ1)6י )סי"[ סם) נ6נותשעה
 מדל 6ותריס 6ין גוייס ויסי 6ומריס סיין olpn דכ) , גמי סגיקדודת

 זה, אל זה וקרא , ואתה.קרוש , עאל לציון ובא קומר קינתם 0קור6 ע6חר .תרוסס
 יומר לפטר ו6י , קינות 0קר6ו מפגי קומר, 5ין כרוכו ו6ת 61גי 1ד6י6כ)
 (Sht מיון וכ6 קומר )סיכך , מסיך ימהרו )6 מסיפו סיootb , 0 כריתי ו6ח61גי
 נסורק כקוטף וכך . יסיכו0 פסתי מנסנ וכך , סידרת וטניס קדום[מ06ס
 מן וקורין מ"ח ונעלי6ין . כטרכי0 כמו כריחי ו6ח 61גי 6ונור 6ין ממריחס)
 63)ס גי ער 6סיפס שסוף כירמיס ומפטירין , פסק6 סוף ער כגיס %10גי

 כמכעס , מחינחון ריס סיקרי 3ר' נמרצתי ר3 6מר וסכי . ס' ג6סמפלחי
 כדרך , שיש יקרץ סו6 כגכי6 וסמפטיר , שנד טקסס 6)6 קורין 6ין363
 וממסעיר . כגכי6 תפעיר 610 סריסי 0קור6 סמי סכפוריס יום 0) נתגחססטוסין
 1)3סוף 6מח מכרך סכ0ח)ס h(b 1 1)6מריס )פגים )3רך לריך 63נכמכעס
 6י1 ור3יעיח , דור צמח ואת , ציון על ורחם , הרוות בכל צרק , ט)0מכרך
 וכסריסי כמנח 63מו גין 3חמיסי כין כסגי כין )סיר[ 0מ) ג6כ ה[טעס .תפרך
 הכסמקן לסטר 6י כסכת )ספדי) , כסכת לניוח סמ) כ6כ תלעס ,ממשיכתך גטרונ6י ר3 6תר הך . ממס ים) נמגמס , נגש 0ו)י כי קיין נסחריח ,ונרניטי

  כררנ-סקגס
  סמליפי

 מוחיי פל olh  פספלל  :Sbtnt למר ntbb' לר
 , סכום ט) סכד)ס 161מר כספחס3ח

 36) , סכת כמ651י יין )1 ד6ין דוק"
 ד6מר %( 0עס כ16חס כו לסור יין )1 סיס Orl , כן עוסין 6ין יין סנעויכמקוס
 סיקר כ) ססכד)ס מן ו)יפסר , יין קחס ע6 כסי י6כ) )6 כ6כ 00טס ערכמר
 )רבידי) 6)6 חקגס 6ין סככך , חע מסגכגס כלוס טטס )6 חסרי , 6פ0ר6י

 )ofn1D , (36 6 ר3וחיט ל6ימ וכך , טסנין 6גו וכך , 63כ חסעס)ת6%י
ע

 וג" מיי ש גוי גיוחשי'(
 ססי5 סויפתם י) ע"ס , 6)י,ו ס' ומס י'מ,-מהנו) מש)) %ס ש ע)

 אאע לגי, אאס אנ שף' שג החג , ,ס h'w נ5גירמש !י( שכס. )קא מו'נ ),וט""יונס
 . נסן געס ,מסקמגי5 ע"יס"ח"ץ עקד שיל  ש5 לצ'ק "(ין . גג" א" mv', ווסאע


