
אהקרמה
 אמת בדרך והנתני עבדו מעם ואמתו חטרו עזב לא אשר דףברוף

~mm5 
  בלישנא ונם אדם לכל מצוי להיוה להקל כרי , כסדר דחינה מכל מנהגי'ולמדר ולתקן

 ברא14ת קצרתי לכן חכמים תלמירי שאינם אדם לבני אפילו לכל מסור הוא כיקלילא
 אחד דין לפעמים וכפלתי קצת בלשונות הארכתי זה וכננד הטעמים. ובקצתהרמורוח

 ומאחר הרבים טחינו בעו חכטים ותלמידי הלומדים נתמעטו כי ~rw השייך מקוםבכל
 או יישוב שראיתי עד שבאוסטרייך מובים ומעשים והוה אסנה אנשי ואפסושאבדו
 בוריו על עירו טנהג אסתת היורעים אנשים נ' או ב' בהן נמצא שלאקהלה

 ק-

 הסקיב~ם החכמים בין גדלתי סעי טורנא אייזיק הצעיר והנני . אחרת עירשל
  ויורים בקיאים . אימטרחך תושבי עיקרי היו והם הי"ו ז"ל הקדוש מהרתיקטהראמש
 והרבה הגהות עשה פובהק רבי זצ"ל קלוזנער אברהם כהר"ר הגרול0נהנים,מההייר חלוקי כטה שבהם ישנןם מנהנים כמה וראיתי שותים. אנו ומיסיהם  מנהגיםעיורי
 הרבה הביא ובקיאתו גדולתו ומתוך גדול צזרך בהם שאין ומעמים חסורוהראיות
 לכן . לנהג היכי לירע שאין אפכא ובשניה כך נמצא אחת ובהנהנה שציתדעות
 כתב פעמים כמה כי המנהג. ממקנת רק וכתבתי לקוטי בתר לקוטי ולקטתיסדרתי
 צדקתך בטן כלל כן נהיני ולא ומייסוני זרוע באור או בסררכי או היםבאורה
 שסנענעין פסקי והטררכי כפור. ביום בשבת מלכנו ואבינו הכפורים וביוםבריה
 וממקן מטות וקדושים מות אחרי כשחולקץ ונם נהוג, ולא נא בהצליחה אףהלולב
 לפי פות לאחרי התשפוט שספטירין קהלות ראיתי כי מפטירין 0ה יודעיןאינן

 קדושים שבפרשת התועבוה כל ~fff כדפי' הוא גמור וטעות כך נסצאשבחומשים
 הניה משם' *וכן . לקדושים דשייך מינהשסע

 8חס כסע,ס)ין גרע (') )6:,כ,ט וזד מסר'ר גסג "יסו שלא תקנתי הרבה נוונאבטרדכי.וכהאי
 )תעיר סקר חופכן ויק מטס ס,,;, ',,). סול עממם וכמה רחתונה ז' בתוך מוביום וגס: 6ע'ןתנידוכחכ זם טסמפעיוון,ס 6' 'ע %% בא אם ישמם.וגם מנהגים בשוםנמצא
  )סינוס לפור יום  3ין סורס וכסברס וילך לפרדסה-סו, מה וכן . ישנים בכצהנים נמצאושלא

 :. נסג )6 6נ5 חרס כסימן ממס  63ימיי6'ס6 נונא. וכהאי  חורה  שמחח בלילשאומרי

 השכלתי מלמרי טנק הקזתיהרבה
 הלכה עוקר והמנהנ . בוריו על הכנהג סקומוח בהרבה וחקרתי אחבוקומזקני
 החלב עם פונתן שקורין הכרס שאוכלין נמצא ברינ"ס כגון דאורייתא באיסורח1ל1
 וכו' שנהנו מקום הטף3ה כטנהג הכל ז"ל חכמים ואסרו כרת איסור ולרירןשעליו
 בתלסוך. רבים וכהנה ופשמיה נהרא נהרא המנהנ אחר הלך בידך רופפת הלכהואם

 הפסוקם כסדר וגם בראשית טעשה כסרר ומדרתי המנהגים. על לבי נתתיומנערי
 ואב"כ שבת של ואח"כ התול קרבן שהוא צו בפרשת סתתיל מתחלה פינחסכפרשת
 סדרתי וכן . ומוכות הכפורים ויום השנה וראש ושבועות ופסת . חדש ראששל

 ואב"כ שבת ואב"כ החול ימי וכל עתה שבת כוצאי שהוא ראשון בלילוהתחלתי
 בניסן והתחלתי . י"ג או השנה חדשי י"ב ומנהגי . שלם חדש כ5 ואח"כ חרשראש
 וכל לעיל כדפרשתי הסמוק נכדר ושד יהושע כרבי העולם נברא בניסן לןדקיימא

 בחדשו א' כל מררתי דרבנן שהם ופורים וחנוכה באב ט' רק לעיל, כדפישתי הסדר.י
 . דחתן ז' ברכות רין ואב"כ . וחתונה ומילה ויוצרות הפטרות דיני ואח"כבמקומו,
 כנון במקומו השייך עת בכל והמנהג הממקנא לפי בקיצור דינים קצת גםותקנתי
 המץ . ובדיקת תבשילין וערובי חציות ועירובי וסוכה ולולב ושיפר הענית דיןקצת
 ירוץ למען. ארם בני לצורך רק עשיתי לכבודי שלא במרומים ומהרי נונא.וכהאי
 מאר"ק ושטיי'אר הגר מרינתנו מנהגי וכגובהי . הוא  שעה צורך ומאד בוהקורא

 בהגר ונם נונא. ובכהאי באופתם משנין מעט רק  באוסטרייך  והיהוריםומעהר"ן.
  ופולן במעהרין %א . בעפר( קונתן בחול נם כאלהים אק אומרים פאר"קושטיי"אר

 ובביה"מ  ":הגה( 144



 ה מ קעיה
 מ) seln וגס ntw'th ק, הג' 610) ס' מס נאק וגס פ6ס. 6)6 סם תקר' Sh . וכו' 610) ס' פסס% ע61 - מ6ס 3ימעי 5ע'1 . ס)ו0 גרית' 6ת )ו גנתן סנני 6מ1ו )כן סגה 6מר ענין - מ6ס ג'פערי6כ') כ"י . גחו עיך כן עי ס%'- 'וס נב) )כרך 6דס סמייכ כרכות מ6ס חיוכ כשע (mbSD 116 ו1ויטןנתוש יירשי נ:מ-ע1111ע נ"י",מ "ן נ,נ,.1"י,פ ה,ני.,"י(.

 : כ"ס כ6'ה י"ן h1Q ס"ס וגסגוי'1.

 ואם  רעשנות סלם  מתמלל bate ע4ו סקיי pmll טלור ס6זס מיחק כשעת מזקתקנו
 זרכד 5יעס 56ס"1 ס' סניגנו ס'6. הו nt'rinbD כ5 מטץ נ6מנס 6מת ונרכס לסמטת.
 וס5סומס שרגך s(nth תטגמ ממנ16כ ורמקגו ג516יס n~wb 5נו וס)מ 5יר6תך 5נכט ,6ס5%1

D31bDצדיקים ויסממו ידך תניף סרסעיס וס) יססעו נדעכה וסחוטים מקנן סמון כנסות 
 6מס כרוך וסוקס 5רס עת נכ5 סעודי ס61 6חס כי משמע 6חס גדנר וערס סעגס 6חס46ך' גקל6 ערס מסימך ימי 5כן גר וכסליכם  עברך 5יוז קרן וכבמיחס סיכ5ך ובתיקון סירךשננץ
 הסול ופכן כגניו טכיגס עמייס "SSenea nSD מקיום נוסר כתוב ק'י. ס" חיים %ורם ועיין65. ויוצע סכם כמונ6י סממס כימות 61סיפ . 1016 6ומריס סמסס נימוס ודוקין . חספס שפעגף
 ססלס נטעם לנענפ  מיג :  סרס( 0יי סריס  סוף  סמור )זרור  נכוסל 5ססחכ5 עיניו פסקות6

 פסגסגפיט יסרתי ODS לר"ט 6תר כופי ~Sba ס46ת פג' 6תר  וסי6  וגו' פ5פוסי כלסנ6פר
 סכסך מע5 הקם ט' 46ך 5י  6)סיס רנר ילוסלמי ן  יתרו(  סרסם תפור  לסרור וגו'גפסלתס
 ס5ט ומוסע  עול: עומל (bnth1 תסיס טמ56 נרנו יסםע טפוס עומס 15מל וכטטסע :ע"כ רנ15סי ע5 שמיקס נפי קדושי וכר וכל רנ6 ממיס יס6 שינס פגי כר  1tDSb ל' 6מרפאן

 : )ניי( נכריעס חס6 ססיע0ו נס 161מוו. מרט 61ח"כססיטוח

 שבת מוצאי שלמנהג
 ערבית וברכו. רחום והוא יחננו אלהים וכו'  בננינות  למנצח  אומרים שבתבמוצאי

 קדיש חצי אוהו מחזירין אין שכת ואם )6( . הרעת בחונן חוננתםאתה
 משה בירך וכן פפם היוצא השם נשלם ואז )נ( וכו' ימים אערך וכשל נועםזהי

 . תתקבל עם שלם קדיש וכו' קרוש ואתה )ג( המשכן. סלאתם כשגמרולשראל
 פעמים י האימרו לכן טעם בוידוי ז' שום אין תתקבל. בלא יתום קדיש עלי15ישראל. על שלום עד וכו' בתורה כתוב לך וית; . התימקות ושותין הכוס על החזןומבויל
 באותו י"פ כשחל כי אותו. אומרים שאין בשנה שבתות ז' ולכן . זחן מכליניזבל
 פ' ליל חל אם עם אותו. אופר אין לכן שש 1' כל ידיפ טעשה ליכא אזשברע
 וחנוכה פוריה בליל אבל . סוער שנקרא לפי אותו אק.אומרים שבת במוצאיבאב
 . שלפניו בם'ש נועם דהי אומרים הבאה בשנת י"א חל אם וכן . אותושסרים

ואם
הגהות

 כוס 15 6'ן 06 ,6ף סכום ע5 יומר סיכ51 מסני . כו' פכח יחםמל
~stss למחל 5ו טיסים ויייע 

 כסססס 6ף זס  ולסי . 5ו יסים ל6 למתר ס6ף מכיר כן obblb ו5סתפל5  לחזור %יך6ק
 סמכדי5 כסן 51התס55 יחזור  גריך יין  כמסיס סנריל ול6 יפס %ס נכבס ב6מר לסיום ס0לנ6כ
 . רכ"ד( סימן )סיח 51ס0ס)ל, )חוור גריך סנד5ס קודם טסס 061 . כ6נ ססעס נמהלי סטםע5

 תסיס כסומע 16חס otlnlb1 16חו מחורין 6'ן סכי 06')1 שמריס ם) נכרכס מתח )66סי)1
 ן  מיניתנו 6תס רק מונן 61ת0 מונגחנו onb לזמר  טכסית כמג מנחס ומוסער ומסרי"5()מהר"ג
 גסמומ מחוילין  6ין כי קדוסס נפרר ק5ת ג"כ ומקריך  4( : תטנ"ן  לסולט. כוסלו מש ומסיקםו3(

יניסגס



ב שבת מוצאי שלמנהג
 באש אוכף בי"פ. ותוריעמ או חוננתנו אתה שנתפלל קורם מלאכי שום לעשו' ירצהואם
 בע המבריל אמ"ה הן אתה ברוך והותם לחושךוכו' אור בין לחול בי;קדש המבדילאמ"ה
 על ומבדילין אליהות בביתו יאמר ובערב לד( לא. זהו לחול קורש בין המבדילאם"ה בא"י רק לומר צריך אין כתב חיים ואורה . לקידש קודש בין וביים . להולקודש
 בורא הרם ועל בשמים מיני )1( בורא בשמים כל ועל )ס( הגפן פרי בורא,היק
 בו,6לאכת שנעשה הנר על פברכין ואין להבדל' נרות ב' או אבוקה רקח בשטיםעצי

 בצפרנים ורואה האש מאורי )ו( בורא וסכרך לכך מיותר נר להיוה צריך רקעבירה
 ואם הברלה נר בשמים יין יבנ'ה וסימן . וכו' קדש בין והטבדיל הנר rp שיהנהכדי
 אוטר,ם ויש בעיר מצוי יין שאין פי' מדינה חכר הוא אם השנר על טברילין ייןאע

 א"א נועם ויהי אומרים שאין מהי  וק"מ(. לעיר סביב אחד י,מ פהלך יק' גידולכשאין
 : נועם ויהי ולא קדוש ואתה אומרים באב בתשעה רק קרוש ואתהנמי

 וששי ורביעי ושלישי ראשוןביום
 . אור רוצר ישתבח )ח( אומר צבור ושליח רומרה פסוקיאומרים

