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 ע״י חי־ם תש״ע

 השיבנו ה׳ אליך ונשובה חדש'•מינו
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ר ע״י חיים תש״ע ו ז ח מ ; 

ך ו ם ב פ ו י ל " 
 כמנהג.קיק ספרדים שבקונשטאנטינח
 .• ומדינות <יזרח ומערב ואיטאליא .

ח . ו ̂יי־ייל - ונוסףז כ  
 התפלות מכתבי האור המופלא הארי• זצרק״ן*

ם י י  ומספד חמדת הימים ע0 ההגהות מוהריר ח
י זצוק'ל, מם הריני׳ בלעיז ובקשות מות׳ עד  מו

ה זצוקיל בסוף המחזור למען ר א ד פ ו  ד
 לא יבצר ממנו בל טוב הזנגנו גם הבקשות . .

 מסי אוצר נחמד במקומו לחיות י
 . דגר דבור על אופניון׳ ׳

- - • \ 
 כלפס 3הנהה מדוייקת נאות נפשהאיש הנננך 5*0
 ישראל בכר חיים ה״• מעיר גילוגיאדי העוסק
 במלאכת סק7ש גאמונה ישלס ה׳ פעלו ותהי עשנולתו
, ,  , . פלעה פעם ה׳ אלסינו: . .
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 י * '0 <0 0ן 0 00 000'ס • , ״•

ק ד  שנת שומע תפלח עריך. כל בשר יבואו ל

. .מ 0 18ז € \ • ) 
 איסטאמפאדו אעלה איסטאספאויאד. דיל סינייור
 אנטון י' שסיד קון ל׳סיגס׳אה ד• איל סיני׳ור

 אימפיואטור אי דיי אין ביייגח.
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 ״״לליל ״מדר
 י|נ# |1מ1םלהורק אליו ואל*. עתה על ידי נישוק וחיבוק הספר המודה
 ןןן?9ל הוידוי שאגי מתודה לפניד. חפאתי עויתי פשעתי מגמתי ככל קדשי

 י/^•" שמיס!
 fl3H ס*י העליון ישוג כל ידי כןכגיאשונה איש יקד פני ימשו נסיגוק ונישוק. ומגל. והיא כעורמ*
 מלסה נצה וככל״ס סעדה כליה וסלגש כגדי מלכוסס והרשעה כולה כעשן סכלה ושעגיי עמשלמ

t זיון מן האל! אמן כן יהי לצון: יהיו לרצון אמרי סי והגיון לגי לסנין ס' צורי וגואלי 
 ופומשץ סאלון ואומל הסזן:

 ברוך ה$קוס שןסן תודה לע&ו ן#ראל ברוך הוא.
 א^ךי העם עבלה לו אעדי העם עיה1ה אלל\ו: ןךל1

i ו י ן ז ן ! W ליהוה אר1י לרוממה 
 רוןןמי ,יהוד. אלרדנו והעתדזוו להדם רגליו זקדו# הו<־*: רוןןמו
 יהוד׳ א$ל>ינד וה#תךווו להר גןךעו כייקד#1 יהוה א.ל#יני •
 אין זקדו# כיהוה ?י אין 3למןל/ואק צור כאאץנו: כי סי אא$
 30לעדי ןהוה >־?1י צו־ר »ל0י אלהינה תורה צןה לני מעה טורעוה
׳ מא^י • ול־5יןן  זקה?|ת £גגןב: עץ ד/«ם היא לטחזיקים נה ות7391

י נעם ו?ל נתיצתיח #לוס: עלום ךב לאודןלי תוךתןז ואין 3 ך  י
רןי אתיעטו3>§זלום: ; יהוה עז ?עטו.יתן יהוה ̂ן ל ו  ^מו ^ע
 ומת ויסל לכרן געש שאועלים כל מלי על ההוא ניר או שנועה ילעילא שיהא מופל זמטמל

 גנוסמ אםקמים שהוגא לאסל הל נילי. ואין להוסיף ואין לגלוע ענוקם זה כמגואל ps' א״•:
*m v m ופכס גילאה ורעי וגקול מכים לומל כל נילי נ׳ פעמים וקוים •אמי \pt וימשיל היושר 
ת ע b מטה. על ד p העלה. וגיששה b p בישיבה 
ן הוא. ועל דעת הפןדיל ןז^ד1ש ו ר  המקום ?
i את דועבך^ק w ד.ןה. אנו ©£ידן לןזןזןלל 

:  (הנוסח המוקגל הוא עפ״י סמסס של הלב מססיד מחליש שלעני דל)

