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 להכעסו זצוט בפצותיו קדשנו אשר השלם מלד אלהינו ה' אההברוך
 : אבינ, אברהם שלבבריהו

 ולוטפה לרירה הכנוגהו כך לברית שהכנסהו כשם . "ודוריןוסע~וודין
~nlstsl- 

 ולמעשים
 :מנבים

 : ומכרך בו;ונוווגין
 : הנפן פרי בורא a~lvn מלך אלהיט ה' אההברוך
 שם בשארו חוק . טבטן יריר קדש אשר העולם מלך אלהינו ה' אההברוך

 צורנו חלקנו חי אל זה בשכר כן על , קרש ברית באה חהסוצאצאיו
 אהה ברוך , כבשרט שם אשר בניהו למען , משחת שארנו ירידות להצילצוה

 : הברית כורתה'
 לרב'א לאסאה רשביא כ,'כרא קרם כן וררחמי דחיי אסוהאתשתלח

 הריי
 ~יתקרי .

 וכס'א . סשה יר' על כרה כי ראהסיאו ככה ~יתמי , )פלוט( בישראלשרה
 : אסן ואסרו , קריב ובוטן בעגלא יהמי כן , אלישע יי עלרריחו

 ררביא לאמיה לאונאה , דשטיא טימרא קרם מן ודרחמי דחף אסוהאתשתלח
 כשה ע" מרה ם' דא'הם'או כמא ומקסי . אמו צריכה רהיא ,הדין
 : אטן ואמרו , בעגלא ההסי כן , אלישע יר' על ריריחווכטיא

 , סייס ט)י1 היקמר תינוק מ) )5מו עמס , הינוק ס) )6מו ככוס 6הוטשגרין
 ככס )ומר םרגינין כמו , "מו וע) טהי:וק ט) רהמיס ס,כ,רוכקטו

 וקמו , 6;וח6 והסהרה , עחופס )ושוס חכ:יכסו כך )כריהססכגסהו
-ktF~ 

 ס'6
 : הינוק ס) 6מ1 "והו הוחס )כך , ו)רפו"ס )רהמיסהריכס

 6כרסס ס) ככריהו )ככגיסו סכן 35י ככמכרך D1ilh1 שלום סר 5מרוהכי
 כלן כמלות כ) ח;מיס ס5נורו rDht"' , כווילס )"הר 6)6 מכרך 6ין ,לזכינו

 1:מcitno 51 ההקלק) סמ6 דהייס':ן ס6:י מיקס , )כחייהן טופר ט)יסןמררך

מו)'"
 דמו )6 , )יחוס גנוי OD'~nl סהיטס הקמר ו"ס . )כט)כ כמיס מס

 כיד ]מ')ס[ , )סו מקייס דמוי )צימר 61'כ6 . סלו כידו סן הרחיןכנך
 . 'ס'טח כסחי תסג וכך , מקונוס ]סמי)ס[ )5מר סוכך דמקייס ייי~ר נוי מוח6הר
 , יט'  מבטן יריר קרס 5כר עומר סמכרך ת"ר , 3חלמיר עמודה  כך  קרסוער
 צדוק רכ מר 6מר וכך , טניס ~n'cic 61'ן )כ:והס 5ין כגמרנו :tcr:; דככי]וכיון[
 , יפס ימס גודף כויהן 3סמיס ומיי סדם וכסס נוים )פ:':ו נוכימין , 11)גחון

 סנוי)ס דם כיפוג ממיס כ3 סהיגוק r~h ומוסקן מיס )פגינו מכילוין .ונ,וס;ין
 בכין מכריח דס וס כקומו . ס:וטדיס כ) יד'ס כסן ויוה1ין , סו"כ)הוך

 ס"ין_-- כנוקוס סמלו דין כיח גבון 'הוראי רכ מר 5:ור וסכי . חכעו )ולכוסססמקוס
 : G'P ,ס :מגס רכ'ג כ" 'ורן ;וי ע",'1
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נג במילהמדר

 : ננרימו )סכגיכצ מנרכין סכ3 6נסובין
 מונו בפצותיו קדשט אשר העולם טלר אלהינו ה' אתה ברור , *)זר מבריס 6חהמל