וקיש
-הנהות

 ו"5 6!י0ו ומ,כ'רין )ו( : קדוסס סדר 6מר עד5ניסגס
~"Stns 

 מוכעמ נעלונין ד6יח6 עמוס
 סיכוי מכיון כמ51'ס otSSDtn 6גו כן וע) ו'ס כע 1)6 נע"ס 65 כ6 שיסו 5Sblnt) l'haסן

 )כ6
 תחת ויוסכ )נ"ע שיסו נכגס מוגנט מנכי כמ7' 6ית6 ועוד החגו. וינסר סינט פגר חסנתסייכי
 5ר סיס אעפ"י כייו 6כוקס ויסוג וס( : ממסר"ס ע"כ . מכח סומלי ט5 זכותן וכוחנ סחייסען
 60 )ו( 5"ע(: ס" עמס מ5וח 1סמ"נ )תסקרן 0מונמל מן מ14ס )כנדרס 6כיקס ~D'D כז6'ת6גל

 חוסל סגת וכסי651 כקוס מסרים דיגו OJOtJ ס) 6ור סנסנח מסוס כמואס סנסמיס ע)דמנלכין
 ע5 כשל ניגס 1)6 ניסגס ט! "ור טסוגת מעגו נסנת 171ק6 . כנסמיס מלימים וסכןומסריח

 . ססיכס יחלם גטמס מסוס טמס 1p'DT נתוס' bntb ניגס כמס' סמנים ונסרק . נו מנרנין 6יןגן
 לכיס 5' ס6ם מקורי )ו( כניכוח(: )מרדכ' וממקף מכר 61ח"כ כימין נוענן 0כסמיס ע)יכטמנלך

 כן"0 ס"נ נר"ס )גח1ס' נניתו כגיח ססס )כרך 'כ51 ננסכ"ג מכירך ומון . וירוק otsht )כןגרס
 נסרי מרית נסה סו6 כנס 6חריס 06 )ס51'6 יכ51 מרים ס6'מ מי וכן יוס'(. רני וס6 יפויס ר3י60

 סמרךכי י 6מריס )510'6 )סיי' ססחילו 61"מ )6סר"י וכ"כ לית מ"י מסריסם קותו מ5')קהמליס
 סיסנ עד סחם )S~r 6 מסי"6 מורי ומ"מ , כן גוהנין 6'ן וקנו ניסיכם סניכם וכלך סיסגחנ
 סיס לs~r 6 מסר'ס 6'ח6 ונתסב"ן . מסר'"!( )ממונח מטומר יסחר ,bS י6כ5 )6 דחיתמטוס

 . חסיזיס( )ממסר כימנו )טסיך Dh'1 סרס מ'גי ע) סנירך 6מר . מע1מז 6)6 סלחנו SDמנדיי
 סגסתייר ומס וטותין . כרכס נמל ק,דס )ספנך )דקדק וליכין סנד)ס נססת טסוסכין 16תן כןע)

 סס3ת )כ4 כמו מתוקן סרחנו יס6 וגס . )מרוכי( 0מ5וס 6ח )תכנ כדי סיגים 6ת בולוח5ין
 6מת סע,דוח, טחי מון כמנת נ5סריס יו ג1חג'ס סתממוי מן )סגי גסנחגו וכן . )מרככי(כולס
 )סססיק סריך וסיתם יוטנ ו6ס . 7נ"נ( רפ"ק )נמוספח6 סנת )מו65י וקמח דינת סיסות5סעויס
 וכחסונת . ל5"פ( )6"מ ור6' מרכס ססי6 6ף ק )ססס 5רז lb 65(S 36) ממכס 06לסכי!ס
 נס . ,ד6י חסכם b'rn כיון גנו מתחי) eh" מסחהסך )6גו! 67סיר כסוסו 5'1 סולםמסרי"ק
(CD)יוחר טס עיין כו'. )כחוח ס,יס: )6סר קידוח וגקזס גוש 16 וגנ7') נ,16 אתרו ז6ס : 

 . נכרכות( דכריכ ")ו לסרק מ15ח כ6ר 6מר כמו הנד,ס נר 6מר )סדר זריך 6'ן)סנס"ס(
 : כ6ן עד ור"ח( סמלכם. )~rlls כסי )כוית רק זריך 6.ן 1S'Ch סנת כמ,65י )1:6) ס)חנוומסירין
 כין מסח . )6"ח( י"מ כמסייס עז ס6מר גרוך מתמי) מכי (t"pnch ד)6 )הנס )ים מנעי)מ(

 ד)8 כמיני ודוקט )ירוס)גו,( מלחמס ממערכי D('O וחו,ר נמו הי6 סנירס 6.ר )יוזליסחנמ
 מגמע ס"ו"סוס ס" זמ6"ח . טוית נטני) גק"ס O~Ob כין )ספסיק טרי 6י 5"ס )6"מ(. ננולמולכי

ז6ין



 חול שלמבהב
 הפסק דהוי משום אכן עסין שאק כתב עמרם ורב . ישראל גאל עד הציב ואמתשוקע
 הפסק.רק הוה ולא הפתח שפתי יי וכן אסן עומר שמוב כתב ואףח להפלה.גאולה
 נאול' להסמיך שצריך לפי וערבית בשחרית אוסרים אין אקיא ה' שם כי וכן תפלהשומע
 ובנובלות ובסנטה במוסף אבל הפסק הוי לא תפתח שפתי מה' אמן אבללחפלה
paהבו אקרא ה' שם וכי תפלה שומע גם אומר לתפלה נאולה להסמיך צדיך 
 שבקריאת אזכרות יפ כננד והם המימם ברכת עם ברכות יש בלחש ופהפללכו'.
 איךי דברים ספור רק שהוא לפי אומר יחיד אפ" שבישר קדודיה )סנס"ס( אטף: עםשמץ

 . י' צריך שבתפלה בקדושה אבל לציין ובא של קדושה וכן טקדיעדןהכלאכים
 סנ'ס(. )ט'כ ס'1 סימן חיים אורח נוהגין. וכן לאומרו רש חתימה טעק  שפד דהויכתב ואשר" החפיסה מעין אינו העתיד שאור לפי כו' חדש אור לוסר שלא כחברשיי
 ורבועית שעה שהוא הטנאה מפלנ ערבית של ותפלה שסע קרי14ת וכף סנ'ט()מוז
 ברחוק הבירו טשיכיר שחרית של ק"ש וזמן השחר עטר שיעלה ער הלילהקורם
 . שעות ד' סוף ער החטה מהנץ השחר תפלת וזמן ביום שעות ג' סף עד אמותר'

 ירצה. אם המנחה פלג עד או הלילה ער היום חצי אחר שעה מהצי רישפהותפלת
 משעת כצנתן שעל שמע קריאת וזמן שעות. ז' ער אומרש ויש העם כלסומף
 המפיל השינה ברכתגועם ףהי ראשיה פרשה וקורין עלף פברכץ ואק השחר עטור שיעיר עד הכוכביםצאת

 והטוסי
 וכה"ג ולישועתך הנואל הסלאה פסוקים יסיף

 בצור מדלנק "ם סנ"ס( )עוד . נ14ן( )לכ עורצהטה
 ישרותי

 . וט' צבאות ה' טאלמ
 צבאות ה' נואלנו הומינו צבור שליה מאיר ובי אבל גניכן בי"ד נגאלו רבואDff' לפי אותיות וס' תיבות י"ר בה שיש לפי כצוירמש ור"א ז"ל נאות הטייץ כחבוכן
 את ואתנה קרא ננד ישראל  פעמים חמשה בה יש שאז לפי ההראל קדחםשמו
 )עיון טהנין וכן ישראל בני פעמם ה' בו ש"ש בהעלותך כפרשת וגו' נתוניםהלוים

לני
 מסיכה לן ונפקא הואיל לתפלה גאולה לסמוך צריך אין ובשבת סנ"ס( )סוי .
 סנ'ס(. )ע"כ קקי סלן בא'ח העין מא"ז הוא צרה יום לא. ושכת ונוי צרה ביום ה'מיענך
 כהרוג מדאי. ץתר ושחה ולא וסוף תחלה בסורים וכן וסוף תחלה אבות בטנןושופין
 ומוכף שחרית בכל שלום שש ברכנו אבותים ואלהי אלהינו . בשם וזוקףבברוך
 במנחה גם שאומר צביו- מתענית חוץ רב שלום לעולם וערבית בטנתה אבל נצוראלהי
 הן בשחרית כסו שלום שים או' כהנים.בפכח

~fft 

 ומתפלל חוזר הם'צ )י( . יאיר הן
כך

הגהות
 חפעין ו65 ככר ס5ית כס)נס 6יילי יסתם 5דמות ים 6נ5 תפיץ. Dpl 656 מד65 מפסיקץופן
 זומלס מסוקי כ5 יקמר ס6ס ורולס )כסכ"נ 6יס גנגס 06 : עימו פ5 5סמוד יט5 61יגוט61ע
 56 ס155 עז סיוד חס5ס 50 ומגמול ס6מר נלוך '6מר סינור עם ספיחו otSaoS יוכל65

 6ול י51ר מתחע כפסס'ן 63 ו6ס . ניסמכת וחוחם ס55ויס יס חס55 שמסמס כ5 61ומרגקךסו
 כרוך יקמר 61חזכ .סיכור ע6 ככרכות'ס ק"מ ~'blp סוכ נדוד osOW 6ס" יומר מסות 5ואץ
 ססמ56ית כ'17 גומז סמם קרי6ח וכססת )ס( ג'3,: סימן 163"מ )נדין כו' 75וד וחספססלמן
 ונסנ'ס גיגית הכוח נמריכי סו6 וכן עוג. ס~חך כעס נורכיר 5כו. גגי (stw סתיויין מ5יות,31'

 יננלכותיס ק"ס נקמוט . 5סיי6 מיימוג'ת ינסגסוח ע"ס מ"ו דף מוכס מסגת ולוע מהרג06ל'י
 3סס 6מ6 לני . סימן( )הרומת כקוס טוגין 6'ן )הפיס t)tba 3ין 536 וגלפו קדים קדודםעוגץ
 . ס"6( סימן נל"מ כ61 )וכן גסכם 5ו)ור גל6ס hSD :די מעיק יתיז ס' גסכע 6סר מגייםלני

 5מודיס יסמם תפנס נ6מגט 6כ5 ומודים לכ6 ממיס יס6 61מן קדוטס יטגות יכה נגולכ56סי
 ככסח כידו זיקת 65 6נ5 תוקנת כיגב יפסיל כדי גנניו 5מספס צוחר כגוס. עולסוקין

 SS~ncS מחמתו )י( : )נקיון( סכגסח נכית ובורקס נידו np'S שומר סס5ס מטעת וס65ספפ5ס
 קכי6וצ 6כ5 ס6מ*כ וסקרים ק17סס סדר 6סי' סתס5ס כ5 המור ומתל מקוחן וסרגו שינידקדושם

ממורס



ג חול שלמנהג
 )'6( . ט' ותר לרור קחשה בה ומוטלצך

 ומפליי
 מפרתו". במקומשיש במזהמן

 לשי והזקנים יהוידע ויפול שנאמר נפילה בלא ההנון אומר תורה ספר אין אםלינ(
 אווזו אומר אלא הפלה שומע ה' אתה ברוך בתחנון חותמין ואין . ה' בריתארת
 תפלק כבור משום. בזרועו תפילין יש אם ימין צד על בתחנון ונופלק . רגע יבושועד
 על שכב בעקידה אביס שיצחק לפי שמאל צד על יפול בזרועו תפלין איןואם
 ישני יד באותו נכנע לכך חירות דרך הוא שמאל הסיבת טשום ועוד . שמאלצד

 ואנחת . וא' לראשי תחת שמאלו שנאמר ועורהקב"ה.
הגהות

 וסיכר וא' קדים התחיגו 06 כערנית וכן 6ור 1ו1גר ניכו כסמלית סחמעו 06 6נ) . 65שטולס
 י סימן( )תרומת )מור ותסוס קהוי ו3רכוחיס יקש סצינת )סג' י'ח סוג )יחס)) 6'ןמקנתן
651

 'כמסרי
 יוגר המריס יכטכת כחג o'1enl . גוייס נל"ד יסתנח סחחי5ו ד6סי)1 סכחנ

 סיע )קרות סכם 06 . יט( כו' הדסן )תרומת וכו' וערנית מגמת חסות ורמו) ומכמסומוסף
 יקרות יכו) ק'ס וגס וסמ"ג נשח כך6ית6 )סחפי) יכו) ורלי חפ)ס יגס מגי 6י:ו ועדיין1)סתס))
 גיגית ע5 סיכרך מועב כן ו6ס . כרכותנ)6

