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 השנה ראשמדר44
 פורם ימיחס , ססגס כ" ומחפיזן ממוח 33ח' יכיסין . טיממ השנהראש

 , ירושלש וגל ישראל עטו ערת כל ועל עלה שלהטסוכת
 : Y1nthl 3חפלסוטוח7ין

 בחחם הפץ מלך א5 להים זכרנו : באהבה שמו למען טד וכי תפתח שפתיה'
 : אבררם מק ה' אתה ברוך ומנן, חי אליי חיים, אלהיפ למענך ויש נמצרכהבנו
 . להים ברחמים יצוריו יכר הרחמן אב כמוך כוי : ישועה עד וכף גבוראתה

 : הסתים מחיה ה' אתה ברוך . מתים לרטיות אתהתאם;
 : וקדוש כרום לברו הוא כי , לאל רג(ליכו מדרלדור
 : שבראת פה כ5 על טרא ושמך עד וכר לפניך שהשלטן וכי היא פחרך תןובכן
 : בשש בסרתה טד וכו' לדורשיך ומקהה ליראיר תהלה לעמך כטד תןובכן
 : הארץ מן זרזן כמשלה VD הכלה כעשן טלה והרשעה כו' roe~1 יראו צמקיםובכן

 : הללרה ציר לדור ציץ טד וכף סעעדך כ5 ע9 מהרה א9ודט י אתהותמלוך
 : הקרהט המלך ה' אתה ברה- . וכו' וינכה ככתוב . וכו' שק- ונווא אההקדוש
 כעס ססגס ג) כהחק , סק17ס סמלךוחוסת

 וזחע"
o?h 6וס3 ומלך סק17ס ס6ל 

 ס)וחפ"'ן סכפור'ס ויום סס)ס ר6ם סיין יכויס )וטסלח מון , ופוספטגדקס
 : ס)וספט וסמלך מקדום סלעך3סן

 . הרז הירק ים את באהבה אלהים ה' לנו וחהן וכי דגמים מכל בחרהטאתה
 : מצרש ליוצאת זכר כו', הוה קדש כקרא סב יוםאת
 . ולההטיעמ עלעו בו לרחם הזה, הזכרון ביפ וכו' יעלה אבוהימ ודלהיאלהינו

 : אהה ורוים חנון מלך עד וכו' טובים יחיש גי לטובה ט איהעו ה'זכרט
 ומלטתו טד וכו' כלו השלם על מלוך ואלהיאבוהשאלהינו

 ב~
 : מולה

 ואמוצר ריצע כאעך . ובשלום בשבחה לחיים מועדיך ברכת אח אלהש ה'והשיאנו
 שבענו בתורהך חלקם והן במצותיך קרשת . סלה תברכי כןלברכם

 באץ לער, וקים אמת ח-ברך , באפה לעברר לבס וטהר לבנובישטעתך, ורומחמטובך

 : הברק ויום ישראל מקדש הארץ % שמלך
 ישראל טדעבורת וכי העבורה והשב * וברעלתם ישראל בעטך אלהש ה'רצה

 : יציק וכינת דגשץויר ה' אהה ברוך סד וכר וההדפה It($ullnt בנו )והחפוץעמך.
 כי הסריך תכו לא כי רחרחם )אנא( רחמיךי כלו לא כי הטוב וכף לך אנרצוכ!היים

 ששחית ורעב וחרב דבר וכלה כעפך וכבוש ררביך לכור ; לך קוינוכעולס
 וכל הקלה וכל כחלה וכל השם וחילול זרה ועבורה חנם ושנאת הרע ויצ.רוסגפה
 שמך הטי וכו' יהברך כלם ועל : בריתך בני כ5 ומעל טילינו רעה נירה וכלקשישה
 , הטוב האל . בריחך בני כ9 החיש וכתוב . nbD יורוך ehnn וכ5 : וער לעלםטלכנו

 : לחרות נאה ולך שפך הוטב ה' אההברוך
 אבינו וברכנו . עמך ישראל כל וע5 ע5ש ורחומם השסר חן וברכה טובה שלוםוטים

כלנו
 מע'ג י"ן,ע וט פסה "מ6 ילקי((

~ga 
 . חיש פוס ועי . hne "ו) טשי )מע"ס 4( . 1') גיויע)י'6 סי'



טד באב תשעףסדר
 ס6י: )יי(ע)

 , כתגמס כין כממריח כין כפיסס 6ח )ש6 כסגיסוחייבין
 , 6)סיט כית גסוף יות6 וסהו6 , נ6נ נוקע0 6נ%4 )נועסנוטיחייבינן

 , וככנ~כיס כגכי6יס כשרס )קרוח ו6סור , י~תעס וכחטנויס סס:ד)וכגעי)ת וכסיכר~ כרמע0 6סור , כט"כ גו0ג1ח כ6נ) סגוסנ1ח נ%חע כ)ערל
 )קלות רגי) ס6יגו כתקוס 0ו6 קור6 6כ) , וכ0נזוח כ0)טח כמסג10)סגומ
 ר' זכרי כט)ין 6יגן רכן כית ס) חםיגורגח , )סגומ רנע 1rha כתקוסונןגס
 ו6יגו )קרוח, רגע ס6י% כמקוס קור6 6יגו 6ף 6וגול ירויס ר' ,ת6יר
 וכדכליס וכקיגוח כ6עכ סו6 קור6 %6 , )סע"ע רגע ס6יגו כתקוססמס
 יסריס ס' פקודי D(h' מסום: , גטעע רק ניח ס) ותיטקוח , סכירמיססרעיס
 , ג6נ גגהעס כחעגית יטנ חייטת ושגיקוח  עוכלות Pht" )כ.מסממי
 חמטס תכע'6 1)6 . סכפוריס כיוס ותס)'תוח מחטגות ותיגיקוח טונוותכוחגי6
 , גפהיס )6כדומי 1)6 )סגויי 04 תחנטי גתי ד6כ ירמ6 מרים 6)6 גופיס%נ

 : כסתמס ממטסין 6כ ננסגכגסכלהגן
 תותרין וכמתיסי , עכ3ס )ספר 6סיין , נתוכס )0יוח נ6כ נחע0 סמ)שבת

 : מותר סחטגית )6מר 36) ר~תעגיח עך מי)י סגי , 0סכח כטדמפגי
 bna ונר~סי6 , יוס מכעת ו)מסגו )תיכ) 04 תכעי נ6נ חסטסוערב

 תסטס ערכ כדחגן , יין 03 1)סחוח כסר כס )6כ) 6סור כסדתפסיק
 ע)יו 6מרו , יין יסמס 1)6 כסר י6כ) 1)6 , חכסי)ין עגי 6דס י6גל )6כ6כ
 וכירייס חגור גין יוסנ סיס כ6כ הסעס עונ 6עטי גר' י0תס ל'ע)

 סמש כגוי תומס , תיס ס) קיחון ט)יס שותס 161כ)0 מיכס סח 4ומכי6ין
 כ) וסוחס 6דס 16כ) כטכמ )0יות סמ) כ6כ חסעיי ערכ ו0)כת6 . )פגיומוע)
 סעיח6 וכססי6 , כסטש 0ת)ך ס)ת0 כסעיח 6פי4 ש)מנו ע) ותט)ס%ט

 . כיךו ר,וסות , מננו יין וימחות ת)ימ גמר (Svb רלס 05 טזמפסיק
 , טהמין ג6כ כחמעn 0(wh )טטהם סג0גו תקוס , יומגן ר' תסס 6תרווכך
 וכ) , נעי)ין מכתיס ח)תיי מקוס ונ% , טשין 6'ן )טסוח ס)6 סגרגומנץס
 , ט וסהמס 60ה) 1כ) , )ש)ס כרכס חינון רו6ס 6יט מ)6כס כססטשס
 )רלעת ווכס ירוס)יס ט) "S~hnh וכ) , ירוס)'ס כסתמח יר6ס )6כי6י

 סחעגית עז על"ח 6כ) טסג רגק ת:ו : וגו' ירוס)יס 6ת סממו סג6' ,כגממתס
 6כצר 6יגו 16תר רסכ"נ , 6סור כ4 סחדס כ) 6ותר י0יס ר' , מ6יר ר'דכרי
 , ת6יו כר' וס)כח6 כרסכ"נ ס)כח6 רכ6 ו6תר , נלכו סכת 6וחס6)6
 מדם מר6ם 6סי4 6תע6 0וס )מודי0 גו6יל כר' ס)כת6 6נור ז6יתריכ6
 סכח 6וחס 6)6 6חור 6יגו ד6תר כרסכ"נ ס)כס קת)"ן , 1)ככס )ספר6סור
 %יג6 0וס )מוריס כרסכ"נ ס)כס 6תר 61י ,כ)כד

~'Db 
 6כצר גמי )6מריו

 , 0תטגיח טי 6)6 6סור 6'גו ד6מר מ5יר כו' ס)כס קת") , ו)כנס)חפר
 : %כת6 וק , שחר 63מריו6כ3
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מה השנה ראשסדר
 העם . הגדלנו הים . תברכט העם , תאמצי היום . ושלום עת ברוב יחרכקו
 . הטהרנו הים . תחנט היום י תזכנו היום * הוערנו העם . ההדרנו הים *הדגלנו

 : לתיש הכתכנו היום . חישרנוהיום
 וננתב טנר , טובות ונזירות ונחמה כשועה טובה ופרנסה ושלום ברכה יויםובספר

 עסו את הפברך ה' אתה ברוך . ולשלום לחיים ישראל עמך וכל אנולפניך
 . אמן ; בשלום'שראל