 בסצות'ו ק-שם אשר העולם מלך אלהיט ה' אתה ברוך 6ווור המיל~וסנוכרךעל
 שסים נתקיימו לא ברית רם שאלפלא , ברית רם פהם ולהגיף , הגשם את לסלושת
 : הברקק בית בא"י * שמת' לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא אם שנא'וארץ,

Snh~מגרך סעכריס 6ת : 
 , העברים את לבעל פוס במצורע קדרנו אשר העמם סלך אלהינו ה' אתהברוך

 שנא' וארץ שמים והקחםו לא , בשת דם שאלטלא ברית, דם סריםולהפרף

 : הברית כרת ה' אתה ברוך . ענטזי לא וארץ o~e חגןת ולילה יומם בריה' לאאם
 פס6 רב 6)ור : ימול ולמ"כ סמי)ס SD ויכרך סרוס יכסס גיל טנף 16 נר סם)סו

 : 4ס ומטנליק סו6 סטמ6 מין צ)6 16מג%6י

 אירוסיןברכת
 לנו ואסר , השיעת על מום במצותיו קרשם אשר העקם מלר אלמם אתהברוך

 ה' אתה  נוריד וקקהחטין. רצפה ירי על רגשואות את לס והתיר האחסותאת

 : זקק-ועדן  וצפה יי על והראלהקרט
 חמ)ס ס6ומר 6)6 , סיקר כ) רצוען ככרכם וכל )ס 6ין סס6)מס, התניםברכת

 : במשם שהשמחהברוך
 : הגפן פרי בורא העקם סלך אלהש ה' אתהברוך " : קומר כחמוס , cDln ימי סכטמ כ) סמנרכין כרמח מנע מן61)1
 : לכבודו ברא שהכל השלם כלר אלהים ה' אתהברוך

 Swn~ סלך אלהש ה' אתהברוך
 : הארם יהגר

 תבניתו דמות בצלם בצלפו הארם את יצר אשר השלם סלד אלרומ ה' אחהברוך
 : הארם יצר ה' עתה בחך . ער ערי בנק טמנו 6ההתקן

 : בבניה ציק טשכה באץ . בכומהה להובה במה בקמץ עק.ה ותגל תשיש,טהצ
 : שלה התן משסה בא" * סקרם זומרך כשמחך אהובים ישם תשסהשמת
 מלה , וכלה וש;! דטמחה פוטון ברא אשר השלם מלן אלהימ ה אתהברוך

 ק-ערה בערי ישסע אלהש י טרסה , ורעות otbt ואוצה אהבה וויצהורנה
 חהנים חשות מצהלות ל כלה ועל התן ק51 שסחה וקל ששק קל ירושליםובריצות

 : ונלה חתן טששח ה' אתה ברוך * ופננינהם נעריםממשחה
 בשורות ניבו , מישראל אמעת ממסו , בישראל שמרעת יכו , ביהאלים מהנהיום

 חרבה , בגבראל נחמת ירבו , ביחיאל הצעות ירבו , ביחיאלתבות
 , בגבראל ריצה תרבה בישראל, גילה תרבה , בגבראל ברכה הרבה בישראל,אהבה
 , בגבראל חתן תיבה , בגבראל וכות ניבה , בג'ואל וער יכה , בהשאל רירירבה
 המשית דללך , אליס יבא בטרדה הנניא א*וצ , בישראל שבים יסיםירבו

תנסה

 : שם גטגא מארש ית' 4י לי י )ע עינא טיגש'*(



 חתנם ברכתמדר55
 עם זה שטהס יעלש שז עם שה רציהם tn$w וכלה, חת, עליהו בעונו,יצמח
 בבנים , ובגבסים בקושר , ובטת בבנים , בורזן  תשקשק וכלה , בכלה חתןישמה * ברוכים חלכם מצלעזם בנש , קבורה בשבי  שנש יאיט בנש נעטית ,זה

 : בישראל בפנת מקייטי ברורהשמקש
 משפח פגים סס 6ין s~h מכעס. כ) ס16תר מדסוח פנים מס מש hwודוקא