 וחסידיי
 ייחל 61) וס כענין ויעמס סיום חגות )פזי

 . דנרכות( ס"ק )מרדכי ססכיכגו '6מר b~c ונגנן מדחק ע"' טחמה סנן עד GS'l1 קים )קרותיכו) מסתי עמוד מסעדה ו6סי' סח'ס מנחס 'תם)) 'וס חג' 6חר סמ"נ )טון . נ"5 כך ער3 )עתעי
 6"מ )כסיס כרכס זסיי כרכות'ס יקמר )6 16 6כ) פוס ק"מ )קרות יכו) פוס טעות 6ר3ע6תר
 ושכיס המעריג 6נ) יקמר )6 ססכינגו 7וק6 ר6ל'ס ,OC3 דכחנ נדכות פריס ממרדכי ונגע .נ"מ
 כ6 ולמ"כ ססחפי5 מי . נ)י)ס יוס וסיח גיוס )ירט מות מוכירין מסרי סנרכוח כ) מסיקמר
 סס סמתסי5 מקמר )3ס5ס נרכס מטוס ג,: 61'ן טגית עמסם מחסן) מתס))יס ohlnt נכור6ג)

 סיתס)5 )ו ספק cb סכן וב) )נ)'ון( מגך הטרח עם סרוב מסוס וססעס מקונסת יותר סי6.סגכור
 מודים )ענין קדוסס 6חר וכן קדוסס סנכור OD )עגות סיכו) 'וכע 66'כ )סתת)! 65"חמע)סמ"נ(.
 ק'פ קר6 כנר 06 מוייס .)עגין דמי מסיר נסס ססומין סכריות מן 65תח 16 )מודיס D'JOS יכו)ס6ס
 )ילח )סמא 'כוpb 5 3הן סומן סחין נסוער 16 נתח)קס סוך 06 6נ) סמסס )"חות יט)שוכוח כ5מ" סומי והוו )מוליס מגיע TCD ומדמן )חס)ס ג6ו)ס )הסמיך כיי י"ח )סחתי)לגריך
 קמל סיטו) עז כסוף סממת'ן ויג'נ נקנות זכססומד ממשן ר3יגו כחנ . סס( סיין D~pסימן
 המס "ס ורניגו , דמני)ס( סני מקק זרוע )מלול רכ6 ממיס 'ה6 וקמן וכרכו קדוסס ס5כורעס
 סני סרק, כמריכי וכן סגנול סם וקדוסס קדיס )ומר כדי ס)6 נעומס ממתין טסיםלנע

 לוככ 16 כדלך כססו)ך 6נ) ירוס)יס גני יחס,) מחס)) ס6דס סמקונווח 3כ) .זכרכוח
 סכגס:ג6ס נמקוס ט)6 לסיקו סכוכו דרך מתפן) רק )ירוס)'ס סגיו )סמויר גריך 6י:ו בקלון יוסבוכן
 ייחי7 . ג'ז( )6*ח נגנות )עמור מחמירין ויפ . דנלכוח( ס'3 ריס )מרדכי )נו יסריז דרכויתחר

 חסרתך )וזים סיוכ) וימהר ודור 1)7ול קדוסס Irno עס יקמר "1 6חת נסעם Irno עסהעתפ))
 )וכן יהקדוהם ~Sb סמץ עס ס'6מל 6חר סי )מסל יתמי) 61) 'חפ!ס )סומע הס"ן סיניםקוים
 ומכסנ , ססמג' חפנת נסרק כד"'חO'DDlts~ 6 חס!ת קויס !6כו) 6יסול 6ין . tlllha)6ית6
 עותם סיע הל6'ס . 1ffD1) סימן ונ6ו"מ ס"נ חעגית כמס' ונחוס' 6סר'י כהג'ס )עיין )6כו)ס)6
 מזכתו מfis 5 סעדיין קידום מסוס חס 1!6 3ס3ת 61סי)ו חפזה ק~דס נסמריח מסכר דן6מירי
 ונסעח6 .)עי 6ח ליח נסוקל ק6י 6ח יומ6 כוה ירוס)מי , לס"ס( סי )6"ח חס)ס )6חרער

זעירת"
 לכי מס' 3הילס רסיס וכן . לגלחי י"מ קומר Tn~D פסעת )'סג טסן מכבן )עי. 6ח

 15 6ץ ק"ש ומן סטניכ ומסמס , עומד'ן כמהן ומ,קעץ יהו,רין ייסכין כססן חיקעין )מסינמק
 )כך )י6( : רקס( סימן )6"מ SSDn'1 ק"ת ליקלק עד ובשן)6כו)

 מסקליי
 חחגק כ160מ' ס;יסס

 ויתפייס מנילן וידוי יסמע סי6 כדי 6מי' ד' 6תך כ) כין טיה נעורס מסחחויס היו סכסוסי6))סי
 SSDnnC מס 'ע 1*71 לוקה 6יגו "חד כי כ6!1 סיס כהסתרת כה"נ נ"כ עונין 6גו ,ס סס וע)עמנו
 פלו מכסס 6)6 )יסב גריך 6'ן rh 33רכ1 מיד )התחי) לונך ~החון סריס עוסה וכפס"' )נ)יון(חנירו
 cb pb 3סניס . סכתו מה )י3( : )מסרי")( חממן 161מר ס)יס עומס מנמר 6מר כמקומו3עמךו

ספר



 חול שלמנהג
 שעו 4י( . שלם קךיש נואל לציה ובא )יג( . למנצח אשרי קדים. חצי נרע לאחטרנו
 ז )עז( כאלד,יט אק שאומרים מקוכצת ויש יועומ. קדיש לי. נראה דקרא לישנא שייאק אלהעו הא כסאם השמים שנאמר עיקר כן וכו' בשטים כבודו וכמא )סו( . כו'לשבח

 לווזות וקבל שני ביום וירד ה' ביום רבעו משה שעלה יום מ' של רשו ימיהם וחמישי שניביום
 בהן להתענות רנילין לכן ברין יושבים טעיה של דין בית וגם מז( . )ארח(ארמונות,
 קולנו חוסה זרים הבט ישראל אלהי יי ררצם והוא )ים( בהן ומוסשיןלפעמש
 וקריין -תורה שנתן ברוך אומרש והקהל הבו הכל ותגלה אוסרנוהתזן עונע והקהל נדלו אימר והחזן ס"ה וכצציאין )יע( . אפים ארך אל קדיש חציעזרנו

 פמוקש תשעה רק קורין בפריים לנר הפחות לכל פסוקים עשרה וגבראל לויהן
 השץ אשרי )כ6( יום בכל פנתה : 1ב1' אשרי יהללו קדיש חצי עניינא.דסליק

 צבור ושליה נצור אלהי כהגית ברכת במקום רב ושלום בלחש ברכות ד"חקריש
 י4 ררצם והוא : שלם קריש בשחרית כסו בתחנון וטפלין בשלום עד התפלהה81י

 של שתמיד לפי רחום והוא ותקט ונו' רחום אל כי בלחש אומרים יש כו'הושטה
 אוסרש לכן דיום עבירות על טכפר ערבית של ותמיד דלילה עבירות על מכפרשחר
 אמת ק"ש מעריב ברכו ערבית. חפלת לפני לוקין שחוטאים לפי וי"א רחים.והא

אסונה
הגהות

 גיעקן עיקל כ5 607 עיקל קrb 5 פחו יקמל 5מס יויע 6ימ נסי5ס נ65 לחטו קמר תרוסס%
 נכסכ"נ זנוס5ין מסוע מגסנ h~Sp, סי' כק"מ כז6ית6 610 למוח גסי)ס ע"י 61סי' נסייסמטס
 4מל קדוסס סיכ 6ומל גסימיד עוג )ינ( : מסלי'5( )תפנס תוכים גריס ס5 וניסכ'גסחעחס
 קע סרסת פון 6100 ועגו סג6מר )סי רס כקון 165מל1 ורני5ין )יד( : ק)"כ( סי' )6"ח3עיגס
 נסלים מינת לסגי טעם ויסי )ומר גסנ מ0ל.י )ע,( : יקרו ומוסג עומר 61ין )ע0 :)רוקם(
 ערנית תפ5מ 6חל עד ומסובין ע)יח ע) נינך 651 סזיי "ו סננ . סחק3'ן כתב וכן ססעסוכיעל
 . 3חסלס קילס גסס 165תס דעסס כין כרכס נ)6 הפעו תפלין nt)os 6ין סו6 יום דסויץבע"ג
SJhמחעעף 6ס קס,ז6 7)יכ6 ניבית "Pb Osti יכו) נמורס qpDnCS 65מסד"ט( )גחכי נרכס כ : 
 כ5נ*פ olnts  בלוש oeln סססי' )סי סגי 54 ונתמקח ממיסי יום כחח5ת מסמס סליק )סי)יו(

 ס)סס )ימ( : עמיתך חססוע נג7ק 5דכר סימן יונכין זק 3יס 5כך סוס( )נטע כקלוח~ח5"ס
o~)pr3רכ1ת עפרם סמונם )נד 16כריח עסרס סמוגס ח)ק וגג) חיק 6' כ5 לחזם וסז6 תקט 
 טכטס מקומות יניס 60 כ6א נתסונס )ים( : מאתי ונוחס. געמידס יותז אפריס גןע)

nt)pS6ז כסן 6'ן 06 )כ( : )ג"'( מנך מירח מס כלוג מסוס עגמו כסגי 6מד כ5 וסכנסס ס"6ס 
 61פי15 מסרי"5. ידעת יקריס פירנס מי סוים ob1 7וק6, סכעיל נob 610 17 יספון עולס5וי
 ליסנ גליך 6'ן מעמיס 3' קורס מכסן ס6ו 4י סס 6ין 061 . ק53תי וכן 1abl(r )מנו )6סכי

 קמ"נ(. סימן ואח )6סל"י cpn 3כ) ממרכין סיו ס)6 סכיל6 גליך סי' 75ידסו יוקץ כינינחייס
 5מיגי כל"י סססוק פס על ונס וכו' ססס מיי ססו6 ממזון מנרכם מק"ו יחסיכן סחזרסנרכח
 יפ . סכרכם ואת תוטס סד סתולס 3סיוס דכתי3 מסרוק מוכם ג"כ 6מריס ס5 ונרכסלוקיך
 4406נת6

*DDO 
 1סגיhb~ 16 לדעת וגק . "נלך ותזור גליך 06 סקרי6ס נסעת וססיח

 לחוור גליך דלין דססיס6 וכלכיוס מוכס וכיסינח ככייקס סמססיק גני nDD כטלכוחס6ו"ח
 סג6' מסני מ5ד מסכנ למקוש וכבמוזר סנימס 56 סקרונס מגד סוכך 16 לקרוח כסס51ך .ולנרך
 מ? 60רון וסגי ועומד ס"ת 6מר סו5ך ססגו)5 מנסנ : סמ7ס 7סרסח כססערס וגו' מגסיךו63

 סי' ההפיכס סמוך 5כר~"נ נמנחס כסכך סר*מ )כ6( )מסל"ס(: לקלוס כסמחמי5 ויסמר סקסןסיניגו כדי רס 1כק51 לקלות ממחמי) קורס 6מן עונס trn~a מיימוני(.מגסנ )סגס'וח 1Dtpnl ספחמתחוור
 6חר לכסכ*ג כ6 06 . )גליון( שנול סקסן עס 5סחס5) כיי )דוי תסוס 6מר 61מ"כ י"ממתם55

נכפו



ד חול שלמנהג
 ההפלל ולא באונס או בשתנ שכח )סנס"ס( : יהום קדיש לשבת עלינו שלם קדישבלחש ברכוכי י"ס )כנ( . קריש חצי עסינו יראו ואסן אסן לעולם ה' ברוך השכיבנוואסונה
 רשהה ערבית במקום ואחת שחרית בכלם אחת שתים שחרית )כנ( יהפללערבית
 טנחה שכח והים תנחה מתפלל וחרית וכת . אסות ארבע הלוך כרי לזו זובין

 של שהש ערבית מתפלל שבח בערב מנחה שכת )כז( . שתים ערביתפתפלל
 בראשונה ומבדיל )כס( שתים חול של ערבית מתפלל בשבת פנחה שכח ,שבת
 סגס"ס( )ס"נ . שתים להתפלל הקנה לו אק במזיד התפלל לא אם אבל בשניה.ולא
 שבתבערב

 מדליקיי
 ומברכין שמור כנגד ואהד זכור כנגד אחד )כו( נרות שתי

 בדעהו החשוב שבת. של נרות( )או נר להדליק וצונו במצותיו קדשנו אשר אמ"הבא"י
 שהם להדליק הנשים ונוהגות ברכו. עד או סירו הנר שימח עד שבת יקבלשלא
 נופלק ואין חול מנחת ומתפלל בעצמו. ידליק אשה לו שאין ומי עולם של נרוכיבו