 מיסגו מקוס , ךב6 יטכס )ומר סו6 מגסג , יסיכס ר06 פיעוי רכ כנורוהכי
 )שי יורד )כור ס)ימ מככר , 1ריכין "ין )ולר רגי)'ן 6'ן ohl , לקרין)6ונולו

 וים , מ,כירין סמן מחכמים ים וכשקונגו , כוכרוגוח 6ומרס סו6 וסריסחיכס
 כבממס נווטדיס כ6סכס83 לנסעו ס' )גו ותחן )ומר והיך . ושמלין סמןמסמכנניס
 )ומל ~יך ימיר , דע)מ6 גסיר6 יווראי רכ מר 6מר ובכי , )מסון ונתגיסמגיס

 : וט' וסיגו ס' וס0י6גו , וכו'  ככבודך כקו OSIDO ע) מקוך h~ht 6)טיגונתפנקו
 סטטוס ט) נסוך חפ)וח ככ) )ומר סריך יחיו . לנור כך יסינס ר6ס צדקוכהן

 ע)יכס סנו)יכהי )יסרם) סקכ"ס )סן 6מר מ,") סינורו כמו ,כ)ו
 דפנן , ססגס כרקס ס)) "ומרין ו6ץ . 'ספוח כסחי מגסג וכך , ססגסכרכס
 מס) ונפעח , מתקיע ]כסנף ססגס ר06 ס) טוכ כיוס סת'כס )פגיסטוכר
 )6 דכר"ס נור)) סס)) וכמעת מדקת:' ומתגיגן , מס)) 6ת גוקרי6סר6סון
 סטנו" מ6י , מן)6מרינן

 רכוס סקכ"ס )פגי מסרת גו)6ט "מרו לכסו ר' לגור
 6מר סכפוריס, מוס ו% נרע ל5  סירס 6ומריס יסרם) "ין מס מפגי P;(oס)
 Shlntt )פניו פתומין נוהים וספרי[ ]מייס וספרי וין כס6 ט) יוסכ מסך 6פסר)סס

 נסר , ניני לטייס  סמל יוסכ"פ וימד ר"מ 6מד , דסכי וג'ון . )פני סירס6ומריס
 ניע  ופוקסך 5ל, כפררי לדסק-84 קומר , רמנחי  ייליח5 כרכות  1' לנוררמסייספלית

 נו)כגו 6כיגו ימסדר כהר גויסו , נריד6 ככחכח , מרוס טד 1דק  ו1דקהך ,לטולס
 : סן סדין לדוק )'ס דככיר6 כנ61ן 5דקחך ודק6נורי' . קנויידתקיגו

 : וקע מסדר סכי 6נ,ריגן דק6 נו)כגוו6כיגו
 : לפניך חמאט טלכטאבינו
 : אתה אלא מלך לט אין סלמואבינו
 ! שטך לפסן עטט .1שה מלכסאבינו
 : קשתץ וירות ככנו בטל טלכטאבינו
 : טובות ג,'רוה עלינו חדש סלמנואבינו
 : שונאינו כהשטה טטנו בטל פלכעאבינו
 : אויבים עצה הפר מלכנואבינו
 : עטך לחולי רפיאה שלח טלכנואבינו
 : טגח,תך כשה עצו מלכנואבינו
 : בריתך סבם וטשחית וחרב דבר כלה מלכנואבינו
 : אנחנו ענר כ' זכור מלכנואבינו
אביט : לטעעו ולא לפענך עשה סלכטאבינו

(aaיק1'ג ג9' 6פ 41ףס מגיו יסור fp: . )**  4ז גטנו ר1ש צנרי טו"מ טי'1 ס" י1. טף 'mwh גומז 5ש 



 השנה ראשמדר6*
 ! העו נד לט סיע טלכטאבינו

 ! חטתיט ששי מיק טלנהאבינו
 : לשטתינו bna סלח מלנטאבינו
 : לפניך שקמה בתשובה רוררט טלכעאבינו י שזז מער פשיט יעבר מחה כלכסאבינו
 : הרם בסטר כתבט כלכטאבינו
 : זכרק בספר כתבט מלכטאבינו
 ! וטות בספר כתבט כלכטאבינו
 : וכלכלה פרנסה בספר נתנה טלננואבינו
 ; בן-וב נפרעה לט הצכה סלנטאבינו
 : הפלרעע את ברפפים קבל הלנטאבינו
 ! הנרן שסך 4כהק עשה כלכטאביבו

 , עלית ורחם היבים וחמך לפק עשה טליןאבינו
 6מר וימי עד סרס 06 פקד וס' מן Pnh1 טוס וקיין , ס"ס מו5י6יןוממוסף

 כקמו ססכיעי וכמדי כתפטיר וקורץ , גסס וס6)סיס o)hoכדכריס
 סוע0יס מן 6מד 6יס וימי ען סעו6) כר06 ומסטירין , פסק6 כוף עדקדט
 סוף עד ס6)ס שכליס 6מר פסי מן ארין סגי ביום . תתיש קרן ויגסעד

 4 יקיר סכן עד כמדול מן hSn כף לגול גס 3ילמיס ומסעירין ,ססל4
 :לפריס

 : ותכלך , כידו סופר 5טר 0)ימ 6ומ( כחפלת סיטתדו קודם יוסכין'כשהן
 : שישרי* בקול לשבוע המט במצותיו קךשט אשר העולס כלך אלהש ה' אההברוך
 tD'pn !,ן תר"ת "'"ן תש"ת ~ייון וש.2ר"ת ותקע שהחיינו,ומכרך
 , שכרס סוקס , מקיטס . O'nUD ס)כס , ותקיטס , הלוטם , סנליסשכס
 כתו . פטמיס ס)סס , תקיעס , הרועס , תקיעכ . פטמיס ס)כס ,והקיטס
 פסס , כקמרי לכסו ר' לחקין ס)ס, ס)ס ס) ס"ס הקיעוק סדרכס:י:ו
 )עלנו גרי ons כן וב) , קר"ק 0גיסיח קש"ק, מגיס , קשר"קר6סו:ס

 , 0רלצו 6מר לממגן סוקעין )מס , גר"ס לצקעין )תס י5מק ר' ד6מל , סכטן06
 גדי , שמוין כססן ומריעין ושיקטין יוחסין כססן ומריעין 0וקעין )תס6)6

 : סרסן 06)ערככ
 נריח, ישע ר.ס 0) סמוספיו כהסיחש") ייי . ותפליא מוסף כחפלת l'1WIDI ותימו ס"ת תשירין סשקעיןולאחר

"1% 
 וקחספ וגמרות

 , והוקע שפרוס , DPW וכרוגו0 , ווצקע , ססס קדשם עם מלגיח וט% ,ססס
 61מ'כ חמוס מימחם 5תל ר16 וחס , גסגיס וגרכם C~lwl עגיםיחותל
 , )ך 0"טי תענו כגף Ynh1 0מ)ס טויך סמ)יכסו )ך )ומר ,. וסופרות(כרוטת

 : נדו) כמופר יתקע ר~ר6% כיוס וסיס דכתיכ , נסופרונמס
 6מר %1 שסרהב, מטערס , ,כמטח "mnD , ת)כי"( תטסרס שמחיןאין

ס5ם
 שצ. ftwgndnao ו4 מד4,יוק שנס וש סקווש 9קחי'ס,שם ה" ו%פ 49**ז



סד השנה ראשסדר

 נטוס מממל . סקס וק , וכטניס יכי6יס פוס כגנו , 'hS מט*טא
 חצסייס , קדמך תיכרי ככמוכ המומר משכיס 61חרי1 , גפרות ככנכם161מר
 כ) כך מייכ 5כור סס)ימ כסס השגן . כעכי6יס טכדיך יוי SD1 וטומרכנ3י6יס
 , מוכמן -י סרכים 6ח [hthn] גמר ט)ימ טהור גמביט) רכן , )ריכ וימרימיר
 ס)ימ טש וכמקוס , נמקיך) כרכן ס)כס יומנן ר' 6מר גסור6ס סת6 רנ61תר
 , מייכ , 35ור ס)'מ סטין כמקוס 6כ) , גמביט) כרכן סס)כס , מייכ סימיד 6יןבנור
 נמליץ) רכן סטר ס)6 , מיי3ין סכגסם )3ית נלין סבין סטיר כגי )מעי(וסגי
 סטותעין מטסת כניס דקיימי )מי)י( וסגי , ht('D' רן6ע טכ:צוח עם6)6
 3חפ)ס טומדין זכור ט)ימ מש 1כמק61 . )6 דטיר סגי 36) , 5טרתם)ימ
 יצקטין ר6סוגס כפרכס , 3כרטח )מר ס)ימ וכמיורד , כרטח טכע כימידומתפלין
 מקיטס 3)6 מריעין סמס)ס86 וקלמר , קר"ק ונס)שהש קש"ק. ונטגיס .קשר"ק

 : שינהם נטתי מנעלג וכך , לעריס טקססו3)6
 סחיה ונסוף , לחים זכרט , טגן כסוף וקומר . ומחמסין מוסף כמפלםדעיטדין

 פחום לביץ הוא גי לאל רגטליכו ודור לדור 161)זר , הרחם! אב ככוך מינווול
 , ובכן , אתה וקרוש נהל סלך כי ועד לעולם יגעש לא מפיט אלהינו ושבחך ,וקהרט
 וא"א אלקט : טצרים לחמאת זכר טד בחרחט אהה : הקרוש המלך ער , ובכן ,ושנן
 הזה הוברק זום כוקף את . כהלכתן itDC1 כסודן תסיק טד וכו' חטאיתטמני
 חץ על בהורתך ע5מ שכתבת בכו רשנך כסמת באהבה לפניך פקיבנעשה