 פרטת הכע שמרקין
~sb 

 סד סי4)6 מממס 6מר וכי , )6 )6 61י , כתעוט פי,סמחס מנרךסי4)6 ממתם 6מר 06 מדסיס ots י6יכ6 לע"ג ס)סש ועד ממכעס . נר616טר י  סססטתס  עכרך  51יל עכלן . ר6סק יו0
 , מלימם סי4)6 הנקמי , סח6 ירמי תריסר ער דרכם מסתיס פפי רכ 5מר ,סתס

 : ג6סיגס6 קערי למיעס
 מריתות וככ) יעיטח כפסי מגסג כך השסח rast ב16) צמח לנ 6)ולוהכי

 כס פומח השמחה ששק ברא  הששר , וטס מחן מעמם כססחו0תין
 כנרי
. 

 ים 06 יסעהס, סעיס בג) נרכס ס) טס SD קעהס נסעת וקיקך מכלן ,לפסס כגיסתן נסעת רשע יוס , סנעס כ) מתייס כנרכת גלון סריס סר 6מרוריסי
 : שיכא כטלר עגסג וכן , מעגין תן ושסיסכסרס

 : 6ומר מטסת )נקסנטוס
 אשתתה בי4- אבא חשך ברב ואני * יושאל משכוותיך יעקב אהליך מזבוטה

 ביראתך: קדשך היכלאל
 : ררכך לפני הישי ומררי למזק בצדקתר wo ה %מך,כסע65

 : 1D1h שכגיסתו , )כררסגטס
 : לשלום אח .לכרך  שתכניתני אלהי ה' מלפרך רטןוחי

 : לותר )65תכקת
 לשקם וש-וצאחגי וכנאם , לשלום 1; סכרך שושצאהני אלהי ה' לפניך אניסודה

 סנף ותצילמ לשלום, והצעירני לשלום ותסוכני לשלום, לביהי תכניתניכך
 ברוך ויאי, כל וכעיני בעיגעי ולרחמים לחסר לח! הזנני , בהרך ואחיבארב

 : הפלה שומע ה'אהה
 , חמפ6 ד)6 חרחת 1)6 חרף )6 , מסידוק ס)6 זרכ למוס יסרס )ונ שיסואגל

 6מר דרך, ס) ספ)ס גיסו ומ"י . 6% כקונך סמלך פרך 'hhוגס6סרי
 לכ 6תר יעקכ לנ 6מר , )ס %)י עימת . ומסמכנו קפ)יטווטס כשע דלשh1US 8 כסה גפטיס שיגיס יסתיף לעולס 6כיי 6תר וכו'.לשקם ותתמכני לשלום שתולשני אלין ה' "לצע. רצק יקי hlen, רכ 6מר יעקברכי

 נסק ולשי* פ-סם, סד במט וטד וחסני, נסיק חט , נורך ססחויקמסעם מונד"
httbi6מל גצ(ר6 רכ )ס מ45 נסיכי סגלך, מפקת ל4יי יריך ערסס למד 
 , (bnuh 6לי ק6 סח מפס ורכ חסדה רכ , מסרך לסילו 6מר פסח ורב ,מעומד
opמ6י והמטיס פסח רנ 6") סורך חס)מ וקמ5)י מסדך רב ,bp 

 לאירך רנ עמיר
%tbp 6;) , סדרך חפלת הה5)י 'pth שב מנאהד )עי הדוי Sh רע תקרי : 

וכשסגך
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נד הדקיתפלת

 6ומריס. 6מהס : קירס 0ס)ס תמסה סכגס נמקוםוהטהלר
 אחר לכל שתתן אלוף ה' ספניך רשן יחי קצרה, העת! מחבים עמךצרכי

 ברוך . עשה בשניך והשב , כצרצרה די חויה גונה יכל vwre כויואחר
 . : חפלה ושמע דיאתה

 דמ)ח6 נדוכ60 , סמיה )5)ףי זכי ש6ן , "מלס hn)b מג6 רגאטר
 , סניגט דת5)י 6ת6ן 36יי ד4יע Dht'( , כ6מהס קורס תטוס נלי ,עסי