בחרגון
הגהות

 1ffD~t סגנור עס דעלניח ים ~'SSDn מוטכ ערכית nSen מחחי)ין וטקסיו מנחס וסחמי5גרכו
 n'bs כומוכמ טסי מעלי לנור סם מ"מ נערכ גס )חס!ס נלעס זסמכיגן יוחנן כרנייקיימו
 חקגום. 63מגע מסלוח סגל לינ") ס6 ועוד זסחליח סמיכם נט)ינן עמידס מסוס Dh7" פ'עסימן
 6ין חסלי פעמים נ' 6מל ס)6 כלס וסיום סו6') לסלי )ומר 6'ן סמנחס ומן עכר כנר061
 סטססיק 6מר יום סעגר כיון קזיס לזמר סייך 6'ן 1P11DS מקלת מחס)) 06 61ס(' חמקמק5וס

SSDnn)חוור סס'ן 6'ן זערנית 4ח )ככ( : מסריט( )כתרי SSDn~1 מיימ1ל( נסות טכו6 )סי( 
Orntוכן סמיכס שיך 6ין זערכית )סורות )חספס ג6ו)ס לן 5ספסיק קיים 6ומריס טטמס 
 ו' )מגין זס1)ס קי") כי ו6ף hllpn" ממגין סריגו )סורות קרו6יס )מכעס סמסעיל סביןסקדיט
 PneD וכן י"ח כמקוס ונתקנו שכרות י"מ נסן סיס סססוקיס SD גחקן יהק7יס ג") 6ך .)מיק(
nah3: )וחסלך ושת"כ שסרי יחחע יוגר תפלת 6חר )ממר 16 מעריג סחפך ו)6 סטכ" פיס )כנ 
 נלכו עגמו כ61 עגם כמככר יוקץ סייוס כו' בע"ס מנחס סכת )כד( : )חסנ"ן( מערינ כטנקי"ח
 כחט עמסם ענס ו6 6נ5 תו) ,1XD )6 קורס רעס6סו וכיון סכת ט) סתיס יחפי) 16 סקסלפס
 סנ7וייס. וכ) מסר"ס סורס כן חו). ט) מגחס ויחס)) מניסכ"ג ינ6 16 נניסכ"ג סיס 0)6כנון
 כמו נרכו סניימ רסני) נרכו 6מר עי מנמס SSeno5n 'מחין 6) )ברכו סמוך !נסכ'נ נ0616
 6ינ נרכו ק71ס סתפ!ט )נמור יוכ) Dbl hSn"( נכמס יחסל) 6)6 ימים נסקר )עכוחסיריך
1'Dp~i(סו6י Stnnol כו67י יורע 6ס כתג ומסריס וכו'. כשיחר bs~ 1 לסור )נמור יוכל( Stnno) 
 6מריגן 16 סכת 50 סת'ס יחס)) ו6ו כרכו 6חר ימתין נווג6 ככסלי 6י מסר"ס )ךנר' 51"ע .עב")
 )חספס . לג"ש( סי' )6'מ ס5י0ית סעס עוד )סחס)) גריך נר06וגס סככי) )6 061 )כס( : )מוןט'65
 6ימ ,6נ) . )ס"מ( נעורס 63נות סס,ע)יס 6ת מסכוכה o'h~l מה)נו171 עמד 6פ')ו געי)סגריך
 לסג סימן מסיק,63"ח כן )סחס)) ור51ס קטג'ס 6חר ססטף 16 נגדו)יס קינח hb"( ע)יססמררך
 6כי)ט ונטעת 3סחליח 6)6 גט"' ס) )כרך גריך 67ין 'וגס סר"ר 3ט0 לכ3"6 3תטונת מ)6תי.יכן

 . 3ת0כ"ן( )מנקתי י5ר 706 06 כי ענס"י מנרך "'נו כסעומי ונג'וס ע"כ. נמסקס סס'נו)1)דגל
 כו' זמנקי מייי יכ, מניחר י65 סרמיגס ס) 'דיט גקי1ח ע) ויכרך "0 סככי מן 'דיוכמוס)

~lpDnl סייגו נגנז '7'1; 6)6 )תפנס ממסר סריגו למוריס דכלי0 כמס ונוסר"'(. )נו?ל'") עגע"')ניך 
 סיסת ג7ו)ס רפוסת נס . )מ'ימוגי( יחפ)) ולמ"כ ורנ5'1 'זיו סמו רוחן 0חריח "נ) חס)וחכסלל
 יכעיס גט')ט נשני) תסוס ומן )סעניל סרן כמכו וטתוס' סר5יס( טמוגס )ס' נ0מלית געיגיסרוגן
 )יסקס כדי כ5) )חוור גריך 6יע )קהליו כדרך וכן סרור. "1 נעמר יקנח גקי1ח ימו 6יןו6ס
"cbכותים ס) מסח מסר 06 וס"ס ר)'ג( ס.' )6"ח ומן )ו יס 6ס מי) עד )סריו "נ) )וימן ים 
 )י5ך גריך כי' 0מתס)יין נוק1ס נוגן ד' עד )מג'ו 06 יכן ימתג. )סדו מי) "רגע יסרק! סחו'0
 גליך 1flnbl)סם

~trnS 
 כיי 6נ5 3עס,ס. סמחס))ין נמקוס ממקומו ילך 0)6 ככן srl מיל. עד

 6ומריס וים )כו( : ( ,סרוסיו העור סרק )"נודם טרי ?חאלס "מר .חיני )ילך 'לסרךס)6



 שבת שלמנהג
 ופרוש )כו( אומרים ואז כו' צאתנו ושמור ער כו' מעריב ברכו שלמ, קדישבהחסן
 אק סשה וידבר אומר ברגלים . וכו' ישראל בני ושמרו ירושלים עד וכו'עלינו
 לישראל חוק כי חגנו ליום בכסה שופר בחרש. תקע בר"ה . ושסרו במקום וכו'מוערי
 סגל אתכם לטהר עליכם יכפר הזה ביום כ' הכפזרי' ביום יעקב. לאלהי טשפטהוא

 קדשת אתה הקדוש והאל ומחיה כגן בלחש ופתפללי; תטהרו. ה' לפניהמאהיכם
 ברוב וכן שסך אוהבי ישראל בך וישמחו לסיים רנילין . כו' בטנוחתנו רצ"ויכולו
 אק ונם הפהיחה מעין ולא החתימה yD'; אינו שהרי היא גדולה ותימהסרורנה
 בו וינוחו שי"ל מבקיאים שמעתי וגם ישן במירור ומצאתי ברגלים. רק שמחהשייך

 רצה . עיקר נראה וכן ופתקקה ההתימה טעין שפיר והוא כו' שטך מקרשיישראל
 . סלך הררת עם ברוב פשום רם בקול ויכולו )כח( . נצור אלהי רב שלוםומודים
 קדיש הוהם, ואינו בברוך פוהה אינו האומרו ויחיד בטנוחתנו רצה אבות פנן)כע(
 ק'י: לשכח עלינו סדליקין בטה . לשתוה לתינוקות ונוהנין ))"( . קירוש ))( .שלמ
 אומרים אין המוער תזל ואפילו שבה נעיב או בשבת להיות שהל מוץ ביום)5נ(

במה
הגהות

 סני נו63יט 'ותר 6י3ריס 6רכע 'ים ochi כי ו63טס ס63יט "יכריס כמנין נר גר ג' ו6סס 6יסננד
 ד!תות וסניאיריס

 כך6'ח"
 גר גר כמגין 65ים ורמ"ח 0065 רנ'כ 6יו מינוין נסרק בכורות ננוס'

 וכן עיניו ממ16ל נוגות ויחמס 6חת נוקזת נט0 פס'עס כי מקות ה' ננימסריה גר מעמיס 3'וכן
 נסני) במון סיגיו מניקור ס;חמעס "חד r-sn 6!יו חגר rh כי מנרוח ע) קיבוס 3סעח עיניויחן

 כת3 )רוקם(, מגוס 3'11, מנוט נ:גת הנר ics~ סקרן לכסות סרגי)ין ה" . )מסר"ם( נסותפסיעות
 )סדיק "ין סוג סח5ס בקיעת 6מל כד 03 ונו"חריס כע"ס מוס: כסים ס"! מסר"ס כססמ0ר"ס

 OPlon קורס מלכס כ)6 הנן תדליק rb סמוסס לסי מנח !קב) רולס האינס 6סס כן ו6ס מנתנר
 מנרכת וסיט המוסה 6הר סין)יק !כוחי הקמר "ו ותכרך מגרות ע) 'יה תסרס כחסיגסשמ"ג
 וין)יקנה וימיר יכנגס 66.כ וע,מדח נירוקה גלנה סייך )6 יר"ת ד6ע4 חמנה וס דגרעכלי.
 מנזיקין 3מס דמי)ס' תוססו' נססקי סיין וכו' tnl_s )ומר ס0חיר מס חמוס (ס ונס 7טנח. סניגסן'
 ע) 7מלו 3"מ סלק סוף נתסיס פילס"י .כן . עכ"ז סגרה הן)ק חטיגה עם  )כוחי )6חר c(hווי)

 מהתיר 3מסרי"ו r"Dt הסמס,ח. גין "סננת נורו ד)6 3ע.רוכין המליגן 6ך ססמסות. נין  6ףססנוח
 )עסייחן עובר הכרכס סחס6 כך. וערך סורות ע) 'ךיסס יסחט ו"מ"כ !סד!יק נדו! יוםצעוד
 כקמר )י סמיע )6 נסתרג ,נסת "מר n~ca סנרם ע) טמ3רכ,ן כקונן ס:נוג6 שכחגת ינוסכף
 גריה מר bSt )י סגירת)6

 דלני;"
cirn שלוכות גלחה )עסות יס שקין . מינן( )מהר"מ עניה 

 מסרקה והניקו olllb נמסר 5ס7י6 וכן )מסרי"OSD:S 1 כרכס הוי 65 ו6י האייס עדסיי)קו
 . )ממי17סיס( ומנרך סגרות 6ת מנע) מן)'ק ר6סונס בסכת .ונדת כ60סהו ]הנ"ס[ .נחסונ0(
hn'hימים חדת מ0ו6 גנמ' סינורו סניעיח מחומסת ורטיהסס'ת נ"י טה61 מיום סעית סת' דס")ו מ)י"נ ה61 סנח דה1סקח נמרס גב' ס) נסר נססר hl?~ pSn כתב וכן מסגם עכר סגים 
 סים )סי )כן( : הממס סחסקע קורס כע"ס )ביהכ"נ !מהר 'סר") ו)ר'כין . נדוי': ויחרמהר"ת
 מסוס )ומר יס נמכ1מד 7וק6 1'כ1)ו )כת( וגו': וארוס קומר )כן סיח כב') ט'1)חח מחוה 3ת"גלת
 לוחו ס6ומריס ומס קדסח 6תס נתס5ח ויכיף !ומר ותקנו ה6ג0יס. סני ופמדו וכחיב טווחדמוי
 "סלופו ס65 )עי כן גכנ, כעצת )סיות סם) יו"ע מסוס בניר :!'מ מקיל מהי'ר סירן סהפ5ס6מר
 061 מגן נרכח )ומר 5'הין 6'ן מנן סיין וכמקות )כס( : כחכי( כ) כסרק )באר"י סתס!הנתיך
 סתס)5 1!6 פסס 7:נת סגי ונסלק כהידוסים מ65הי י"ס( ס" עסין לסמ"ג )כעלס כרכת סו6קמרו
-rhמקלס סנת )י) קידם וי6 סגד 16 סג6נס מי )!( : '65 "גיח מנן מקן טומע "ס נג'ס קד:ח 
 כמקוס קידום ק,דס י0ר6! גני וסמרו 6ומל 6)6 גמחה ייכונו שומר 61'ן ס30ת כיוסובך
 : )נצון( וסנד!ס נקידוס )נדו)יס O:DDS גוחן כניסכ"נ חילוק וכסטין יל6( : מהרי"!( )ח:נ'ןויגורי
 פמרתס  )ומל יכו, hSc  סנת נעלה )סיות סח) י*ט 106 גורס מסוס סכ) ע!' סח) גי"ס))נ(

 וכן : )נ)יון(עלכחס



ה שבת שלמנהג
 כום על סעודה בטקום הנ( בפיח טקדשין : ובפולין ובמעהרץ בהגר טרלקץבפה
 תחלה כז' קדשו שבת בנו ורצה בטצותיו קדשנו אשר הגפן פרי בורא ויכלוק

 תירחב אין ואם אחד יום בן תירוש על מקדשין יז אין ואם כו' קו41זםלמקראי
 ויכלו אומר , כקן( סי . פרינה חמר הוא אס שכר על או לסג'ס הפת עלמקדשץ
 דבר כל וכן כביצה שהוא רביעיה רוב לפחות רשתה כו'. קדשנו אשרהטיציא
 המזון ובברכת מד( : )א"ת( נוונא וכהאי והבדלה המזון ברכת כגון כוסהטעק