 : כהלכהן תטיק הסני טך עו' לוצצם באחר השביעי ובחרש : כאנצר ענדךכשה
 כמקוס ימידז8 %) , הכי לארק לשבח עלעו : קומר כ6ן כבמניע ג43ךך,טליוק

 טלו הולם )כל( על ללוד אטהש ואלהי אלהיט , 16)זר 1435 שיחסיס
 . אהה אלא כלך למ אק וטבלש-ך טד והבראנו , פשלה בכל ומלכוהו טדבכבורך
 עטתה וקומך : ה!כרון ויום ישראל טקרש האח! בל על סלך ה' אההברוך

 , לחים וכהוב 6ו)ור וכסוף ורוהבה. . ה' רחמיך זכור , קומך עבשה ונסוף)מודאה(
 : ויים בספר ומל 31סוף , שלוםהים

 ובכן ובכן, בכן, השם, וקלשת וגבוה אטת ויומר כלנכס )פגי לנור ס)ימייירד
 אחג, סיוט כשיוסח ותתמי) , מימיך סמוכיר כסס . הקרוש הטלךומוחט

 וגל עד וגו' לשנת עלינו : 161מר ומסמי) , ספסוקיס O'fD'5 טד וכףבחרתם
 סלך ישראל אלה' ה' טך וכו' אלהעו ה' לך נקבו כן על יר65. ואק טחחתהארץ
 . קשר"ק ותוק.ג : הזכרק ויום ישראל מקדש טד וכר מקראט , משלה בכלוטלכוחו
 ואם כעכןים אם ככנש אם . עלם יצוין כל במשעט יעסק- הים עלם הרתהיום

 שהחנו ער תלעת לך ימס כענהם אם , בנש על אב כרחם רחטטכברש(
 מגש מכק , פשא רם אל רעצומע, קול לפניך יערב מ-חם: משששו לאיוההיא

וטאק
 סורח "ג,6 מק1'6 ס" סעי 61( . ע'פ 6)ו rD1 fv1 פגיו פשי דש ענג ).ג צדי גחל%(

 וזפ נהול נ~:ו ,6 "( : הג" פ'; קץ gg גמיש ש"ל יסוך הן ע"פ )ח1 ),ע"דרפ"נ4ק
 . טפאק evh טבח ~Rw נאפי וששוו, rtv טאגפ פ חסכו עי ~לאיכלה



 השנה ראשסדר46
 : טלכיוהנו זכר ברצון תקבל , תרועתנו קול ומקשיבשאוין

 : הברית זוכר ה' אתה ברוך לזרעותזכור. שחק ועקירת טד וכו' זוכראתה
 , ונשא רם אל , התמנינו קול לממך יערב . וכו' שלם רות היום , קש"קוחוקט

 זכר ברצון תקבל הרועתם קול ומקשש טאזין טכשסבין
 :זברונוחונו

 ונאסר . הננו ליום נכסה טד 1ג1' השלם כל גס , סדו בערפלי כו' בענן נגליתאתה
 שופר קל שומע אתה כי אלהיכם, ה' אני טד וכו' בקרשו אל הללוהללויה
 : ברחמים שיראל ענר הרועת קול שסע בא"י לך, רומה ואין תרועהומאזין
 : שלום D'WI י ומורש רצה . שופרוהינו זכר וכו' הרת היום : קר'קימוקט
 כדועך חרוטס מריע , סנרים ס)סס וכ63 חקיעס כ)6 מריעין סתפ)סילאחר

 : מסטן 6ת )ערכככדי
 וקלמר )סכמ99 טוינו ו6ונול כרכות סכט נוחפ)) 5נור ס3יח ס6ין כמקוסויחיד

 6כ) , עיל מכר סיס (bSn כד"ק . תר"ת הש"ת השר'ה ותקע חפיתומסייס
 סופר 4 גתמגס וממ"כ מכירך מי דהגן , כרתוח סדר ע) סונטן עיר מכרסיס

 סיפל )ו 0י0 ס)6 עעמ6 ולמריין מעמיס, ס)סס וג'קט ומריע הוקע ,)תקוע
 כר פס6 רכ , 103 סמע כרנות בסדר )סו ממט כי מטיקרן סופר )י0 מיי 60מעיקרך,
 )6 רכ6 )יס 6מר , )י הקט )ך גחירג6 גי חג' 3סנועיס )יס 6מר מבויי קםסמו31
 סדר וט) סמדר ט) סונוטן סומטן כפ0ו6 סכי גמי תגם . סיר כמכר 6)6קמרו
 מזר ע) וס)6 ססדר ט) פוסען עיר כחכר ס63 6נ3 עיר כחבל כדש ,כרגוח
 : )ו מכרך מכירו 6ין כירך ס)6 ויחיד , )ו תוקע מכרו תקע ס)6 וימיך ,גרכוח
 כורך . הבדלת אהה קומר יו"ט ננע65י ערכית ונתפגם : יוק כתפלת מנמסריעלת

 : nwa כנ:ו)6יס6ומריס
 מרש טסי"ח כ) ס) מו) ס3 ומסקך . l'D~e 6ין כבכת )0יהם סח3 0סג0בראש

 וזכור , הקרוש והטלך . הרחמן אב כמוך ומי , להיים זכרם לותור , יוס"כוטד
 ס)ימ ועומד  D(O~t ט) וגופ)ין , מלכנו אבינו , חיים ובכמר , לחמם וכהוכ ,רחמיך
 נחוכס ינני וטסית . ומקדם , וכו' נרע לא ואנהר , וכו' ינו מלכם אבים 161מר5מר

 : טלכט אבינו 6ונור וכננגמס כממריח 0גפייס )יוס 0סג0 ר6ססכין

 הכפורים יוםכרר
 Qenl~d נתנע 16 %ס טוכן 0גפוריס יוס טונ , ס" גן סגשויס י1סערב

 קמרו 6כ) , מסיכס טס הכדוריס יוס וידוי מנוח ת"ר . סטות כסנ1וג60ו
 כס מפסיק ס' ככטוו0 )6כ1) סיכגס קורס סגפוריס כיוס 6דס טוכ)מכנוים
 , חפ14 )6מר סימיד 16מר0 וסיכן , ככטודס ]דטתו[ תטרף סמ6 )נוס כך וג)ומהוךס,
 גירך עסרס מנוגס מתג)) , מתורס וכילד , תסקס (Dinh קומרת לנורוספיח

כמחס))
 9, סו ש,9,(

 v'~p frn 4נ1 עלינו "נמו 5וי , ג,) ס'ן סין- נמקוס סמה;11 מהיד מונו ~ג6ן ה.ן,,"
 הוו גב' ויעי ;קג.)י )ניח ין1ן עמעם; ;ע"ח משט ר;'נ מקס מנ.6 ,'ג "וז י.;יריס ,~ס ;, ימימני9(

 : 1' נקע; עוג) ו'ע מקסיעשן



 . גאון עמרם רבסדר
~nAnN.daat.ac.il 

סו הכפורים יםסדר
 שלון אלהים : כך קומר , כסקס יסרק) סמו 6ח סמכרך ולמר , יוס נכ)שתתפף
 לרצק יהיו , א1נ . ישרין הי על לא אכל טד וכו' הפלתנו לפניך תבאאבותיט
 וגואי צורי ה' לפניך לבי והגען פ'אפרי

)6מר מוידוי ,ט 6ונור )כור וטיח !
 , קומר כך ויחר , מוכמן ידי סרכים 6ת )סוגיי כדי סקס) כפגי מפקחומסייס
 מחס ס) וידף וסו . פג'סס ט) טפין 61ין . קך'ס 161מר , וט' חמאס טלכנואביס
 , ]כפור[ יום ס) מגסס וס) נווסף וס) ממריח וס) ערכית וס) , מז) ס) )מיחסשפיהם

 : וכו' )פוסעים יד גוחן 006 מחודס ססו6 גטקס חפ)ח נוןמון
 ומוורין ס6וכ)ין )6מר , סכככן רכינו ונכית סוגו )וגסכ , נותיכח6 ריפ 6מרוכך

 6ת )פרוס )כור ס)ימ סטונוד כיון , ערכית 0פ)ח )ס0פ)) כנסיות)ג0י
 , כירך ס)6 ))'סר6) 6מד יסיס סמ6 )מט כך ו;) , שהחיינו ברוך נוכרך , ממט6ת
 , כיוו סרס01 סכגסת )כיס כחסולך ע)נוו כפגי )כרך מכס תלמיד רסס 606כ)

ס6מרגו
 ס);ח"

 : כפוק 6פי' 16מר1 ,נון וקמרו . סכפוריס וכיוס ססגס כרקס ומן 6ונור
 . 61ומר מחמי) )כור ס)ימ כסטונוד , כך סעוסין נויויש

 ושנשבענו ושחרמנו ושאסרס שנרגנו , וחרמן קיומין ושבושת וא'סורים גרריםכל
 הבא הזה הכפורים יום ער שעבר הכפורים מיום , בשנועה נפשנו עלושקיימם

 ואם , נדר כאן אין נדרנו נדר אם , שבשמש אכעו לפני ובאנו חזרנו בכולם ,עלש
 הגרר בטל , קים כאן אין קישת קיום אם , שבועה כאן אק נשבעטשבועה

 ולא , נדר לא כאן אין , מעיקרו הקיום בטל , מעיקיה רוטבועה בטלה ,משקרי
 ככהוב , וכפרה ומליחה כחילה כאן יש קיום* ולא . שבועה ולא , חרם ולאאיסר