 : ס3'גמ סס4( ס'6 תו .לקמרים קות" מ"י 6נ) , 5ריך סכעמ , hnh ד6י" נ16רמ6 6ני נמ60 מעיסגי
 להית וללקח והורתך ליאתך את.לבבט ונצל , דרסך לחנת אלהיט %הביננו

 הטהרם תקנץ. פארבע ונשצש , ארצך בנאות ורששו שהכאוב ה-חקה .גאולים
 עירך בבנק שליקים וישמע ירך, הניף רושמים העל , חיפושו ברעתך כרצפטברבר
 אחה ברוך . תעטו אהה לדא מ-ם ., סעירה "י לב! נר ובערסה העלךובתיגה

 , חפלה שומעה'
 )6 קירס ס"ס , טיס סמוגס 64יי כט' )6 )ת60 סיע וכי נ0ריי60ו0)0 קמחתי הגת נעי יסניגגו 5יכD'Ve1 , 6 לוס )תפיר, סניגט מן 6יכ6דטאי
 סניגגו , טיס כשיגס )45יי כסי )תת6 עיע וט נ0ריי60 וסת יתיימן 0)תכעי

 ירט סס5ם ,תטותד
~wh תסי 

: 
 : קומר כטס כ)6 43)ם olhכ0י6%

 ש אל שכינת , שמדעאל וטאטא , נטאל ופלצי עתיאל, וסשמא4 . אלטיטיני
 : רע וכמשנק רע מצנע וי הצילם ,ראעא

 : 6שר כניטש רסוס . סכסך %ק הכגס לקניו גלך סגדם כטסוכל
 , שפהמ שמרתי , לאלהינו כבה- תם , ע4ק פשרתי קחערם פמברשהתכבדו

 : ארם בגי של ררכן עתה , ואצא שאאנס ער , ממכבי ממטני , ומחסעורכי
 ברו מכוך hlh ייס געלת ע) )מך קריך "ין עיו מע) ח651ומשנפנה

 תקנח 6יגו וסגפגס : ותעכס סכ0וכ כמו , בחכמה האדם את יצראשר
hib(66מל גכגסתי 6חח 0עס עקיכ6 6"ל 0גי6 הכגרס קמלו סכן , נ0ת 
 ותטלכ מולס ג0גין סטן ודודתי , דכריס ט)0ס תתנו 1)תד0י סכסך )מס יסוסעל'
 מקגמין 60ין ואגודתי , מיו"כ 6)6 גוטתד גפמן סיין 1)מי0י , ולרוס 5טן6)6
 עז עועי כן 6") , גסתי) 6)6כימץ

 כ"
 סי6 טלס "") , נרנך  שיך סש0

 סגי0גס תורס מפגי נסמק) 6)6 מתץ תיאמין %ן תס ומפגי . %יך 6גיעמתת
 , )פס 0קהכס תפני יומגן 6"ר מגס כל כר רכס . )תו ד0 06 תירית hg' ,ממץ
 0מר6ס תסגי 6תר עמק כר נמתן רב סש)ין, 0) פקר סרלטר"ס[ תפס 6תרשכ')
 תן דוריס 4ס)0ס מ15) סכסך 33י0 סיוט כ) נרמוס 746 , נגרס עעתי3ס

 : ענו מיוסנין מלמוסע 6ף ו'"6 , ר,ןדקץ ונק ר(טקלניס נקסג0שס
 : לצמר התמק אנשסגטס

 וכביתא סי ותצילי , לשלום ותוציאני לשקם עאעכניסני שעא דו טלפניך psnיהי
 , אבנים וסבילת סים ומשקיעת אש טשרפת והצילמ , לבא לעתימד

ו)צ



 לפרקיםהפלת54
 ; עולם וער מעתה תת יקלה ימי ויזו עיןשל

 טן  שהצלהני אלהי ה' לפניך אני סח-ה , יעקב 3ר hnh ר3 6מר , מ6יכסילי
 עכדין, חרין )ים סתכין 110 , כגי )כי ע"י) סוס כי כעכסו[ כררכ :האן
 ת6ס 61לי) טכדיכ; ירע w))'ihl טיסי 6תרי קם 6יחרתי , תחהשיס כגי כי6יפמוח
ומד