טוס"
 בכל וכן בשחרית וכן לראש חוזר שכח ואם ירושלים בבונה והחליצנו רצה
 בסעורה רק . חוזר 041 שבת של שכח אי וי"ט דשבת ה16ק ובברכתהתפלת
 על וכן לילות בב' דר"ח ובערביה המזון בברכת בריה וכן . חוזר אינושלישית
 קורם נזכר אם אבל ))ס( . אותו מחזירין אין שכח אם ובפורים בחנוכההנמים
 אוסרה ור"ח ))ו( מום ויום בשבת ))1( ירושלים בונה אחר וסטיב בהטוחשפתח
 טהר"ם( ובברכת ובטיח שאכלו שלשה בפרק בנמרא )כדמפרש עצמה בפניברכה
 מסיק בא"ח אבל . החתיכה משנין ואין ירושלים בבונה וי"ם בשבת גםוחותםין
 בנעיכם דזמרה פסוקי אומרים השבת ביום לפתר : כו' מנהם תוהם נהסהשמתחיל מי ומל באש"רי, וכן הוא מלתא חרא דכולא ירושלים בבנין ציון טנחםלוסר

 לאורך ער כו' מספרם השמים למנצח ))ת( השבת וביום בקרבנותומוסיפין
 כו' עד שובן טתחיל וש"ץ בשבת יהירה נשכה ישראל לכל שיש לפי נשמתיסים.
 וברכו קדיש חצי כו' סלך אל בא"י אוכר וש"ץ  ישתבח ובמקהלות עוני;והקהל
 . והקרוש וסחיה טגן תפלה שסע קריאה כו' אשי לאל החק היוצר אומריםוהקהל
 נקדש קדושה התפלה כחזיר וש"ץ . כהנים וברכה וטורים רצה משה ישטה))ט(

 ופוציאין הרחמים אב טלכותך כטוך אין שלם קריש . ססקומך רעש בקול אזומוסשין
 שסע אוטר צבור ושליח הורהספר

הגהות
 נמקוט 6)6 קדופ זקן יפחס )6 נסנט הם) וכן סעוזס נמקוס קידום מקזסין נמהל וגן))נ(

 כסרק קחגי וס6 גסי)ס )6חר 1י1'ט מנת נ5י) )קלס גסנו 6'ך מקמין סעו)ס )6נוןס(.0עודס
 טוי מכוס מגעת ידוק* וג") גוס). ולח"כ מקדד סיס 1מסך"ס גוע)יס. ולח"כ מיוגין ססמי'עלגי
 1') 6סליס סר"ר כסס כחוב כן סר6ט מסר"1 )י 61מר ספסקה. סוי )6 קידום 6נ) סדעחסיסת

 מסוס גטכח לחס )ומר כ)6 )והגס וים ה6 מד( : h'D1 ס" כסח עיין S"r,מרטנג:כורג
 5פי יגרס  נקררת סי:  בסירו  כתל  יסרב גונח. חח;ס )סין שמריס 61'ן סו6 חמגס ,מוןדרמס
 סממת גתמגו סוסמין 5כך עניו 1כנינס 3עי1 וסייגם סיח וכוח וכסס רסנת 6יס ע! מיחססנקגסס
 ~יכין וסן  עגיו מת6כ)יס יסלף) כן וסת  גסוס מח רע"ס סמסס )ס' 6ומריס ויד . חגרומיןגריך

 טסמע מסל"ס 6מר . נ)יון( )מרדכי. וכו' כסכת מת"כ!יס ס6ין )סי 6ומו  6ומליס  סמן ויקתגמומין
 Db"( )שורו קללו וזו במסחת וסנרו סכת נכי) כעססיח גל )ותגיס סיו  ז'5 מסר"ספת)מידי
 ק~דס ורוכל רסס ס"מ 06 ))ס( : 1") מעיין מסמ"ק עמס וק קומות ני1"ך 06')1 6ס:1רספ~סקיס

 'Sh~G יעמו )מג1מס  מנתות  סימן סעו)ס מלך שלסיגו ס' 6חס נן1ך זומר נסנת וסמעיגססונ
 מקדס ס' 6תס ברוך ולכמחס יסס,ן )יסרק) טיניס ימים גתן 6:ר ססו)ס מלך 6)סי% ס'"חט כרוך קומר ניו"ס וינק יס!ס npa 06 ))ו( : מסכת )וקדס ס' 6סס גריך ויכרית )"ותכרנסנס
 mn~a גתן 6סר מטויס מ)ך 6)סיגו ס' 6קס כרוך זומר כנכח כסח) יו"ט * וסומגיססר6)
 מקדס ס' 6קס ברוך ו,סמחס )מסין יסרך) )סמו סונים ו'מיס ויכרית )6וח יסרר) יעמוןמיומס
 מ)ך שפסיגו ס' 6תס בנוך 16נור חלס נרחם וים" יערס ספח ו6ס ))ו( : Dtnl('c יפרץ)ססנח
  fis 6י  סבי ס5 מומ1ריס ))מ( : )נ)יון( ומותם )וכרון 'סר6, )סמו חדסיס  ר6סי גתן 6:ר:טורס
 דס6 חמס וסגי )מקו( )ים מסדרי' 6)ור )6 מי סנח 6סך (Sb 6ג) 16תו l'1'trD 6ין,מרן

 מלת  סבללתפליס לתבת  מ"1 61'ת ))ע( : רס"ל סימן נ"'מ כז6.ת6 16ת1 16מריס 6ין:סו)יס~)6
 קדשת ט6תס )פי וי") וינץ. יעכס נמלתגו 6תס כגון פוס )עורס ור"מ וניו"ס 6מר כבניןוספלליו



 שבה שלמנהג
 הכל על וכף רוממו עונק והקהל וכו' נדלו אומר והחק . הקהל וכן וכו' אחדשמע
 מפטיר בלא אנשים ז' וקריין כו' הבו הכל כו' ויגן ויעדר אומר וש"ץ הרחמיםאב
 וטפפיר )מ( . למעלה שטיזר פסוקים נ' למפטיר וקורין קדים חצי הסדרא סיףער

 לנביא מנביא ולא א' בנביא וטדלגין עניינא. דמליק אא"כ לקהות פסוקים כ"אבנביא
 קורק ולרביעי ראשונה בסררה גברי ג' קורין כפולות כשהסירו' א': כנביא עשרותרי

 השייכה הפטרה מפטירין לעולם . בשניה ג' עור וקורין . בשניה ומסייםבשניהן
 לראשונ' השייך וכו' כושיי' כבני בהלא שטפטירין וקדקודם נצת סאבתי חוץלשניי'
 הלא מות לאחרי פפטירין חלוקות rnwJ לכן במרדכי. משסע כן ירושליםבתועבות סיירי שהוא לפי שם רשיי כדפ" . לקרושים ששחך בהתשפומ ולא מותלאחרי
 או בשבת אייר חודרם ראש חל אם ונם הלזקות רוכשהן עיק. נ"ל כן ט' כושייםכבמ
 מחר או כסאו השמש ספטורין דהא מות ראחרי הפטורה בטלה אז ראשוןביום
 טקרא אחד בשבת אכילה קודם הצבור עם פרשיותיו אדם ישלים ולעולםלעיל. כדפירשתי לקדושים דשתך התפשוט רק לקדושים דמפטירין לל מות לאחריתודש

ואחר
הגהות

 כתנת bniD זיכו)6 תורס מחן ט) ס3ת כנגד מסם .סמח . ויכויו 13 סנ6' נו06יח 30תנגל
 נסמדל 13 ונקמר ס30ח פירר ומטס )כנוח 6חד 'וס %.סר6) יתן ססרעס )עי מסס ושמחנחגס
 כמלקק מסל'") . )6'ת( 6חד ססו6 הכ) 0י%6גו 0)סח'י מנת )נו 6חד 6חס . סיגי סר ע))סגיך

 נסעת . פזם ס'י סי' נל"מ )סזי6 וכן נמו) כמו היפנסו 1)6 סקו לג)'1 מעמיד נתכתנלסכ"ג
 16 כנכס סמעס 6ת מגרכת 6'ן . 6'ססניס לסיגו )ימיט 16 )סניו סרוק כ)) יולוק )6תסקס
 המעי) גז )מסיס גריך ססתן תחתיו מתפול מעי) מבל"ל ממול' קנותי מסלי"י( )נימוקיניו'ע
 otbtl נלכט ננעת סחולס עמוזי נסני rnibt . מנ')ס( )מרדכי טפסתן גז hSI הולס)מסל
 סיס עז וכו' ביזו ורוונו ניחו מסתם יוגף 076 'רוס)יס קנסי 0) מנהנס סיס כך מוכסממסכת
 סימן נל"מ )וע"ן וכו' קרי"ס נסעת ביזו מס"ת )יסו) סתריך hnSb כו' (T~h מגיחו כתורסקורת
(pffsp: )מ( כלכס 6חר O)ttb~ 6מן )עגות ים המערס סופגי S~b 6חר (6ין 6מת דכליו 0כ nt)DS 
 די;יס[.מי )יקוטי וקגת ]נלון סלע:(. מסקם ו0ס ס'ו סימן מסרי") ונתנונת רס"ר סי' (nshודוק
 עגמם סנימס ע) ויטען קנת סמסס מיסיר גל.ך ,קן 6100 וכגון ההורס קלי6ח ככער )ימעןסנריך
 60ין כהן סוייגו 6כ) ~כ"ס סו" 6)6 6חל 8ין Dh" כתולה )קרוח לסור 6נן ככן . סנ")()פסר"י
 0'ג6 )כסן זעונ וג") 0ס'ו( מימן ביו"ד )ועיין סו6 6)6 6חר ז6ין לע"נ )קלות סרסן לסולסכי ז"פ" נצנת ולסור פלהסי6 ס) דגר דחוי גב ע) 6ף נדנת tS'oh ל") "0 31'ע ו'. נתוךקולך
 סיו מס תרנייו וסמעחי 'פרסס'6. 0) דגר סיס גמגע סיס 0מס )ע)ות גריך )חורט )עסותס"נ) 6ת קררו ו6ס str מסקס תמונח נ0ט נסזי6 6ח'כ מגגתי וכן וכו' סקריך: )סגי )כיסכ'גמון
 )קרות נסויג) כיון ולמר מעגמו OSDI מחון קרבו 1)6 36) בו p~'fil 0גיס' סעס 3כ) 16ח1קילין
 0ס 6ין בסיקו )ס"ת )קלוחו 6ין סומך . עכ") סרססי6 ס) זנל כמו )ל"מ סיס סנת נכ)סניפי
 כסן סם 6ין 06 סחיר ס6נויס 6ך הסוסקיס. כ5 סרקו וכן פורס 0מע זע) Dbt'( hlo 6)6כסן
6(6.~DIDO 'סכחכ 6סר"י )זעת ג'ע 6ך )מ"ח סומך )קרוח דנוהנין כתב ומהרי") . סחוב) נסל 
 מגרפס נסחות כעלסה מתחי)ין 61'ן מסיימיו 67'1 ס6 . )ס"ח )קלות 11Db )קרות יכו) ס"'גומי

 tcScn otpltn ממוח מכייל 06 קסיד8 6ק מרסס O"D ו6ס )סחוחס מחומס נין חירוק 6.ןססוקיס
 וסני וממ.0י סל 0) נכול נתע:יח כחג ק,)'ן פוסליי) ונתסונח הזרן. הרווח יחרת סרנהקיזס
 )בית חיו 0יג8 מחעגס t)'bcn הכהן כנוו יוחין תפ"ס מנסנ מכח 6ג6 6.גו זהחע;ית6ע'נ
 נחס)ס וסומר כסן קיקו ס6ס 5ס" מסר"ק וסניך נמקומו. סמתעגס יסרי) ועותוסכ;0ח
 ס6ין ימי סנ6וגיס כחנו . נתקימו יסר") 0קול6'ן "חר כהן סם וקין )הכחק יכו)קין

 מויס tS'Dbl )הידוח )ר'כין 8רכטס . חעגיח( נרים )מרדכי )קורס )קרותו 6יןמנעלס
 )3לך ויוסיף סחורם ננכח יפרך ספים: 6ח טח,ן )ו 0קר6 ותחר )סודות יריךבקדחת

כרוך



ו שבת שלמנהג
 כן החזן עם םק*א א' המד )מ6( הרמםא'

~py 
 בשבת ג' עד לחזר* יבול שכח טום

 שבת בכל שאוטר סקוסות יש שבירך. ופי פורקן יקום תרי מנ( ) . בכלל וערער
 שאין nt~po ויש פוב. וביום וברווה ובחתונה החדש כשסברכין לבד הרחמיםאב

 החרש כשמברכק ואפילו אותו אומרים ואז לשבועות פסח בין אלא אותושמרש

 נסים שעשה פי החדש מברכין חדש ראש שלפני בשבת . החרש .ברכתאחי
 וקל )מי( בחתינה וכן הרחמים אב אומרים ואין נשסות טזכירין אין )מנ(ווט