 . בשגגה העם לכל כי כתוכם הגר ולגר ישראל בני mv לכל ונסלחבתרתך
 נוהיכ60 סגרו 6כ) : )6ונורו סכסוריס כיוס כוס סין )פי , שהחיינו ברוך161מר
 פורס עד רחום יהוא ומתמי) : כן91 )עסות ולסי וס 610 סטות סנוגסניקדוסס
 , סו6 כך 0תפ)וח וסדר : ירושלים ועל ישראל עכצ עדת כל ועל עלינו שלוםסוכת
 , באהבה הוה הכפוריפ 'ום את לבניהם והיחל ורצה91 , סגן כסוף 16נורימיר

 ובאהה . וכו' לחש שרט . עומתש כל את בו ולכיפול בפרה ולמחיל,לסלופה
 הן ובכן , פחדך הן pal 16נול מימבוס וקודם , זרור לריר , וס' ככוך מי 5ומלנכור
 . החת הכפורם יום את טד וגו' העטים מכל בחרתנו אהה . וכו' צחקים ובכן ,כבור
 ולמהל ולכפרה ולסליחה למחילה , הזה העק סליחת יום את , הוה קדש מקרא יםאת
 אשמנו , ואטתיע אנהט חטאט )אכל *( ו מצרים ליציאת כר שטסט כל אתט

 כיום , הוה קרש טקרא ביום , הזה הכשרם ביום לעונותיט כדיל או'א :( וט'בנדט
 אהה כו . תטהרו ול לפני עד וכו' עימך מנגד שטענו והעבר ,טחה הוה העקסליחת
 . אתה אלא ומולה נעטי מלך לס אין ומגלעדיך ישורון לשבטי ומוחלן לישראלמולחן
 בכל אששת'נו ומעניר חטראל עש iJtnwyS nulw~l וסולח מוחל סלךכא"
 3סכח )סיוח 0) ו"ס : הכפורים ויום ישראל מקרש הארן כל על מלך . ושנהשנה

שמר
 ש'מ גיג".ס ;'; מוג, ורן , ,ין'ס והרח מ01ג ע) מעיעי,ס קם ונס נמסק וגונח ענס'ס גג"ומס טוגת ש'91(

דם"
 . נלין ליק וקינוח נפתי ;ן )סני ס)6 1') ע"ת גליי רג ונקם Vh1 וקיוי. רג גרס

 1)" ~ע" שלס )" )6;תג קיבעהה'עקמני6 ס" נסי ש' *( . ונמו0.נ נקי ועיין , סגת נקור )ע') ע' גמנןי ימ"גיע מע'ן )סונ'ר סבר'ס ,וסת יא גןא(
 ש' DhP"! '1; t1DGh %י ;סג סרי יען סני6 )" 1"מ 6נ) ממן,

 . ומששק שא ק*( גס יא :,fp למרטנן 4טרס נימיי ח%י6 י54 עד bw *ס סייס *י% ודו4ד



 הכפורים יוםסדרי4
 , ומחודם , שלום השום וסוהם, רווה ועווור : רנשרים ויום בשראל השבת סקהש6"ר

 : ימיר תפלח סי6 צ וכו'. יורעאתה
 , ריזי3ס )פגי ~ור ס)ימ ירידת סם 6ין וידוי תפלח סנטר סתסייתיןולאחר

 יתרי שימות לסדר )עמי סכפורס )יוס 0סגס ר6ס ספין כסדר6)6
 , למעלס סכרית כננו ולסדר נו)כגו כ6כיגו )מתחי) סמגסנ וכך וכקפס.סחגס
 וטתמ תטמע , ע4ט רחם הרבים רחמיך למען עשה א'מ 61ההר סמסייסע6חר
 רחומך על כי צדקותימ, על לא כי ה'. שמך למען , ה' אחה כי אבינו, לט סלח3ס)ימוח
 , וסילוק , וסליחות , בטבק אטהרכש

~nthe 
 ולירחשלש וכו' במדבר אבותיה וכשחטאו

 , 3יתbD)h) 6 כתוך אל ומ' ישראל שבה , כגון סנווסיפין ויס * רדוי וכו'עירך
 : )כחיסס וגפערין וננקדים , אשאיר לאשר אסלח כי מעגין סיום6כ)

 )סר ט)ימ יורד )מס חפ)ח סיוס )6מר , 3סכח )סיוח סמ3 סכפורים יוסאבל
 טקהש ברוך ומוחס , וסרח סכת כ) כסדר ברברו אבות ובנן ועלו ,וקומר

 )סיות סם) עו3 יוס רכ6 דפתר , כרכך סככתך דקיימ") , )6 ותו ,השכת
 , עוכ יוס ט) )סוכיר )ריך 6יגו ערכית סחיכס )פגי סיורך )כור ס)ימנסכת
bSnShnדכגעעס 61ט"ג , ט31 כיוס טרכיח סתיכס )פגי יורד )נור ס)ימ 6ין ס3ת 

 "ntSD, כקרוע סגתמייכ 610 יוס hnDD סייגו סתם , מדכריגן דכפה-ידיות"
S3hתסוס דתקון סו6 ורכנן , )ריך ו)6 סו6 כנין ד3סכח 3דכרו לכוח תגן 
 , בינקן תינסק תשם גופס דכס3ח וכיון , )עע כדכחיכג6 סמרי דםמכנס

 ככ))תקדס(
 : תיי 1)6 מחתיגן ססכח תקרס , כסכתך דיק)ט ]ע63[ יום"

 ס) חתירות ברווח כמדל סמון ופוחח כגסיוח, )כחי )וחכגסיןובשחרית
 ק-או לה' הרץ . כתמ)ס לותר , תסדרן 610 וכך , טויסס ותוסיפיןסכת

1Dff~'לייר * גנזיר8 טד וכו' צדק ה' שטעה לדור חפלה , בישהעתי ואראהו טד וכו 
 חמאה כנשי פשע נשוי אשרי משכיל לרור * גמילת טד וכו' אשא ופשי ה'אלק-
 מדהי סזנצר . נוזיר6 עד וכו' תהלה רומיה לך שהי לרור מזשר לטנצח * גהירת טדוכו'
 עד וכו' הנביא נתן אליבבא

 טד וכו' קרבי וגל ה' אח נפוצי ברכ' ליוד * גת'ר6עד וכי יהגה אלהים סי- טזסור בנגינות למנצח . בנזירי
 גביר"
 ה' וי את נפרה ברכי ,

 1יס , שאסר ברוך 161תר ס,תירוח כ) וגומר . גבירך טד וכו' טאר טילתאלהי
 יפטוקי . ר6טתיס סחקגו תתס כרוך( )דרוך כרסת ohnn יותר 3וסל1מריס
 וטראה. סק ותחס)4ן ועונודין , רציני ואמת * אור יוצר מוראהע*( נשמת וקומר ,רזפרא
 * הפוכר יטע אתה , הןתיס , נתערס פכחת כסס , ערפיח כתו טוסוממפקס

 : ימיד תפ)ח סי116
 שתמס, יעני 13 טיס מעמר , סקד4ט ורותעך ותמיס ענוגן ו6ונור נכור ס)ימויורד

 דגר hlh 46הר ph ולפגיע , 16י)סתעיס )סרכזת 610 מ31ס ס) יכר1)6
 , גי6 סעס חו3ח ורמתש כתיחוח 6נ) , ל6סוגהש כלכוח סוס 3ס))ונעטף

 היתר , פעתיס ג' ומנכוס , ס3עס לעימות 16תר תטהרו ה' לפני עדוכטמגיט
 * "צרק לשבטי וטחה, ששואל מלחן אהה כי ותסיים ירעאחה

 בא-

 כ5 על סלך
 אבלו 161מל , שלום חשים . וטוחם רצח 1"1)ור * הכפסיס ויום ישראל מקרשהארץ

 מיקי . שגי י")י(
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טח הכפורים יוםמדר
 : המריס חפ)ח סי6 תו , ומקוסלכת

 פד , מהי קמרי כמגין 6דס גגי פסס וירין , שמח ספרי פתי ~t'b'Sובמוסף
 )מדפ וכעמור מן קורץ ומפעיר , מטס 6ס ס' 5וט כנסרויעם

 ס' סי כי טד הס6 רם 6מר כס כי כיסעיס ומסעיר , פסקך סוף מדהכנימי
 ומחלוין ובהעדין . ומקרס )נוקונמ סיח וממדר : כיחך יוסכי לסרי 161מר ,דגר

 : מוסף תפקח 1DlhI ,כלמס
 , בחתם חפץ מלך אל wnS חכרם , באהבה שמו למען ער וכו' כממח שטתיה'

 : אברהם מק בא"י * ופגן חי אל , חחס אלהים לפענך חתם בספרכהבט
 אבותימ ואיהי אלהים : מש.רים ליציאת זכר מך בחרתם אתה וכו', גבוראתה

 ~niwv 'טלין אנו ואק : , ארסתט מעל ומזרחקנו סארצט גלינו הטאש צפנין
 בנית , הדרך ובנוה בחיתך בבית לפניך ולהשהוצות חבוודמ קיבצת אתלפניך
 מלפניך רצק קב' , בטקדשך ממשתלחה הה- טפני , עליו שמך שנקיא erwהגרול

 : כבודך ספי עברך משה חץ על טרוכר
 : עור ואק כתחת מד וכר לשכחעלונו

 : תואלי ציץ טד וכר לרצון והיו .  לשון ~ruV טד וכו' לאלאוחילה
 : תטרמו ה' לפס VD וכו' לשטתימ כויל אבותים ואלוףאלהינו
 ! אתה וכרצם רצק סלך אל כי מד וכו' ויבא יעלה אבחש ואלהיאלהינו

 , משעז בכל "מלטהו מד וכו' כ.1 השלם )כל( על סליך אטתימ אלהיאלהינו
ua~vברשעתך לבס שמח מטתך שבעס בדברתך חלקם תום בסצותז , 