 נכר"
 : Knh]מי' סע6( יכ סייגו י3( 6תר . 6כר6 הקירך ומר cbnt , תכריס 3מל

 "ונור דם 4איקסגכגס
 : אחה הגם רופא כי , ורופאני לרשאה זה עסק שעמא אלהי ה' מלפניך יצקיהי

 שרסן טתו6) קג"ס(6תר )חג0 : חנם תפא ה' אהה בחך , 16נזך1כמי651
 טיט תי תר ך6מר %, וחנויסי סגי 6כ) סכח6, וכתעלי כ"רכעס כסכלן 3חדדדמ6
 מוין oDtltn ס)תע)ס וין מכיח תפני tnwa1 כסגי דס יקי, 36ות וטח)ו

 "רבע , וכעכע עטריס יפ6 ע"ר 3%טס יס6 3%עיסוט "רכע סמוק) טנור . ס' פח"יס סותר רכיס 3יס ירטו כיון , מזי תסיסק6יס יתי ס3ח6 תעלי , נלי מסיס Q'hp1 מסוס )" טענו6 ת"י כחלחל ,כקמח
 ד)יכ"

 כתריס %נע
  ועע4 , נסרגתן[ )מו)ס"( וסריסי , מופסק נרקיסי( * וסגי חרס לטס סכגת6.כקינו
 תטb)w olV" 4 יומק מעלי נכל ולנן  תגר סע-פי. רעלרמיהץ5

 , רעלהה6 יחו"
 עכמיגסו סוס 6ולייח6 יסרק) דקנים )16 "י , ע"מ לסריס hptr ניסדגסיף
 מן 61)1 , 0חייס תן יוחל )מיחס קרוכז מתסס מר ד6מר )יקום וסדרסורחך גססי מ)ח6 דע3יד ת6ן סקי חרווייסו זקנותי Sblnct ל3 , נלמייסו)ט)ס1
 )6 דס סקי, . ועמד מטחו סמם וענוד דס סקי, ועתד י;ט ועמד מחס ועמד6כ)
 כסיף 61כ) דסוכר ייגהו סדין סתו6) 6מר כמליס, כפיס נ3יגס מ)כ , מגנגס ,י6כ)

 ט) 6% פופות ט) )6 רם מקיוין ph המגק, , לפורף כי )כיס פרם ,מלפורץ
 נוילן מלי ער ולכיוס )6)חר פתים דס סקיו סת61) 6ער , מ)ימ כסר ע) 1)6דבש
 ר3 "תר "סי 3ר היית רב 6תר , טויו גסס וקט גדש ע) מס )6 סחהייתרי סמתיס יון תיגהשיו )1 תקי)ין סקוס גסעתח מתיק) % חרמייסו דיירי Sh~lר3

 י6כ) תס )1 טין דס סקיו , קרנפיו תגע)יס ויקנס אינש קורות 6רס ינוסרהעורס
 גפר 6תר רנ סעווס מוכי ת6י . סעתס לכי תסס ושמס סנרג)ע otSDlnימטר
 יין "תר העמו") , גפס6 מגף גפס6 כסר ומר ר3 , יין "תרהממהל)

 כנתק"
 מ)ף

כותק"
 וסוכי, סה)6 ,

 כנגח"
, hnDh דס: פרג ועגי דג, הדס לני סכגח6, ונתכרך 
 : פוער יסר") קכרי ע)כשונר

 אטבם ובלבל בהן אהנם ק בדק אתכם פד אשר רחקם מלך אלווה אתהברוך
'ra5ח% אתכם %החות , בדק להקימכם עתקי והוא ןבייןן פלכם מבפר הרע 

 : רגשזים ~ron ה' אתה בתך ; הבאהשלם
 : "שי טיש קנרי ע)השעכר

 השסר , חירבה שיה פדור נים אתנית דבה יירתקו הפרה חם קטנםבושה
 : לש זכר כל ותאבר הזשמים פקרת לק ן נשטי גל רפאים יויו כלכמהש

וספתסםמין



 י גאון עמרם רבסדר
~nhnw.daat.ac.il נה לפרלליםתפלות

 : "טל[ ססןימ *מר סדן %ק ס16מר "מר , צמח 6מ א%ופמפימע
 וגסבני . NWD ולאחאה לחרתא עתי רהוא בע5סא , רבא שם" ייתם-שיתגדל