 לעצרת פסח בק רק רע תקרי אל טוב בהיות שנאסר חדש וראש בחסכהושימר
 ישמחו שבת הכנת קדיש חצי מוסף יהללו אשרי י לעיל כרכתבתי אותואתמרים
 לכדרה . יתום קריש עלינו כאלהינו אין שלם קדיש , אדירנו. אריר סוטךובי"ס אני שמע סכגומו כבורו נעריצך בה 1פוסיף התפלה תחר וש"ץ במנוחתטרצה
 בה a'~at' הפרשה אחר וקורין תפלתי ואני )מה( . קףיש הצי לציק ובאאשרי
 וטתפללין קדיש חצי יהללו קדיש. בלא )מז( נברי לשלשה פסוקים עשרהשחרית
 . אל כהררי צדקתך וצדקתך צדק צדקתך התפלה וגזר צבור ושליח אחףאחה

קדיש
הגהות

 ט61 סוג סנמ5ך מי עולן וססומעין 5חייניס עוב נומן 6סל ססו5ס מרך 56סימ י"י 6מסשוו
 ס6ש וכ"כ יוכל 06 לננר6 גכר6 בז סמו'ת  סרביות )סס)יס קוב )מ6( : ס5ס סוג עינשן
 1מ15ט סחורס. קריסת כסעח לסיגו 05ס5'0 סת'ר וסמ"ק סר'6 ומירי סתסיר. מר"י ר6ססכן
 פגעסס נער 5תורס קורקע ob דיגים. )קומי יפ סוד . ס5ינ nllD"D וסנסומ חורם מסרלכתוב
 מסוגסו סטרני 6סל סעופן מלר 6)סיגו '"י 6חס צרוף 36י1 יכרך כתורס טקר6 6חר מגוסנר
 nSV מז עוגסק כר מקרי 1)6 מסרי54 עמס וכן .נמק( ח1)זות מלסח דנם )נר6סיח orס5

 יקרות יכוייס כסוכ , סו6 ססימ 5מסס דסלכס גתסוכס ט6סר'י וכחג 6חד ויום פניםמסרס
 יקרות לסור תסנ"4 16מן קורין 6ין סרס סין נסנין 6)6 קמין סגי 16 קניו 6חר סכןכס"ת
 קר16 ס6ס מסר, ס"ק מרדכי מלוקח. כמפט פכן 1כ5 כסל. נכ5 סו6 כן b)b 06 כסמיכםנחורס
 מ! 6מז 1כ5 . בעקומו ,Sbx קורשן onb כסן DD וקין )סססיק יט5 61'ן כתפיס ועומיכסן
 ומנרך ס"ת נ551 )קלות סקוריו וכסיס)'ס נרכו יגמר ולמ"כ 6 קוו ססו6 נסקזס מס"תמניע
 סוג נדגל ומסייס טונ נדגל סופח נחולם נקלות OSIDO וכ5 ונמרדכי. פ'כ מיימוגיט'

 מיזגי סמפסיר. 56 יבק יטש מנס מסוס )נ)ו5 טנופן מסייס עז יסגיל )6 . ש"נעיימוגי
 ט5 מנמו מסוס נססו 6מל 1blpt 65 ס)וי 16 סקר16 כסן קותו ג3"ס וכס6ין . זמגי)סס"ק
 סרק מתמונית טנפות מעימו. יעמוי 6מר bSDלבסון

~ff, 
 המלטס 1b1p 65 06 . מס5ס דס5כות

 ז'ס גסח5 ור6'ס מרסס סוס )ז)נ 67ין ממקס 'tb1p סג6ס )אנח סתמים tsv~t סערנוממסח
 כן ווקל 'תונק מיון וסריס . בכח כמסכת כק"ו וסטוכח מסריק ברכנעגסכורנ לפגו וכןנסנת

 דבריו גר6ין )6 6נ5 פס סיין . 65 כפ51ין סיו פסכר נטכח 6ס כנון סרפ'וח נ' 6כ5סרסיוח
 ניסע otcn ו6ח7 עעמיס כמס נחסוכל ססךי"5 ש' יום נג5 )זוגן )ענות גסינ' ז65 60 .נעיגי
o)hlnסיין וכיון PPotn כנ6וגיס נפם משתי עובר. 6יט 6וחו sffr ססספרס 6חר כסמנרך 
 : פססעיר מס ע5 ויכרך סיל6ס כוי מיסגיו סססטיס ספר 16 סגכי6יס ססכ p)DS רס6'6ין
 ש נמנח ד6מריגן מסוס ותקגוסו )מנ( : קרמי )מון סו6 51כך ככני גהקן סורקן יקום)מנ(
 זס סגנר16 סמו5וע מעעמי נסמות 5ס,כיר סמך זורם כפסיקתך . כעומס יס,ע גסותלומוח
 06 סמססכין מסני וי"ס ולכס חרס נכ) ס)יסס SSnnoi ס5ריכין 6חר עעס מוז כו/ וס6מר
 ינו' כחזטו מדש מזי וסיס סג6מר וי"ס סנה סמרו פ65 16חס otnbS1 יסג'סס ניסגספ5

o~h165 למנמס . נמאס וכן )מי( : תגסס e'9Dth לזקתך '"PDb סיס rtntpn llbD 656סשיס עוסק 
ttDStSJ 

 מכ5 ופתית כ6כ)ט 6ע,ס קמר רסס תסקסי עגי )מס( : נ5ורכי"ר סנ'ס
 טייך ס3ת עוגנ מסוס 6כע יי6 סני 65 כסכת דדוק6 נתקן י6 וני'ט . חס5תי ייניששט
 מסוס קיים נ)6 )מו( זס: מזרם אייך )6 )נך פיעויי מני 5ננוס כונו DS' ז"י ש"ס 6נ5סו6

פעין



 שבה שלמנהג
 שאין יום בכל וכן צדקתך אוסרים אין הכנסת בבית חתן יש אם )מז( . שלםזיש
 ופורים וחנוכה באב ותשעה וי"ט ר"ח כנון בשבת יום אותו חל אם בחולנופלין
 ובפולק בהנר פרקים ואומייס שלפניו. בשבת צו"צ א"א ראשון ביום חל אםואפילו
 בקיץ ובברונא הגדול שבת עד בראשית משבת נפשי וברכי  השנה ראש עדוטפסת
 סעורה ואוכלת )מם( . יתום קריש 1 לבר לאסף משכיל ובחוו-ף לאסף  ומסמילפרקים
 בברכת שלעצית בסעורה שבת של שכח ואם כביצה פת המנחה אחרשליערת
 חייב בי'ט שנם וי"א פת בלא )ג( אפילו יצא תם לרכינו כי לחזור א"צ )מע(המזון
 וא"א נמים שעשה פי החדש מברכין חדש ראש שלפני שבת. כל : סעודותבשלש
 וגו' אוב איך ובג" אהיה של השם כמנין כ"א רק התיבות יהיו שלא כריבקרוב
 : מכוסה פירוש חגינו ליום בכסה שנאמר החדש מברכין אין ר"ה שלפני בשבתרק
 ומומק ערבית ברכו רתום והוא שלם קדיש למנחה נופלין אין חרש ראש בערב)ג6(
 אבל ר"ח של לילות בב' חוזר אינו שכח ואם לגג( . הזה ר"ה ביום ברצה ויבאיעלה
 אפף לראש חוור עקר ואם )גנ( . רנליו עקר לא אם לרצה חוזר מנתה מוסףשחיית
 מוטלן יתומ.שחרית קריש עלעו שלם קריש )6"מ(. חוזר שאינו סבשחרי' חוץ חוזרשמן

 הללויה )גד( . הלל את לקרא ומברך ברצה ויבא יעלה בקרבנות חרשיכםובראשי
 מה ואומר אהבתי ופרלנ זכרנו י"י ואוטר לנו לא ומדלג )נס( ישראלובצאת
 ס"ת וטוציא . שלם קריש בתשבחות מהלל סלך אל י"י אתה ברוך עראשיב
 ואמרת ומתחיל לעיל חוזר לוי תמיר עולת ער מצו כהן בפנחס נברי ד' וקורק)גו(

להם
הגהות

 3כ5 6כ5 מגחם קוים מיי סי6מר "חרו ס) )קדיס cr קדים נין !סססיק כמס "ן"ין
 הפאקס מקרי )6 סכי t~'Db סמסט'רין חסגית ט) גמגחס ולסיקו 1Cb' המסקס 6יכ6מחרית
 סכת נערב וכן נרן קומר סכנסח נכית סחרן 6'ן "נ5 )מז( : סקרי6ס 6) סייכ6 סססערסכי
 6"6 חחינס ז7וק6 מסמע 1') 6'סר)"ן ממעריר ונכחני ו)נו;נמ חמיגס "ומר "ין בכ"ט סמתן06

 גוסנין ונלייגו"ס סו6 7')יס מועי י~מhSI11 6 מסוס ו' גיוסודוקא
"hc 

 כחמן יונק ס' כיוס
 מסודות, סיס ממסן 6כ5ו מס ם6ף ססירוח נסוס מייכוק נסים גס )ממ( : !סוגו ע"כ ינ"סמון

 חיים גס . המלדכי ס"ס נגייס 1)6 ניוס מנח סעוווח סיקל . כתכי כ5 ונסרק נמגי5סמרדכי
olbPInDS ג6גודס )מס( : סמו)מ סרק מרס"י מגמע כן ימים מגס6ל נע"ס מסעודתו 
 עיסית סע1זס )ג( : חול סיגו וד6' וסע? 6כ) 06 רגיע.ח ד3סעודס כחכ סרכוז פקסססלק
 נסילוח רטכ'ס כתב ססמ געלנ ודוקק כסירות 1!6 קדרם onrn עטיינו חרנימ6 כמיעייו65
 כp~D 5 "נוים סכי)ס. 6חר סד סטנת כ! סס)מן !סדל נהגו . וע"ס מסר'"5 תמונחונסר
 ככידס ומן6כס מ)5כט עוסין סטן S(e~c מגסנ חודם נר6ס )ג6( : רפ"ע סי' וק"מכתני
 ממוין נכרכת 5ל"ח זנחקגס נלכס ו6ותס . ס0 עיין סקורן סןק נמני!ס ומרדכי61סר"י חי" סימן ost)n מגורר נ"מ אגריס DD' יאסור וה6 מךדכי "סור ctr)b5 ד6ף6ד"י
 וערדעי nob. כלכס 6)6 ייגס כי on~b חומל ירוס!יס 13:ס 6חר ג,כר 06 וינק ימ!סדסייגו
 סתח'5 !6 ו6ס וכו' חוזר עקר ו06 )גנ( : קמ"ן סימן מייסו6ורמ

 16מל מוייס עדיי
 סמ5יגו 5סי בר"מ ס5י ollnlh )נוס ניד( תכ*ג: סינון ר"ח ר5ס. ctton לע"ס סגוכרכמקוס
 כוס!'ס 6ג1 וזכך חיסם י"כ כ:גד וגו' ID1p1 6) כססו o~StSn י"ג ע"ס סמיך זוןס6מל
 : מהר"מ מנרך. ליגן סינור עס סתסblc (5 ויהד . סניטר חים כנגז ים תם)) סגסמסכ5
 !כן ולעס כסורים כיוס ס!ימס 'יס דמוי מסוס כס55 דמדינין ס6 ):ס( : מס!ס ק1ד0יסעו שנול עס )מקדימו דטונ ונחסנ"ן . ר6ג"ס הודו למריו סיעדו ג' 6מר )חוור !כסחוס 15וס1נ
 גז6מר' jsO לנמול6ין

 גסוס מ6ורוח סנתזו דמי~ס תו)יוחס ct~tP הויזוחס s)s כמלס ומן
 תכ'ג סימן 63"ח ע.ין . חודם ר6פ נקשן ונס3ס!ס ס6ויר )5130 יכ!ו ס!6 כתינוקות6סכרס
 מחכילו דבר מעורף יום ג5 קלמר 7מגי!ס נסה )נו( : 6חר נעגין כסרס זמןסס'רס

מוסיסין



 שבת שלמנהג
י.