 ! רגפמיס יום  ישראל טקסט הארץ כל עי סלך כו' 'שראל עטויעשת לשטתעי הפלח ניחל כלך באץ * לעך וקיש אכת ה-ברך , באמת לענדך לבתוטרו
 : בשלום אוראל עט את הסברך בא"י טד כוים וכו'רצה

 נאפר טה ~tUyth ואנחנו מד וכר הפ"המ לפניך תבא אבוהש ואלהיאלהינו
 וקח כשתג, לפנין. עצזםאמ ע"ח . במזי לפניך שחטאם חטא על וכו':לפניך

 באגם, לפניך שחטאם יג"ח , בגלוי לחמך שחטאנו ע"ח במתר, לצניךשהטאמ
 יהדס! בלא לפניך עןזטאמ ע"ח בייתמם, לפניך שחטאה ע"ח ברצון, לפנע' שחטאמע"ח
 , אשם עלוהם ודיבע שאס חטאיםעל
 : טיבן להם חרבק  שאמ חטאיםעל
 : חטאת עמהם חיבק שאמ חטאיםעל
 1 ארבעים טלגץת שיהפ וכיבין שאט הסאיםל
 : כרת עלירם חיבץ שאמ חטאשעל
 : וכרת פיהה עליהם היבין שאמ חטאיםעל
 ן שנום ביי נותה עזיהם היבק שאמ חטאיםעל
 ! דן בית פיחות ארבע עליהם חיבק שאמ חטאיםעל

 בהשמע עלום ששה , וגאלי צורי ה' לפניך לבי חהגיק פי אמתלחק ינ*וי * "יטה לא5 עדאבל ערשלאטצרת'כף. אלהי כי, שמפהסקילה
 ! אס! . ישראל כל ועל עלם שלום 'nmY הואשתצה

obt
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 כין וחפ)ס תפלט 3כ) 16מר , כס3מ )טיוח סכפוריס יוס ))טיוח( ח)ואם

 ,שבתוה כמנמס כין נגעי)ס 3ין כמוסף 3ין כמחרית כיןכטרכיח
 וסומל : הכשרש ויום הוה הסרח יום ומוספי קומר 31מוסף , הוה הטנוח הםלסטנה
 ועל חטא על , 1כosly '1 רוי יורע אחה וקומר , ומתודע . לום ש ושים . וטוריםרצה

 : ימיך חפ)ח סי6 ץ .חמאים
 כמגן קומר קרובה )ומר ר)ט 061 , כטוך ומי טחיה , וזכרט טגן קומר לכורושליח

 כסטו 61ומר . ובכן ובכן. , ובכן ~דור, לרור וקומר . קדוסט וקורסוממיס
 כמו 6)6 , סוף חומס ו)6 , סו6 קנוכ דכר 1)6 , סירוס מט כ) כרכותסקס
 תטרחו ה' לפני 1כסמגיע וט' בחרתנו אתה ו6ונור . (D'Dno 16 )סרכוח )כורסיר)ס
 סלה, אזכיר ןי"6 , ימים שבעת 16' ים , 610 פסוק6מו ע6 , יוס ס) "( פסוק"ומר
 סו6וח כסן וים מוין סכולן מפגי , אשנן ו'"6 , אצלצל ויש , כוננת אההוי"ל
 חמס קומר , מפסוק 6ת יכסנוסייס , טכודוח וחדל סיום מוכח ומןרידויין
 כו' יורע אהה 161מר , תעליס ג' ונהנדס . נסמור[ טורח לפגי ג)כדמניחוח
 כהנע, וברכת , וטודים רצה . כו' ישורון לשבטי וכוחלן לישראל שלחן אהה כיומסייס

 : כנגז 'S1S סונור h)h . נוסכיו "כיני כבוולף 16מל וקין , שלוםושים
 ומפסיל , חסיו קדוסיס מד מסיס 5לן כמכסס נ' וקורין , ס"ת מו)י6'ןובמנחה

 סנופטיר סו6 סריסי וסקורך , כמוך 6) ונוי , 'תס וגגו6ת , נווסיעיסועסו
 כדרך כולן מכרכות כ) ו)פגיס )כמריס נוקרך כמנמס 3נכי6 וסמפטיל ,כגכי6
 מנמס ונתפלת , ))ונחס סמריס כין היגוי 51'ן לסרי ו6ונול , כסחריחמנודרך
 תפלחו "ח עמסייס 6חר 6)6 , רממיס ו)6 ס)ימס )6 )פג'גו 6ומר6ין

 : )עי) כדכתוכ טלכט אבינו16מר
 6מס נכור ספיח 6ומר 6ין סכפוריס יוס ס) גמגחס גטרוג6י, ר3 6מרוהכי

 עכודוח סנווכיר , כעד גמוסף 6)6 , כסחריח 4)6 , עכודס וכדרכינגח
nl~rcl610 )מס כמוסף ססוכיר וכיון , גרו) ככן עכודח ככסת "( וסוד16ח 
 כמגמס נסנור . יסי3ות גסתי נוגכג וכן . 'וכיל 6) סככך כמנחס, ומ,כירמוגר

 . )ומר רשי וכפנס חפ)ס וכב) , סו6 שנימס סייס , כידו סריותכנימוח
 , ג' ג' כגעי)ס כמנחס , סכע וגמוכף , ממס 6ומר כממרית יסיכס ס)ונוגסג

 : ס' סנור סגלי יםו6ס
 161מר סחיכם )פגי 35ור ס)ימ ויורד . תחיית תפץ כסדר מנמס הפץוסדר
 , 61וננר כידו nleo קרוכס )ונור ר)כ 061 הקדוש, והמלך ככור, כי וברני,טחיהכגן
 סקס ומחודם , ספיחות נ' ו6ונור ומהחי) הטהרו ה' לפנ' ממניע טד בחרהנואתה
 רצה , לישראל סולחן אתה כי ומוחס וכו' עולם רוי יורע אהה 61ומר .מעמיס
 מדעומ 6יגו כמוסף "כ) . יהגדי 161נול אנשסלכנו, ויעומל . שלום ושים .וכוים

 : מזכנו36יג1
 , סדכ5 וכולס קדוש ואהה וכו' נואל לציק בא 63ערי פוחם סגעי)סובתפלת

 : ונומפ))ין ועונודין ,ומקדח
הפלת

 . והיין י) *( . קמי קוי יע*(



 . גאון עמרם רבסדר
~new.daat.ac.il מט נעילהמדר

 זכר טד בחרהט אהה . הקדרם הסלך בא"י טד ר"סשח נ' , נעילהתפלת
 אלוצנו , הטריו ה' לפט טד וכי לעוטהיט מיעל ש"א : מצריםליציאת

 ירושלים וזכרק אביתיגו וזכרת זכרותו כו' ותצה יראה יני יבא יעלה אבוהשואלהי
 להמר לחן לטונה לפליטה לפניך ישראל עמך כל ווכרק , ענדך רוד בן משיח ווכחןעירך

 לכחילה , הזה העזן סליחת ביום , הזה קרש מקרא בים , הזה הכפורים ביום ,ו4רהמים
 כל על מלוך או"א : מצרים ליציאת זכר עונותינו כל את בו ולמחל ולכפרהולסליחה
o~lp"בכ5 ומלכהזו טד וכר נכטדך כלו n~wo . חלקנו שים בטצות'ך קרשנו 
 ודברך באבה לעברך לבט שרו , ושפעתך לבט שסח טשבך שבעט ,בחורהך
 הארץ כל על מלך , ,שראל עמו לעונוה ומילח נוחל ה' אתה ברוך * vs~ וקישאמת

 : הכפורים ויום ישראלמקרש
 אנו לפניך זנחהם , וכו' כים ובספר שלוס שים , זכר להים חיתום . וסדיםרצה

 : אמן , בשלום 'שראל עמו אח הסברך בא" . ולשלום להיים ישראל עמךוכל
 : הרשענו ואנחנו עוית אכה כי טד וכו' תפלתנו לפמך הבא אנוהש ואלהיאלהינו
 הנסקרית כל הלא שחקים שוכן לפניך נספר ומה מרום 'ושנ לפניך נאמרמה

 : יורעאהה
 כל על לפניך "ההורות ותלכדט , שכים נקבל פשוטה ושינך לששעים יר טחןאתה

 למען , וכניהוהים כאשים לפניך שלשה בהשואה תקבלנו למעןעונוהינו
 כספר ואין הובהת.נו לאעד קץ אין , אמרת בעבור פה, אל פה ודברידבריך
 אנו כה , סל'חהנו הרביה לפיכך רמה שאחריהנו ערע ואתה , אשטהינולניתוחי
 מה , כחנו פה , מעשונו מה , נטענו מה , צדקנו כה , הסרם מה , חתנוכה

 השם אנכי , לפניך כאין הנבורש הלא , א"הש ה' לפניך נאמר כה ,גכורהנו
 חייט וים' ההו כעביט כל כ' , השכל כגלי ונבונים . כרע כבלי וחככש , היוכלא

 : הבל הכל כי אין הבהבה מן הארם ומוהר , לפניךהבל
 כה לך 'אמר כו כי , לפניך לעבוד ותנירהו טראש אטש הבד"תאתה

 , הפעי
 הוה הנדורים יום אח באהבה אלהינו ה' לנו והתן , לך יהן כה יצדקואם

 עונותיט לכל ומילה קץ , הזה העק כליחת יום אה , הוה קו-ש כק-א ישאה
 הרבים ברחמיך ואהה , שלם בלבב רמונך רצקי רע.טות ונשוב ייט כעושק נחדללמען
 קראוהו בהמצאו ה' ררשו שנא' , עילם בהשההת רע-פוץ לא כ' , עלינורחם