 , טאריה נוכראה טלרגא ו5סעקר היכלא, ישכל5א ההשק,]קיתאן
 סלטתהה נצא בניר ירשא ימקד , האתהה רשמיא הליטא פולרגאיאתכא
 קמא , ומוגין : קריב ובזנק בענ5א , הציפך בית רכ5 ובהי וביוטיכק בח*כקכקויה
 והתרם רה"ר משתבה , אסן . יתכרך , שמיא תעלסי לעלם סברך רבאשסיה
 אורחא ושכתא סכל 5ש5א בוא, בחך למודשא שנגה יתקים רחהררויתנשא

 ושבע וחים שמיא מן שליטא "א , אמן ואיו בשש ראטקק ומששץאחושכחתא
nvamוכר שקוס קדנה אם;: ואשרו ישרתן לגל פצלה וטשנה : . 

 אבלים2נרנברן
 בדני שרש , האסרות mew , הריגום הין העקם מ5ך א5הימ ה' אתהברור

 אין אטטי אל , משם דרכי כ5 כי פעלו סגדם הצור כנתוב ,אזרחו
 : אביס 5ב ברוךאתהווםנחם הוא, ישר צחקש5

 לאבל המזוןברכת
 ה" bwn~ מיי utnbw יו אתה ביי . ספי שאכ5מ "ב5ש סנרםנברר

 השים את
 הצף, .הדלה ניראל ועל וחוצנו, ררגד1 גברו דגל על ט , 5כ5 ומטיבלו

 הכ5: הקאת בא" רצון, ור 5כל וכהטביע ירך את פוחחכאסי
 להבה סובה המדה ארץ אבותימ את שהמעות א5הימ ה' לך סדה ארצםעל

 קיהינו ה' רשל ש כהיים. מארץ שהוצאתם תל וטון, חים ותרהברת
 : הכזון 1ע5 הארץ ש ה' אווה ברוך . הטפו אלהי שסך את ומנרכק 5ך פותםאס
 טרמם . הוה באבי האבלים ואת ירוקים אב6 את הסתאב6ם את א5הש ה'נהם

 אבזמכם אנכי כן הנרגנה אש אשר כאהש כאגצר , מעוגם שסחם ,סאבים
 : אזק יישלים. וכתה אפם מנחם באיי תנהימו.ובירהש5ים

 רגול קטל קרכם קרהטמ אצירמ ט"מ אביס העינם, מ4. א5הימ אתהברוך
 שפט אמת דח אמת א5 , עסמ ato וצא ויום עם שנכל , asDrnהשב

 גורר , לברכו 5ו ונהוהת בכ5 אמ ותיבק * חעברע ענר שאמצו , בעלסו שיט ,בצדק
 , ולשלום לחים עזראל כ5 ומעל פעלינו הנאת רירצה את הנזר דושפרשת'

 : וכף ורחמ'ם והמר חן 5ער ינס5מח-יא
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 . א"ב עש"י , רע"ג בסדר הנזכרים הגאונים . שמות הםאלה
 סספ. ס) נכיר מרג6ורכג6, אלוף,אלעזר

דצחק,למט.
 ת"תוראירעמפמא: nDW) וע' . ע"6)ם'לסיהודאיללגאל

 %lbnP). נם. )קם לטניס ג16 צדקנח,
 תטשהלששהמו,

 מ6ר "סף לכ מר תם6למס",ס* מפלאנטרתאי5"חילאירס
 . odntlh ע%9יגש

 מטרת*. לכמטנחשק,
 מ'סמאי%ס. לב *"פנם.סןמזשי6י.לס.סעדיא,
 שיס. ל גער , שטען ו"תש*ימ6 בחס ששנא 3רעמרם
 : אביי נעגאעקעס.ומ'כחםגעורכפלםויקפלט",
 טעסנ*ןשקכגטעס,ס"גאמןש6: תקאצפח,

 מררכ: ידיפ טפלצרוק%",
 למאממן6: )ק,טיטא שלוס,שר

%,,