 לצען ובא אשרי יעללו קרחם ,הצי צטט עד ד' ונסכה. ער ישראל ההץ. עדלהם
 הדושים וראשו ישראל מקדש וחותם הרהרם ראשי והקהש ומהיה טגן מוסףורק.
 ואם הלל אחר שלם קדיש אומר מוסף בו שיש יום ובכל אפים ארך ואללמנצה תחנת רחום והוא וא"א . יתום קדיש עלינו שלם קדיש כהנים וברכת ומטעםרעה
 אביר אופן  השחר אילת יטר אוסר בשבת ר"ה ? קדש חצי אוסר םומף בואק

 מזכיר ואק ומנחה שהריני ערבית ברצה ויבא יעלה ואומר אטונתך זולתהגביר
 בברכת וכן אהד4 אהה או משה ישטה או קדשת אתה אמר שכבר ~י שבת שלבו

 טזכירע אין שבת בשל וכן . שבת של בו מזכתי ואץ ויבא יעלה רצה אומרהפזון
 ובברכת כסנר השסים וספטירין עסכו עד חדשיכם ובראשי השבת וביוםפינהם בפי בשנקה לספטק4 וקרין שתיהן על קדרם הצי ואוסר אצלה השניה ס"תוסניהין גברי י העם כעמן באחת וקורק תורות ספרי ב' וסמלצן )גו( , )6"ח( ר"ה שלבו

 בסידכי מסיק כן בההימה. גם ר"ה של םזכירק איןהמפמיר
 ואשר-

 פסק ר"י אבל .
 הל אם . ר"ח םזכהיק אין בחתימה אבל הזה ורנה הוה המנוהה עם עלשאוסר
 . הרחובם אב וא"א נשמות מזכירין ואק . הדש מחר מפמירין א' בעם הודשראש
 כאסיר הדש ראש וקרבן שבת קרבן זה וכו' מוספי את וכו' יצרת אחהלמוסף
 כו' עלינו וחרש במנוחתם רצה אבותינו ואלהי אלהיט ישטמו. הדשיכם.ובראשי
 ישראל שלא )לפי . הד17ים וראשי ויל בלא )גם( ישראל השבת מקרשוחותם

 : ההדש( קדשו דין הבזע אלא ההודשקדשו

 וחדש הרש כל סנהנ בעה"י אפרש עתה חדש. וראש והשבת ההול בנהניליק
 לעיל: כדפק-שתי בנעלאתחיל

 ניסך חודיםראים
 המשכן הוקם בנימן שבאהד לפי בתחנת נופלים אין )ס( ניסן הרש )גס( כלנימן

והקריבו
הנהות

 16 וכתוניס גכי6יס תולס כגנך ס5סס 31ממיס' בסגי סי5כך כחורס 5ק~ת ננר6 נומושס.ן

 ו3,שס לניעו מוסיף מוסף 67יכ6 סמועד ונמ51 תיס ו3ל6ס ויסר56יס לויס כמגיסכגני
 ונו' יסל56 סלע מפסוק nvnlbD למג וסמ0מי . מכעס כסכת ס0ס סכסוריס נ'וסממסט

~ba סס(6ותיות ז' י"י 16סיות ס' יסר56 וגותיותס t)'olb 'סמ1סיף . קוליות ז' 6תד '*י כותיות ו 
 (f'b סטמיס. מן מזוגותיו מ5 ומוסי0ין מסוכת זס סרי 3סוכ ועותט ושוכל ל"מ ספודת50

 סתט6 עד כ3ל 13 סקרך מורס מסר 5סנכיס 61ין )גז( : ח"ע סימן נל"מ וכן ר"0כלכות
 06 מקני גסתם תמיל יסוף מסיק כן מ15ס נל6 כס5 מחזן 'עמוד ט65 כדי קוזס סנייסס"ת
 50 סווטו ממק ר"ג )גמ( : טגס ר' כסס יפכח נס"כ כ6סר"' סו6 כן סרקן וממויק'06סמי6
 5קיופט סוס סכת קרוסת. l'ba כוונתו ומסתמק מסר6"ס נמגסנ רקמי וכן ot)ntotויסר56
 .610 משים ומפכת וסומניס יסר56 6ומריס 5נן 5סס מקדט.ס 'סר6) ססומג'ס 5סר ור"מיקע

 6תט גרתי זכיות סגי כסרק כנקמר כוי"1 1'0ר56 קומר פיס 51"ג נר6סימ.~ ימי ממסתוסופד
 נסקלסו 65 ד6י טומגיס ותקיטו 'Sbln קדומת 'וי דעa~DII 5" וסומניס ויסלק! סענס מקוס"י

 ג6וט כסזי6. יטר56 קיווית 5סוכיל גליך סיכך . עכל ומזסיס מועייס קיגעיס 65יסר56

 ג65 סגת מק-ע למל 06 1ו'5 קל6 6ג'גד1ר ר' מוהר"ר כסס ים וכן . מכרמיך יסר56סעגקי
 : וימקש יוחק שנרסס ע"י וי"ו נ)6 קומר יתרן 6זס'

 5' יססמ קולס סססמ כבקעות l'~htD . מ5ך סאטן 15מר מסך שותיהם 5ל'ס כוס סמויס)גע(
 וכן )ס( : ס5כותיו ידפיס מסוס וסייס סם ססמ ע5 ומואיל נלסון גססת עמי מרוסס פסרייום

ימי-



 ניסן חודש ראש שלמנהג
 אמרו י*נ ויום ימם יגב וזהו ביומו איש כל קרבנות נשיאים עשר שניםוחייבו

 שאין ופתוך ימם כ"ג הרי חג ואכרו פסח ימי וח' פסת ערב הוא ויד שלהםחג
 רחום והוא כי הרין וצדוק וס6( ציץ בו אוסרים ואין בכולו. נופליו אין ברובונלשין
 נים! חדש ראש : נשמות בו מזכירק ואין הם. שוין לעולם הרין וצדוק וצ'ץוהחנון
 וכל הגביר אביר חדש דראש אשן רק ואומר ההדש פרשת הוא א?, בשבתשחל
 תורות ספרי ג' וכפקין . ארר בחרש לקמן שאפרש כמו החרש לפרשת השייךשאר
 השבת וביום שנייה תורה בספר קורין ולז' היום בעני; גברי ששה כאחרוקוהין

 על קריש חצי ואומר אצלה השלישית בגיחין ואז לעיל כרפ'רשתי חדשיכםובראשי
 ואחזק שנייה במפר חרש לראש קורין לכן קודם דתדיר לן קישא ולעולםשתיהן,
 שקיא בסה םפטירין ולעולם . יותר תדיר שר"ת לפי שלישית בס"ת הזההוזדש

 בטהר כשטירק לכן הזה ש החר שלישיה תירה בספר שקורין וכיון למפטמיבאחרונה
 רסליק טמאי טפטקיין רלעולם כסא. בהשמים ולא החדש לפרשת ג"כ השייךלחרש
 ודינם תורות ספרי שלשה כפקינן בשכת שחלו אדר או מבת ר"ח וכן .בקריאה
 לא נימן ריק לעולם : השם ירצה אם במקומו 'אהד כל אפרש וכן לעילכדפירעאעי

 שבת בחדש ח' ויהיה לעיל פירשתי כבר ז' ביום בא ואם אנה'ז ביום אלאבא
 אלהים קרושה כארסת אז זולה אש בלולי iDTN אאטיר יוצר בו ואומרהגדול
 שבת אז אסה ביום ניס; חדש ראש הל ואם . הרוחית אלהי סיר וכו'בצערך
 לא בו שאזא פנויה שבת יהיה ר"ה שאחר ושבה ההרש פרשת יהיה ר"תשלפני
 המטוך השבה לעולם כי הגדול שבת יהיה כך שאחר ושבת דבר שום ולאי,זר
 שבת היה מצרים דיציאה שנה שאוהה הגדול הנס שם על הגדול שבח הואלפסח
 כדי הקרקע על וגררוהו וטשכוהו לפסחו שה אחד כל ולקח לחדש בעשרההגדול
 בו וכפטירן דבר אכרו ולא המטה בכרעי וקשרוהו לעיניהם אלהיהםלבזות
 בערב הגרול שבת  כשהל אלא וערבה כפטירין שאין מקומות ונם . לה'וערבה
 כי אנשיט וארבעה פפטירין כצורע בפרשת הגדול שבת כשתל אוסרים ויש .פסח
 כל על לכפר עד וכו' היינו עבדים אומרים שלו ובמנחה הנם. טענין כתוב בונם

 ערב )סנ( . לאסף משכיל ולא נפשי ברכי אוכרים אין בי"ד חל אם אפישעונותינו
 יברוק ו' ובליל ה' יום בערב י'ב ביום לטצוה O'D מביאין הנרול בשבת שחלפסח
 שעות. שש אחר אפילו שירצה כתי 1' ביום ושורפים והבדיקה אחר ויבטלוהחמץ
 אכילת אחר בשבת אלא שנית פעם יבטלנו ולא שש. קודם לשורפו טוב נתבוא'ח

 או לברמות ויתנהו הנשאר ההמץ כל ויבער שש קידם יבטלמשבת-שתריח
 הטפה להוציא שאין כתב וא'ח . לו נזקקין אין ויצא נטל ואם )סנ( לנכרי או .לתרננולים

מביתו
הגהות

 וכס6ין 3כ6( : 13 נוסקן ס6ין 'וס כ5 1)6 נג'סן המריס 6'ן מהורס קו"מ סרחו ר15ןשי
o~nibמזין נזוק rh 6'6 וקין 3ס5יכס סר'ן 5ד~ק טמר כ6ו תנוח 6מר מע"ס חון קזיס 
 ו6)1 סרק נסיף מ6'1 מנס'ס . קייט16מליס

 מנקמיי
 16מריס בקן נימים . מוככוח נפכק'

 סני ני'ס מינן נר מת כבים . מהי'"5 ימים (1hci סעוויס ס)כס כמח )סוס.נ גריך 6.ןממנון
 : מסרי'5 נזיין רעות. רוחות מסני ch כי כן שסין ה6ג) ))ורך 65 כי נמו) כמו ניס 5פג' )יסגים

 גיוס סנגוליס מתענין 16 נסנת י"ז ה5 ס6ס כמוג רקמי ווי) מסל6'ק נמנסנ' שיתי)סג(
 סמעגיס מקוימין ר"שן נ,וס ~rO גסם) מס-ס קכ"ו סימן סוטן כחל.מח 6מנ0 . ס'כ1'
 ס3כורות סגנים גס כסח 3-03  ומחכוין  נזיין. כיגע. ו3רכמ 3מימס סגי  ו*ומריס . ס'פיוס
 פיס מפס זכות סס5ילס וי6 ל'כגן ר"ייס סימם מוסס 3ת נחית גס כמריס ד6יח6ורויך
 : שקר כן  יסמסיימ בי6 הגסי) )"יד" ומאר"י . ז"ל מילין מסרי"ו אסק וגן .י6נירס
 מסירוב  נתוך S~h נכנס חמן 5י  קמן גוסנין 6'ן 5סיכ~ג חוז סגכר' obn כת3  כססינס  מיר"ללסל

גוסג'ן



ה ניסן חורש ראש שלמנהג

 גרי בהשכמה מאר להתעלל ממהרים שחית . יערה אלא נבה זיטי
 שמא הרקוע תחת יעבירם. ולא הם,ם יכסה )סק( . הלילה גל ויליט באר. כן וקחשהר סי אץ ואם )סו( . מוביש נהר ומי בא"ק( פסק )כן השבבים לצאת החמהשקיעת בע ירוש, 'השטשו!ע ,בין 0צ( המיק וישאבו למעא מים מביאים )מס( בשיביצ כיוס בללן מים בלא. בדגש או ביץ שנלוזות עשירה במצה א יי )סי( . בפיו!זיא שעה. חצי העם חצי אחר יאכל שליומית ומעודה tnlpw ד' גמר קתיםלגמרי

 בחדר למעלה הממם הקור ובעת בחמה. לא וק"ו שמשא טליה  רעיגא ועמא משנןיהא
 שכונה באותה חיו מת יהיה ש תקשה נפלה ואם בטרתפ. ושימם חום לוזואט
 מצא שומר שנאמר השם. במצות תקלה יארע לא כי לחוץ המש לחשוך צריךאץ

 : במפה להחתימה או במים ברזל להניח ום)ב )ספ( , רק דבר ירעלא
 .ופיברוק ער ישפר ולא יאכל ולא החמץ את בודקק עשר לארבעהאור

 א~
 חחסץ

 ברוך יברך לבדוק שיתחיל רקודם וטסיק טטש. בלילה ודוקא רוקא שעוה שלובנר
 על היא חטץ. ביעת gy וצען גםצותיו קרשנו אשר העולם סלך אלופנו ה'אתה
 שהווו לפי אבריקה שהחינו סברכין ואי! . הכי לן קישא ולא ערסצא ראשוןככר
 טונו אם הבית בעל בברכת להם די הבית בני וכל דרנל. אזמן ומסכינן דוגלצורך
 ורלא חם4תיה דלא ברשותי דאיכא וחסיעא חמירא כל ויאמר )ע( יבטלוהבדקה אחי ומיד . בריקה לתהלת ברכה בין ייבר ולא בחדרו יבדוק אחר וכלהטמעו
 שמצא החמץ וישמור )6*מ( לבם4 יכול ושלהוו דארעא. כעפרא ולהוי לבטלבערתני

רמנה
הגהות

 לסגו כינים DS' וגס כן גוסנין ז65 נ-5 וכו' ספידת נמש וי"6 )סד( ן 5ו 5"עןפסנין
~wh 5ג6סיקט מן טובין 1% מגוס' 1פס 3סס 5ומל סקריך 6מל.מסלי"5 )סס( : ונו' יייגו"ס פריכג 

csn.5נגמיש מן מיס גס6י3מ סן מ4ס ס O'D סר6יפ גסס מייס נ6ורח )סו( : סקממ 5ח!ך 
:hnteי61 ענשי 5ס6וכ %6 מקמיל וקיט מח!נריס ?סיו 650 ס54ס כפמפס  יו6 ריקסיי6- עיקכ : 
 סוממן. 5גו ס65 נמים שגו מש (1DSnD 06 וכן 1% ס65 יקח סוגו כ55 מ-ס 6ין 061)ס,(

