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 יצ"ו ק"ק המדינות כל כמנהג השנהמכל
 ושהטע , יצ"ל מירנא אייזיק יצחק מהור"ר , דעה בדור המפורסם הגאוןמקרב
 זצ"ל עלום מהוראי הרב של תלסירו והיה , זצ"ל הלוי מהר"מ עם בוויעןרב
 . זצ"ל סג"ל מקרי"ל המפורמם הנאון הרב של רבו ג"כ שהיה , בווישעהרב
 אהרן וסמהור"ר זצ"ל קלוטנער אברהם ממהור"ר קיבל מירנא אייזיק ר'והרב
 * הדוק תרומת בעל זצ"ל איסרל ו" הנאון הרב גם חיה ובימיהם , זצ"לקדוש

 * יי"ע , והלאה הששי לאלף ק"פ משנת חיוכולם

 * זצ"ל האחרונים מן וברבים והלבוש ברמ"א פובאים הזה המפרורברי

 ונמצא , האחרוני הסכמת לפי דינים וחרושי הגהות rle~lnעם
 בתי

 1 חק משה אני מתום ההגהות

 . להנ"ל הסכוך בדור ג"כ חיהאשר
 . געוסי"מ n1IDD כ5 שתיקון נכון נסדל ממדם גדסס וכעת , קדמוגיס כדסוסיסגדפם
 הגאון הרב מאת , ה' ויאת מוסר בעניני בית"א אלפ"א סרר גם אליוונלוה

 . יומן ס65 מספר נעמק , זצ"ל הירש צביסהור"ר
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  ספר המנהגים  
  תוכן  

  א  הקדמה
    :א  מוצאי שבת
  ג  מנהג של חול
  ד  מנהג של שבת

    מנהג של ראש חודש
  ז  חודש ניסן
  ח    ערב פסח

  :ח  עירובי תבשילין וחצרות
    חיטים לעניי העיר
  ט  דיני הגעלה ולישה

  י  ליל הסדר
  :יב  חג הפסח
  טו  חודש אייר
  :טו  חג השבועות
  טז  חודש תמוז
  :טז  חודש אב

    תשעה באב
  :יח  ימי הסליחות, אלול

  יט  ראש השנה
  :כב  עשרת ימי תשובה

  כג  יום כיפור
  כו  דיני לולב וסוכה

  :כו  חג הסוכות
    שמיני עצרת
  ל  שבת בראשית

  :ל  חנוכה
  :לא  חודש טבת
  :לב  חודש שבט

  :לב  ארבע פרשיות
  :לד  פורים

  לה  דיני יוצרות והפטרות
  :לה  דיני תפילה 

  לז  במה מדליקין
  :לז  קדיש יתום
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