 וא5 וירחמהו ה' אל וישוב כהשבוהע און ואיש דרכו רשע יעזוב , קרובבהיגתו
 הסר ורב אפם ארך ורוום חנון סליחות אלוה ואהה , לסלוח ירבה כיאלהינו
 אהה 1א'ן רשעים של בהשזבהן אהה ורוצה , להסב וכרבה הרעה על ונחםואכת
 במות מדין אם אלהים ה' נאום אני חי אליהם אטר שנא' , בנדההןחצין
 ולמה הרעים סררכיכם שובו שובו ורץה, כקדט רשע בענב אם כיהרשע

 בשובו הלא אלהים ה' נאם רשע כות אחפוץ החפץ ונאמר , כאראל בנעתמה-י
 אתה כ' . והיו והשיבו אלה'ס ה' נאה פגת במיה אחשץ לא כי ונאמר : וודהטררכיו
 . אהה אלא וסולח כוהל לט א'; ומכ5עדיך , ישורון לשבטי וכוחלן לישרא.כלחן
 יי על לא אנף טד וכי טצרה' שלא שי אלהי ; הסולחן( רשלך ה' אהה)ברוך
 שלום ששה , וטאלי צורי ה' לפניך לבי והגיון פ' אכרי ליקוק ידיו ונאחר .'סורק

בכרומי
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 : אק . ייאל % תל ע4ע שלום יעשה הוא ברופדובמנטע

 אתה יי ומסייס ירע, אהה ס6ומל נמקום ר,חפ)ס, כ6מ5ט ""[ 6מר 5מרהצליח
 : "( טידוי נכרכם )מורס )1 6טר ימיו Ssb , ושחס , לעדאלפלק
  לדוריווור,וככן וכופה, סגן, 161מר גש)ס, כחסרת רשיכם )סם יורד לכורושליח

 לפא עד וכבמגיע תו' בחרחט אהה ועווור רקרחם, המלך ,onwl . ובקובכ!
 סקס תעמסס 6כן 6מר קומר גיוס ספוח יoht 0 מעממה, אבן לותר תמהה,%

 פגיסס ע) וגוס)יס * שלום QW1 , ואודים רצה ולותר , סתפ)ס 6ח ומסייס ,ס)ימופ
 מלנע אביס לכור שיח "ומר ויענין , אסכלנא רחמנא , חמאנא רחמנא1*מר
 וכמנחס : וכף בשלם רתקרש שיתגדל הנרול שמך למות עשה , ru לא הסרגווכף
 באהבה פעמים כנעלס יזכיר נכור ס)ימ חנף . כפיסם 06 כסגים ס60יס6ין

 : גומר קריך 6ין וכתגמס הקמרית 6כ) , כמוסףכמו
 יכלו וקודר כערכית יורד סכור ס"מ , כפכח )סיוח סכשריס יום מ)ואם

 יוס )ס,כיל גריך 61'ן , השבת מקרש ומוחס ברברי אבות מק שבת,הרהרת
 להריח נחפת 6כ) , ססדל SD סלכם אבית קומר ולמ"כ ,סכפהויס
 ונתוסף , באהבה הזה הנפורש רום .לנמחה שבדעת לבניהם ובגחי]קומר[
 יוסר מנת )מזכיר גריך וקין , החי הכשרם עם ונעם? השבת עם נחסי את*מר
 : הנפוהס ועם וישראל השכת מקדש מוחס נמוסמס 6נ) . מנח מוספימ6ת
 כטרכית ליורד סכור ס)ימ סטין , סנורן 610 כן נסכם )סיוח סח6 מועלות כ)וכן

 טוב כיוס כערכית יורן סנור ס"מ 6'ן סכת hSnShV , סוג יוס 0)מותיר
 : נלכדו 6גיט לותר 6ין כמוסף 6כ) , נוסכנו 6כעו 5מר סייח )ומר קריךומנחס סחררי נסיכית[ )עגתכם( nSfi וכמו , ופירמו עטמ6 חסו , הכמוריס כיוסע6

 ברכו, וכו', רוים יהוא מיד לנור ס)יח מחחע געיתך חפ)ח ממפייסולאחר
 61ומי , כחק ננוסס)) כדרך , וט' ברברואשר

 סדעח כמונן הבדלת אחה
 סכת כ6מ5ע כסייע סם) otlle)o יוס וכש"י , מנסח אהו"י ספתיגעו

 )6 סר06וגיס קנוח כסקכטוסו סמחמ)ס , ovu ויחי 6ההר 6ין טוכ יוס1כש65י
 סכחוכ כתו עותר "ין טוכ גיוס Oela סכח וכמעקי , סכת )ת651י %hהכטוס
 וסו)כיס 6חת, כטס קשרק כסופר חוקטין סוס עמס 6%מר , *(ותטעם

 : )סוס)כתסס
 3מ1) לניוח סמ) ולעפיי , סכת כמפוי 0תכןעין כירך סיין ט)וסבדילין

 סכך , רלכפוריס כיוס כו )רל0ממ0 סלסלו מסגי , סנור ט)תכסיסן
 טגחוח כמנחי סיגור ט) מכרמין יומגן 6"ל 6כ6 גר חייך 6"ר מכעיססמרו
 מסכת סכפוריס יוס מ0וגס מיסו , ס)כס וכן דכר טמ6 וכן , סכפוריס יוסונמתני
 וכיוס , ס6כגש ומן סט5יס מן סיו65 ס16ר ע) מכלתן דכדכת , סוסכזבל

 רלט5יס נון hit'o כלור )S~h 6 , ססכח כלור סיגור ע) מכרגיןסכפוליס
 וכערג : כלכד סנטת נמתקי ")6 %נמסומן

 חאס 'הש יגס, ו'17' גיור ויערי עמה,יר ;' , מ' *ה י'יאכ9 ח!)ס גל סצ'ג)סמ.ק יי'4 עמת מ*(
 : מנרבים ימד סדגרס טס מולח גבוי 6מ) rvJ ט : טוס סם%"ן, סעגחי
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נ רנפורים יוםסרר

 כסרכי העושן כמו ממנוין 6ח )ר,טמין נס6יף9 6ין סכפוריס יוםובערב
 גנע6 חס , ס3ח )ככור b)h סחמין 6ח טיצגין ס6ין מפגי ,מנחוס

 )כטת מעמין ינ~bSn 6 כרי , סכפוריס יום כמ651י נחו)6וכ)1
 ספין סמיכם bnpDe 1DD לגסי , k~r כדכא . ספ)יגו וככר ,סמו)
 סכפוריס יום מטרכ מגסי) )סטמין , 6מל סכי גלון נטרונא' רכ 6כ) ,טונוגיס
 מיכ) בטי דק6 כסכת )סטמין כסכמך , זכך סיורך )מס , סכפוריס י1ס)מ651י
 , סכפוריס יוס נוערכ )הנטמין סקרך )מס מו) סכפייס יוס )מ6%י h(h ,תכסי)
 וסעוטס , כס 6ין ליסור 6כ) , לרכיו כ) יטסס סכפוריס יוס ))ו6%י)יטמין(

 : טוסו מוגעין ולין , כו נומחין6ין

 הסכות חגסדר
 אתה . הנטם וקרושת , מבורות אבות להצר ונדחס, מהריח עלמת הסטתבחג

 סלך אל כי עד וכו' ויגא עגלה או"א : פצרים ליוראת וכר טד וכו'בחרתם
 קרשך פוערי וברצק כאהבה אלהיט ה' והוחילם וכו', והשיאט : אהה וררעםרנק

 ופודים. רצה 161נוך : והנמנים ישראל מקדש בא"י גיוסך. מקרשי ישראל כל בךוישמרצ
D'W1כס וטותין 5כ)ין כמוכס וגכגסין . )שכיסס וסו)כין , וקמיט , שלס : 
 פעם ו3כ) בסוכה: לישב שעו במצוהר שקדשנו מחך : הזה לומן,הינענו וקחסני שהח"ע בריך : כס לכלך )ט5מו מוכס )עסי מיסלע) 6חד כ)וחייב
 וסטית קידום וים כסטודס ניסיכס 6)6 קכיעס )ס ס6ין כ'bSh 11 )כרה זריךופעם
 מכמיס קמרו סכן , סודרן סו6 מטס sun ומגין , מכוס SD סתרן , )פגיווטס
 סוכס hnnh , סוכס כך וקמל ימן 6מל תגס כר כל ורכס , ,מן כך וקמלסוכס

 : טור סו6 סיום קידוס ס) בטס ע) ווין , ,נון61ח"כ
 : 6ונור , סטס ט) מלחסיןוכך

 ; הגפן פרי בוא השלם מלך איהש ה' אההברוך

 לשל סכל ורומנש עם סכל בם בחר אשר העולם מלך אלהינו ה' אתהברוך
 וזמנים רגיס לשבוצת סוערים אלהים ה, לע ותתן . במצותיווקרשע

 מקרא באהבה שמחתת ום! , הזה קרש מקרא 10ב יום את , הזה הסטת רג יםאת לששי
 קהשך וטועת , העמים מכל קרשת ואוהמ בחרת בנו כי , טצרים ליציאת זכרקדש

 : ורחמנים ישראל הקדש ה' אתה ברוך . הנחלתע ובששתבשמחה

 : ושהחיים : בסוכה לישב רוונו במשתיו קרשנו אשר השלם סלך אלרימ ה' אתהברוך
 : wa~t 'עלה ירוס)יס ככעס מזכיר מנוווןוננלכח