. ישבמגי מייל• נסכמי. וקורסי 9ר ל גליי מו $ 
: ד « 5  ושעוי• וסונסי. ד ?להא>וד #
א >ןד מד<. ד41 ן ד  א^513מא >ןד ן#?ןןע<. ד ו
 ?w* (לד«b<• די אםו$א >לד «ו*»:־ןגל
פ #עגד»עדיוםד!ןפוףס סןה. ד י פ ם מ ו י מ ) א ; ת ^ 
» המוריש ט קןהעד י ד * ט• ממיס מ א ל^ו # 



0̂ולר  לליל 
 שיבא ?לינו ל6#ס<• •>דמא לא גךר י>?כ?מא ל<>
h o t •ד י הה^א לא 0ל?ז י ; א  £בו?יי. ןןדילנא ל
 לא ןמד. ו^להון א^מ־פ^א בהון. יד,א רעןא

 די ןהון שביתין ו^בקץ. ?א שרירץ
 קימץ •

ר ?תי?0 P שקסלן^לח לבל עדת «י.י?1אל,ול4ר מ ™ 
 ?י ל?ל מגם #3גיגד,ן לפ

 ואומר נלשות מולי ולנוס* •

ש ה ןהוה(יוד הא ואו הא) אלהינו ?לך לזעו̂ן ך א̂ו ץ ן י  ן
 עייןדינו ןקןנןגו ןמיןגנו לזןןן הזה* י

m 09*ועם הכולל ה0 ל מי ג' מני* ג . p  ךיקן מוסס כל נדרי«״מ owe המו© כגגד מרס ?
 גם קוד הגדלים וגס לבדן לעקור ולגמל הגזרה ערס נאסס לאויל העולס ולהמשיך שסע

 ׳מן p' גשרים לכלה שגה מול השמעה ולסול זה אמרו המקוגליס ז״ל שמהמיל מקם הסתום *מי*
. ומעשה יהסרע מכל מה סססא כמל זי. ומקל עצמו גמון סשגומה 0>* ,7J ומסיים גגו"( הם 
 גלאשיס ופגם גהס וימרדו איש מאש אסיו ועסה קרג אוםם אחד אל אסל. וטל כן אץ להוקין<

 צורומ מטקס זה. ם מגרעוס גסן איו י וגסיו גכשוג ונקלס לכל עדם גג* ישראל ולגי הגי 69*09
qftfb מ« לכל המם גשגגה. אן כי אין מנייני הכשנ (אמר געיהכ לפי כי יש גו י״ג סינוס כמי י״נ 
^ §  מילועים ומסאיל גאוס ו׳ ומסיים אום ה׳ לסקן אס אשר טווסו ולימק ««״ו מאם ס״ ו

 •מקוגלים נסגולס הכסוב הזה לכפר ולעורר הרחמים גמיש גסיקונים q7 קמיג ע״ג.
 ואסר גל מיי יאמר נוקם לשון ססקונים קמ״ג מ״א.

 ־הס רבי שמעון על רגליי ופליק יחי לגני עילא ושבח למארי עלמא. ואשד
 י רבון עלמין עביד בגין שבינתא דאיהי בגלותא. ואס איהי באוטאה הא אכו!

Yjt ואמא דאינון חכמה ובינה יכלץ למעבד התרה הדא הוא דכתיב ה׳ צבאות 
; ן  ומי י&ר. אם התלמיד אומי. הרב יכיל למעבד התרה. ואם נדר או נשבע ב
 דאיהו ד דלא יפרוק לה אלא דחהא בגלותא עד ומגא ידיעה ונדר או שבועון
 *יהי בי׳׳ה דאנון חכמה ובינה. ואיהו אתחרט הא תלת בני נשא יכלץ למפמד
#  ליה: ואיכון תלת אכהן לעילא לקבלייהו. ואם לא תתחרט. אנא בעינא מינך
* ז  ומכל אינון דמתיבתא דלעילא ותתא דתעביד בנין רעיא מהימנא דלא ז
 סשכינתא בכל אתר. ואיהו עאל שלים בינך ובינה ומנין סניאץ ומסד נדמין•
 למיתה בנינה. ובנין בנהא. הדא הוא דכחיב ואם אין מחני נא מספרך אשד
 כתבת: ואס הוא נדר ססטרא דאבא ואימא ולא בעי• אנא סליק לגבי ההו*
 ראתמר ביה כי יפלא ממך דבר. דאתמר ביה במופלא ממך אל תדרוש. ד*פמוף
 הנדר. ואף על נב דשכינתא איהי מלותא לגבי בעלה כנדה. דאיהו יפריש כי•
Lpo t דפ לדם ואתםתה מקורה דילה לדכאה לה בפיס דאורייתא מים היימ 1לא 
i מבן* דו^טת^ן f יא תפריש מינה דפנדהדאיהי לילית דלא אתקמבת בהדה דא 
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