 : מכרכין סנוספלין 1)6מר , ערכית כספרת ומתפ)) כשניוח )3סי סעכיןובשחרית
 : לולב נטילת על וצות במשתיו קרשע אשר השלם מלך אלהימ ה' אתהברוך

וממ"כ
 . מ,, 5"ו מי0,נ ,עי' , מסם ותייגי ע,ן סר,ע נבו' יכף, סמ5 געו-*9(



 דבשות חגסדר60
 : מניד1"י,י

 : ההלל את לגנדר וצונו במצוהיו קרשט אשר העולם כלך אלהש ה' אההברוך
 לנסוח כידו י%י%6 סמ6 מירס , ס)1)כ 6ח )וטלין 6ין נטכם ססטמ מג י63ראם

 וסייגו , ד)ו)נ טטתיס וסייגו , הוכחו ידי כו )65ח סכקי 16) וילךסרכיס
 : דמני)ס עטמיס וסיט , דסופרטטמיס
 ומוליך ג6 סוסיעס ס' וכ6ג6 , וסוף ממרס )ס' גמודו ס)עכ 6חומנענעין

 )מי וממץ מעיך יוחנן 6"ר 'h(h כר חייל יו"ר , ממורי[ )ומטס( ומעלסוממץ
 כימין )ע3 רכ6 ולנור . סלי וסלון סססמיס )מי ומוריו מעלס , סלוטסרומות
 ס) סוס רג6 ולנור , מלוס חד ס6י נ%וס o(hn ס6י טטמ6 מ6י , כסמל)ו6תרונ
 פלטוי רכ 6מר וסכי . כו )סרימ מותר גוסס ס) להרוג בו, )סרים לסורנסוס
 סס)כס , גטי)וצ טס )כרך חייב ט )61ח 4)נ אטט) מי , 'איכס ר6ס 6ג"כן

 , סגר מטכי)פ מת )טסייחן עוכר ט)יסן מכרך 6דס כונן סמ)וח כ) , ס'6רומח
 , )נוקונוו וממגירו ומגטגטו Itsu מכלך טענו סתפ)ס כטח פ)oh 6 , געגוע1)טגין94
oblמגסגן סיס כך יסן6 6"ר  כדחגי6 , כמו ייסר ירוס)יס כאגסי )טסות לאס 
 קורץ , כידו )וסו ק"מ קורץ , גסו שגו סגגסת )3ים י651 6דס ירום)יס אגסיס)
 ג3י ע) נוג'מו , כפיו 6ח עיסק כתורס )קרוח עומן , כידו )%גו סם))6ח

 ))מדך , ספוחו כיד עכרו כיד כגו כיד מנגלו , אכויס ו)גחס חעיס )כקר ,קרקע
 : כמ11ח ,ריוין סיוכמס

 קי6 ומפטיל , סו 16 כ"כ 16 סול ריסון כיוס וקולין , סיח מו5י6יןובמוסף
 ריסון כיוס ומפטיר , פסקי סוף טד ססכיעי )מרס יום טמר31חמסס

 . כיחמו) סט כן גס קורין סגי ויום , ססק6 כוף טז )ס' כ6 יום מגסוהכריס
 וחספס ונופטיל , כלתגנו) יוס ע"ר וכחמסס קורץ ומפטיר . ט, 16 כסכ 16סור

 : כימך יוסכי ~רי 61ומר . דמ)כיס מ)6 ורידו עד סמ)6כסכ)
 : עוסף נתפלתועומדין

 ה-ור( לדור לכתר, * המהים כדדה ה' אהה ברור טד וכי שפתי ה' , מוסףתסלת
 הקדוש: האל ה' אחה סלה*ברוך יהללוך יום כבל וקרנשימ קרוש ושטך קרושאתה

 ולראית לעלוה וכו' חטאינו מפנ' או"א : מצרים ליציאת זכר טד וכו' בחרתנואתה
 אלה.נו ה' מלפניך רצק יהי , במקרצך שנשהלחה היד כפני טד וכרולהשתחוות
 קרבטת אח לפניך גע.פ: ושם , בנבולני ותטענו לארצנו שתעלט אבותינוואיה'

 סב עם p'H הסטת95 חג תם טס, את , כהלכתן וכצספין כסררן האיריןחו?ותש
 בתורהך עקש שכחכת כש רצונך כמצות באהבה לפניך ונקריב נעשה . שרשמקרא
 רחם רחמן סלך אבותיט יאלהי אלהינו , כו' יום עשר ובחטשה ! עכרך משהע"י
 שעטו אבות בגלל רחומך בהטון אלינו שובה לע, הדרש וכטיב נצב ,עלש
 , בתיש% שסחט בבסט הראם , סחט על טקרשך בוק , כבהחלה ביתך בנה ,רצונך
 לשירם ולויים לעבורתס כרגש והשב י לטיהם ישרא. והשב , לתוכו שבינתךהשב
 ברוך טד 1כ1' אלרינו ה' והש'אט : לך נח( אשר אלוצך ה' כברכת עד וכרחוסרם

%
 4ר, ג,טנחמס, ומא י'()" תמיש. ong'u צ'ט ומקן9' ,סו" ;גס'ס שאמאיס על"(

 . יש קח ו'0 רן 1ל סחי" גול גצם ע'י;'י
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נא הסיוה חגסדר

 המברך ה' אתה בריך עד שלים ושים י ומח-'ם רצה : והזמנים ישראל טקרש ה'אתה
 : כהג'ם ברכת "ותל וש,ץ : אסן בשלום, 'ש-אל עטואת

 סמי ינוי ו;) . ilDh1 יוס כנוו סגי טונ יוםותעלת
 ומומס ממרית טרכיח מועד ס)

 ווותיקין , כעכוןס ויכ" יערס ו6ו:ו,י , ססגס 1 כררך עסןס סעגסעתינין
 : PD'Dln P')D וקין מריס פוחחין 6ין , "דם כגי ד' מחג כקרכ;ונו יקוריןס"ת
 קורץ כסן , )מג ג' ססו6 מוטד ס) מורו 0) רונסון כיוס , סמג כקרכגות קוריןוכים
 יסר") , סס)יסי וכיוס קורץ וקוי , מסגיוכיוס

 קור"
 וקורץ וחו,ל , סרכיעי וכיוס

 יווסד ס) חוזו 0) ססגי וכיוס . כזכי 6חר ט:ין ססגי וסוסיסרק)
 מסו"

 יוס
 קור" ,ל' , ססמס' וכיוס קורץ כסן , )חגו'

 Shl~' h~tp , סרכיע' וכיוס
 ססליסי וכיוס . כלכד 6חר סגין סס)יסי וכיוס יסר") וקורץ ימחר , סחנויסיוכיוס
 קורץ וקוי , סיכיעי וכיוס קור" כסן , )חג ס' יוס ססו6 מוטד ס) מוזו0)

 . סרכיעי וכיוס י0ר6) וקורץ ימני , סססי וכיוס קורץ יסלק) , סחנויסיוכיוס
 תסו" נוועד 0) חוק ס) ד'וכיוס

 וקוי , סמנויסי וכיוס קורץ כסן , )מג ו' יוס
hllpסמנויסי ונ'וס יסרק) וקורץ וחוויי ססכיעי, וכיוס קורץ יסר36 , סרסי וכיוס . 
 , רכס סוסע;6 יוס סס61 , )מג סכיני יוס 0סו6 מוטד ס, חוק ס) ס'וכיוס
 יסרס) ססכיעי, וכיוס קולע קוי , סרסי וכיוס קורלגרץ

 קול"
 , ר,סמ,גי וגיוס

 ריס 'הורא' ""ר וסכי . 6מו טגין כססי כיוס יסרק) וקורץומחר
 תת'כח"
, 

יונו"
 )יס דמינן ק6 , ססכיעי כיוס )מקרי )ן דנוחכעי טוכ6 יום" דסו6 חתיג6

 וס)כח6 , נדחס סכיטי 5מר רכ6 , גרחס סני תנור תכיי , ססמיגי כיוס קרעןוק"
 דכ) , סכיטי נודחס דק6 דרכתכוחיס

 , כמניסי רכיטי , כסריסי סגי קייגן יות"
 . )גערי תדחי דק6 , קרינן )6 כסמיגי שכיעי , כסכיטי מסי , כססיממיסי
 ח)רן' דעלכס יותץ דסו6 דמג6 0ניע6ס דכי~נו6 , דנוד)ג' כגסרדע' 6נוינורלתקין
 ר6ס נון , סכטס קורין חסרי 0) מועד 0) נחוץ שנח ו;סח,דמן . סססיכיוס
s~nhצנור 'Sh גדי חכ0) )" עד , 

 וקור"
 , סנח )ו סמדנו;ס יוס ס) כעגייגו מפטיר

 , סססי וכיוס מניסי כיוס טגיי;ין סגי קולך וסטיר , 00י כיוס )סיוח מקס06
 בימתם) ותפטיר , סס)יסי וכיוס סגי וכיום וץר6 נופטיר סריסי כיוס חרס061
 סססק ספגי , טגייגין 0;י 'וס ככ) שקורין ו,ס . גונ 6רן Sb פגיך סיס 6וסכן
 06 , סטגין וס )גו מסתפק ויוס יוס כ) , סקסי יוס 6י סגי יוס 6י )גוסו6
 ולותר תוסף וכתפלת . עגייגין סגי קורין )פיכך , קמחו ob )קרוח )ריךסיום
 ויום , לשמחה מוערים לפנטזה שבהות , בחרהנו אחה , מדותר והאל , וכחיה ,כנן

 : והזמנים וישראל השבת wn~Q נא" ומומס . וכו' הוה המכוה חג cmntnהפגוח
 : שלום ושים , ומוריםרצה

 חסעת ד6תריגן , כוס סס)) 6ח גומרין סחריח נחפ)ח נויטד 0) מול יחיוכל
 , קדית סוער סס)) 6ח 0ג~מר ו)6חר . )מעלס סכחכגו ;סו סחגינוי
 דכותך לך1ס6 61ותל , '"גרץ 16תר כטח מקורין וקמר , ספירסגו כמו כל'תוקירין
 רקרוש, והאל , וטחיה , סנן כרכות 0כע ומתפ))ין ונוסף כתפוח ועוננדין ,ותקךס
 יוס 3;) קומר ספסוקיס 6כ) , טוכ יוס כמוסף ;תו וט' בהרהט אהה161מר
 , וכו' עשר שנים פרים השני ימס תוסד ק) מ~1 0) אקסון טוס , טגייגיססגי

וכיוס



 סכות חוה"ממדר61
 ! שלו6 המום , ומורים , רצה . וכר ונסכיהם ומנחתם עשר עשתי שהם השלישיובים

 וקומר , נווסד 0) מקו Pnb1 (0 כיוס כתו מוסד 0) מולו 0) סגי יוםמוסף
 0) מקו 0) ויום יוס כ) וכן . שלום הנים וממים, רצה הרכיש, וביום השלייתיוביום
 . שלום ושים , Detat רצה , החמשי ונים הרביש ~נים סייסי ייס נז~סף .נןעד
 מניסי 'וס qoln , שלום שוהמ,שים רצה , הששי וביום חמישי יביש רניטי יוסמוסף
 נווטו 0) חונו 0) כמרהט וכלחס : ש14ם וטורים,וצדם רצה השבידק הששיוביוםוביום
 t)the פומת 6יגו , 6מד דכור סר06וגיס טוניס מיתיס טונ פיוס נוסגסעגו

 : 0פירסגו כמו יוס ככ) 60ומר ספסוקיס 6)6 ,מוסיף
 , שהחימ ברוך 16נור סיכס וסעוסס , שהחיים בחך 16מר )טגננו 6)כוהעושה

 ס6מלון טוב יוס מ~6י עד נוסן )ססחפק אסור )וגןיס תיגי כס חוס061
  טסרס כילכסמ סככי כדסויוו  סלרי )ש סע) ע~ר~ס ר~חגס ו6ס , חגס)

 פרכי)י ורנווגיס 0קן'ס "פרסקין l'rl:h, נס ות"ס סמ5וייריס וכסויגיסכקרתיס
 טז חסן )ססחפק "סור , וס)חוח וכמגיס ייגוח , 0נ)יס 0) ועטרני;טגכיס
 וסוף , תג16 )פי סב) ט)יסן סתגס ו6ס , מג 0) ס6חרון סוכ יוסמ65י

 : סגנונות כין כ) נוסן כור) סיגיד6תר
 61נות ונ6וגיס (~'oth נוגסג נך , כסו0עג6 חחרין 6יך ס60)חס1ההטענא

 "תר וכל )סגיו, 0מחסלל חי ותגרך  1"חרוג )ו)כ סנע)י6ין , זיןכיח
 קורס "כל , סלולכ "0 ומכייסין . לולג גטייSD 0  ומכרך כידו נוטלוויחר

 , לכור סלים "ותר . ומרי לכור וטוגימ , הוששא יצור סלית "וחי כךלנ"וגמז(
 ויתקרש שיתגדל והנורא הגבור הנרגל שטך למען אלהיט ה' עלינו מ-חםההציענו
 וק-עו רבים עסית לעיני זנה-hr והתקרשתי והתגרלהי חוזך ידי על ככתב .בעולם
 סנוסייס )6חר . סינויס הכטת כ) )ותר גוסגיס ס))1 כתקומות וסוסט;6 . ה' אג'כי

 : סרכס"ימר ססכיטי וכיוס . O')D "ו ('htP "לפ""  מוסטי" 16נול סנווספין חפרת הכור0)יח
 חכנויס 60מרו כנע , נסוכת )י0נ )נרך  לריך "יגו 0כיטי ספקובשמיני

 . בנו בחר ואשר . הנפן פרי בורא ומכרך , סו6 ט5נוו כפגי 0רנ) נופגי ,סיום כקידתי )כרך )ריך ,נון Ssh , נוכרכינן )6 כרוכי כמוכס יתכיגןמיחכ
 :ושההיה

 אצוה מתפלל , סי" "מת תסלם , ותיחס ותחרית טרכיח , טלרת  סמיייביום
 שמעי יום , ומ' העיים מכל בחרחמ  אהה ואומר * דהום וקרושת ,עבורוה

 . יכו'  אלהינו ול והששנו , ויבא יעלה או"א , וכו' שמתהנו צץ הזה עצרתוצ
 ! ית' שסם חמש .  ובצריםרצה

 פיסת"  סוף טל סיכור כל  וקורין ס"ת  מ5י"יןובמוסף
 וספייר ,

  קור"
 ניוט

 פיסת"  סוף סו טלרחססמיגי
 פיסק"  סוףסר סלתי ככלית ויסי  מן  נמלכים ומפטיר :

 מסו"  סגי וביום ,
 וקורין ס"ס  מריקין נתמרי  וטסייס סלמס יוס

1____ טסרס מכמיס  "תרו סכן , כולן  פגגד סכר יטל וסגומר , מדת ס"ת עסיסכף9
 סקרנו

 . ינהס'1 י'ס גיוס סיון. טסרס ל'נ וף מניס ממהל מ"מ מ" יו 946(
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3ב עצרת שמיהסדר

 מסתיגי כיוס ישתמע קורל ומפסיל : סיח )תסן( גע) טרטרן גד) כמוספקוקו
 יכצ0ט 3ר6ס סנ:פטירין ךס , שלנוס ויטל שממכיס והפעיר , סיסק6 סוף טזטפוח

 : ולתן מצק רק עד ס' טנד תסס תות קמריויסי
 , תכרכין כלכיר סתפעיריןע6מר

 לו פהרצ טד וכו' נדל במם אבות בנקל אשר השלם מלך אלהינו ה' אתהברוך
 bD)b סתסייתין ולס : תורה נווון ברוך , וער לעולם 'מלוך ה' , ואסרו פיהםכולם
hntbוו , hlh סחין דכריס חוססח כס 0ש )סייתס נכון )6 6נור סערה 60ןוגגו 

 : )קומרןר6ויין
 "( רקבון יום 3תמיס ומ,כיר רקהש, והאל ומחיה, מגן 16תר . מוסף נמפ)מועומדין

 )פגי סעוכל , שלמגו כמו , ונתגחס נתוסף , הנשם ונצריד הרוחטשע
 61תרו , מוכים 6יגו וסר6סון נחכיר ס6חרון , מג ס) ס6מרון עוב כיוסססי3ס
 ושסק . כתוספין תחמע ר3 סנור , עכזיגן סיכי יותי חרי )ן ד6יח וקנןמכתיס
 ותתמע ומו"ר , וממרית עלמתנתגמס

 כתוספי
 סמוק) 6") ,

 פורי
 )ים קמלו

 וכתגמס כשספין נוחמע סמוק) 6תר 6)6 , חו) חספסו קדת 0ע0יפו )6מר)6כ6
 סו3 פילתמע כיון קותל רכ6 . 3מוספין ותחח) ומחר , והמרית ערביתופוסק

 : מוסק 6יגו 0וכ סימומי) מון he))ol כו' פוסק"י;1
 וכר עצרת חג שנוני ועם וכף בריהם אהה . יגייס 0גי 0) נווסת חפ)ח סי6ווו

 6מר וסכי , שלום ושים והוראה עבודה ולנוחר והשיאט וכו'. עלינו רחם רחמןמלר
 רממן תלך  כמוסף "ותר מג ס) גסת'גי נלון שלוםסר

 וס~
 מפגי , כטגמ פטמים

 ר5מרי "יתר דק5נור , רגלים סלפ לעיין סו5 סלמי כפגיסרגל
 1D5D כפני רג)

 מנ ס)6 חי זלגן . 610 דר6סון חס)ומין קוכן הלגין 6נ) , נף"3 פ,"ר )עניןכ61
 וכך , מנ lllnho (0 טוכ ויום ר~רנ) כ) 6ת חענ מג 0) שלרסון עוזיוס

 : מקועוח וככ) יסיכות כמהי נוגסג וכך ,ס)כס

 עירוביןםדר
 : SD'1 ותמרן )מת6 עביו סכת ס)עימנ

 ו עהב כהנת ש וצוט בטצות'ו קרעני אשר רושלם מלך אלהיט י אתהברוך
 , לחצר ומחצר לבית מבית ולעיולי ולאפוקי לטלטולי שרי לן ההא בדין,לרגול

 לתחתית משלית , לבית וטבור לבור מבית . לבית ומייצר לחצרמנית
 ולכל לט . אחרת( לשבת זו )טשבת , לרשות מרשות , לזוית ומזוית , לשליתומזדהית

 : היאת שבמוינהישראל
 : יתכרך . כיש) מחקן (hnm 0נח6 כמעלי טכ6 יותץ מיקעןוכד
 ערוב: כחמת ש וצ'ט במצוחיו קדשט אשר ריעולם מלך אלהינו ה' אתהברוך
 ורומא צרכנא[ לכל ולמועבר ולהיקונ' ולבשולי למשא שרי לן ההא ברין61ומל

 האת: שבטמנה ישראל ולכל לט , לשבהאסבא
וכלכס

 ר,ע ידר געס bDnl עממה גפה ויוסק משק, 6.,1 ימיר "ס סיחיי ן ג(.1 מן ;, מזר סן6נ 4*(
 . א מ% חם וגג" , גמ,הס טתמ') עממךעעשע