 כפמ41כיס כיוס ידוקק נס 5ן י5יפ מטייס סייס מוצך נסרג ס6ס וגר6ס' )סח( :)סמיק(
 66חפפיס זנריס גו יס4 ס65 לכסותן 0מנ0ג 6ך . יסנין וק5 סול 6 6יכ6 ס5שס 16%סן

 6מר סקטרום וכן חמן כני פ6ו פס oltbnt1 סי' ינערס %b 5סי5 סכחונ מס . סוסן()פר1"ס
 5% נממן סרי 5ר*ס יוני6נס ססגכל" נוגדיי יוזע 6פי15 כמכ מן פרמט מסר'ל נס .סקגמס
1hasו?6י שד 105נ'06 גלני) חסגיס 

~tOb 
tS'Dh ob יכ51 . 6טל פיז מ!ג'6ס "'ט 5סעמיס 

Sb9D'-וימן מדפ מסמל 5סס 5סס5יך 1'פ)סל י )מיימומ( ממך ולקנס ריוח 5ך 6חן סססמ 6מר לנסרך ו6ס ניוסר ממי קנס וזככי 15מר Pb פס!ס )סס5יכו bne pts1 יקפ 6ך כו' ממן סגר גו 
 נ65 5פס 5ססייכו 6ין 6כ5 סחק!פס נסח סמיס חוך 56 נמסימס 16 נמופ וימרס מרס גלהימז
 מנמם מכתר ומטוס . )מסרי54( סנס ע5 5סמוך ו6ק . )מסרייך( כמיס יממס כשיקחו כיזוע
 מספ, נסס נוחן מסח וגס6ימ כסלוח 6ס! נסס מסוס 656 6יגו נעיל 6נ5 סנסתח 656 סכגססטין סכיי וכ"כ מריק היגו 6כ5 סמקוסס (tS'D יספת 656 לסתומן מכנס ס6.ן 5סי כממוס גריךס6ע
 ופמססי מחמס. ססגחסת 5סי יחסת נכ5י פסיו נמיס כפסח 5ט סיס 65 סיגן דלק סמססימיש
 ופי' חמימ6 מסיכ5' סליסות 156 מסלק לליס קנת וים כן נמו רכניס ס6ר 61סרו פפסססריס
 מסוס בסס לכסי ס1גרכ1 פ"מ ס5כ כגילון וכני 6ע'נ )ע( : נחסח פ5 סיב ממימין לנו ממסלשי
 Sb~ 06 )6כו5 סרדין סממן 5ס5ניע גריך 6ץ . ממן 6ת*כ 1י6כ15 ס5כ כעול ילגמו סמ6 60וןעמי
 65 06 ממס ונחמן )מסר"ס(. סנזיקס 6מל ממן pY)tb טרללי בכך קסיד6 6ין סבו7ק 16מ1יט65

 fiwtllh1 נ6יסור יגמוז 651 חוה"מ עז כ5י פייו וכסוח 5גסונ ספן גריס נפסמ כניח 1מ165גיפי
 מסיס זמססס כן יגו קרסיי מ"מ כך כמכ 65 מייס ג6,רמ כי 6ף 51סוניSDSDS .16 מ!ענ656

 :  מוסר נכרי דפני וכיס 67ורייתblD'b 6 סוס כן ו6ס גיסות סייך 65 וכב"מ דגל 3כ5בפכחנו
וסקסו



 ניסן חורש ראש שלמנהג
 ומבפק והוזר שחם קודם שורפו למחר (bD) . טוף אן יאבר שלא החתיכותרטנה

ומוס"
 מאשו ליהנות ושחר כו' לבטל בערת,' ודלא דבעיחו' חמישי ולא דחמיתי'

 אפרו אבל מנחליו ליהטת אסור שש את4 שורר אם אבל . ואפרו טנחלע ומוסרוקל
 בהחיאת ושרפין חמש כל ותלש ארבע כל ואוכל סוחר. אפרן דגשרפין דבלטותר
 בערב )סג( : בשריפה דוקא שש ואחר דבר בכל טבטלו שש דירם וסמיכןשום
 וכ; הסוער בחול וכן לחודה וטזמור ולטנצח )ענ( אפים ארך אל אומרם אץפסה

 שאע לפי אכילתן rDt למעם הפסול לבית קרשים טביאין שאין 4פי כ18רים יוםבערב.
 לרלנ ר'א תענית. משים כפור יום וערב חמץ טשום פסוחם בערבי תורהםבואין
 ומדלנץ שיר מזכור )עי( מוב ביום וכן . הריעו ולהתחיל להורה מזמור תיבותשתי

השבת
~nDIR1 

 ואין . חצות אחר דוקא הטצות ואופין לה', להודות טוב
 אוכליי

 מם'
 : היום חצי אחר )עם( ולמפר לכבס ואין ופירות ויין תרגימא טיפ אלא יסעלהששת

 תבשילין עירובדין
 ובשר כביצה שלם פת י"ס בערב יקה רז ביום או היו בים )ש( פוב יום חלאם

בביצה
הגהות

 מ"פ כפיוס תמן מא )6 06 נס . רנ6 נסוטענ6 )קמן r'D ס)ו5נ. עני עס ופלסו)ע6(
 כוזרי h5nS בזי חמן )סג"מ איך pb פכן סני. SID3 סירופ כע,) )זכרון כס סכיק סקעלסיסכוף
 מס ססקממ 5סי פסח קודם יומים 16 יום 5סחון 6ין קברו. סכי כ)16 דס6 סגי נעוץ סיוכרוכדי
 כס עוחנין זו.מגע מטוס סרהתיס )נקר גסנו . ושחמין וקרוב ממיס 6ת ומחמס סמינר6חר
 . מסרי"5 חסובח סרג). 6מר עד סומרין סגיקור 6חר סגעמן אסון וקמח nSID )חומסתט6ס
 )סורסס פגסנ חעס כס D(hln מלגננית . 6'נ יוס סקסים קרס מ)מ ו6ס סמ)מ )כללסליך
 נתוך h~nto מקורין ?ומן כחוכם סגמ65 סתרגנו)ת ס0יל מטר"מ . ססקר נמאס 5סם)יכס651

 556 נקסלס נמ65 06 חעס ונלניל . זומן גקל6 ע6סלק"ס נס . נתזם וכן נססםסלוסכ
 כתלגגעס bStחלגנו5ת

~DID 
 ססיק6 זססק )סתיל גועס דסדסת כתסונס זמ65 ממרדכי כ0נ

 . כו' ג0עכ) סמ6 נחלגנעח סיס 15מר 0מ65 061 נקעלס ספמ6 גס) יפמ6סו6
~npht 

 ריס
 6ת 65סול סתרגגויח סמינו כמיס סנמ65 כנרניר עונ6 שממיר ר6ג"ן גי ו6ף 6ס6יסמוך
 כמכ ומס נמלזכי 1סנן16 מטוי סקי) סיג כי ומוז )60 ק5ח זמ* 65 מקוס מב) כו'סכ*ס
  5סטסופ  גוסתופ ו)כ5 סקי5 ממט גתנקט נ)6 ס6)פ0י גס סססיד )6 יקע פעחת DtDD?סלקיך
 ושכלין לנותיט לוג 6ך מותל b3(~aS 6פעו הדין ומן )סססוח מטו ייסיר פתיר סאתמומר
 וכשסרי* כ6"ה 1סכי6ו סמ51ק 6סליס 5לניגו ונס מחמס ע"י ולסיקו במלון ביום 656 5סססותיאין
 5יי* 6תי ונייחי סולע גחופח6 דסנעס 63רכ6 6נ5 גחנקט געי כס זעסק 5מי0ס ננ'דיוקם
 פ5מן כמפיס זדוק6 סי6 1)6 נרניר. נס D(bln כחכם) יסקס ph 6"כ נתבקעו 65 6סי5ומימין
 בס b5DJa מ5ס ע) לפיס אפס מלב h'3D ל"י סס6ס 6ע'נ נתכני) 1)6 שפריט רניגו 5ח)קסתמיל
 : נ"ל בתרנגולת,  לסילו לסקל  דיין לסבסיל דמי ולק נס מסיס  פוי  גמי 007'6 מסוס סייעמס0
 וייפט סיסר6 5כי SD'3 כמו סגוף 6ת מכניד ססח5נ מסוס D~D3 מ5נ 65כע סגוסנין ר.ע)עב(
 ימים סני סכלנו es~ ונעיב נע"ס )מגפת גסמגט:)ענ(6"6 מס l'Shtnl  בלילי  בפירית  וימיונעם
 סססמ סח'עת מסעת סחול0 מן י"ע סס!6 מסוס D'D ג") עוד . )מהממס O"D דוד יונק סיס65

 2 5רס ניוכ נכיתן סייך )6 6'כ כו' מהעגץ נתטעס וכי יירסיגן סחורם מן סו6 נ"כוס'"כ
 : סכת ע5 גדרם ססמומור "ך סטנת. מממרת טג6מר טכח גקר6 ירע נס כי סעוח וס 6נ5)עי(

 לכיס ניחו גל eh rb מ15ת 6הל סאות כ) 65סות סיס וסוג סכת )קרנן דזמ' ממוס)טס(סירוס
 : נסכר )6 6נ) למודו דרך חפות 6חר נע'ס 5כחוכ הימס 65 מסל'ס . כךג5
 סוסריס Sr31 כאריי זנוסגין לאון כייס מתגם תנסי)ין טירוכ נעי"ע סכת 06 ו' ס')סו(וניוס
 כי ל)(: מסרקיי )כתגי סמיק) 6תרסופך



ט גיטן חודש ראש שלמנהג
 יאכל* הקהל לכל מ-ו על לזכות אחר ליד פתן מבושל או צלי כזית דנ אונציצה
 סיר וטמעו המזכה וחוזר זה. עירוב על ולמטוה לזטת שירצה בשי לבל כעכהאס

 ל תרנו במצווחיו קדוחנו אשר העולם םלנ אלהינו יי אתה ברוך ומברך.הזוכה
 שרנא ולאדלוקי ולאממוני ולבשולי לאפויי לנא שרא יהא בדין ואוסר עירוב.מצות
 הדרעש ישראל ולכל לנא לשבהא מבא טיומא צרכנא כל ולמעבר ולעיוליולאפוקי
 ואחד אחד כל שיערב וטוב . עליהם שעירב לרבים המערב ויזריע . הזאתבעיר
 המוגמא לברך וטוב השבת. שיכנס ער העירוב וישמור לערב. שיודע מילעצרו
 אחויתאש בה עברינן אחת מצוה בה געשה וכבר הואיל העירוב על שבת שלבשחרית

 חצרות ערובידין
 קטנה אפילו שליסה מצה ועושין קמה מעט אהד טבל גוגין )עז( פסחבערב

 ברוך זו. ברכה צברך תבשילין בעירובי לעיל כדפרשחי אחר ליד רזכהמאד
 4 עיוב טצות על וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ייאתה
 לבות ממת הזאת השנה שבתות בכל ול"ביא ולהרציא להכניס לנא שרא יהאבהדין
 לגג ומבית לחדר ומחרר לבתים ומחצר לחצר ומבתים לגג ומגג לחצרטחצר
 בעיר הדרים ישראל ולכל לט השנה שבתות בכל לן דצריך טה כל לביםומגג
 : עמהן ליחן חייב חדש עשר שמם בעיר שהיה וסי הפסח לצורך העיר לענייפיהן וגימע לצורך הקהל על נרבה להשים הקהלות מנהג השנה. כל העירוב וישמורהזאת.

 הגעלהדין
 במי* אק אפי' להגעיל מותר כשר בכלי אפי' ואז יומו ra שאינו ודוקא הכלי סגעילין)סם(

 יוסא בן שאין בכלי להשתמש היינו לכתחילה אמור לפנם מעם דטהן ואע-נששים
 היתר וודאי זו ופנימה בליעה מתחילתן שקבלו המים אבל יומא ב; אסוגזירה
 ולא יותר* טוב יומו בן שאיט איסור כלי תוך מגעל ואם מס' פתות ואפילוגמר
 החמין יפחו שלא: )עע( ויזהר . עליה צוננין מים מיד וישפוך חמין במיםישהנו

 מותר פסח בערב שעות ארבע קודם כלים מגעיל ואם הגעלה. בשעתסרתיהת(
ואפילו

הגהות
 : מחסססס 6יגט ומגס O~D נססות גוסגין 161 טניטר6) סני 6ג) tStnb מנויקממ rb כי)ס,(

 5סנימ דלין וכתב וויי). ,מסל"י ~כן חגידוח עילונ מנת  ערנ נב) )עלג גוסנ סיסמסריי)
 סעילוכ :סנר 06 3תטוכחו מינן מסריס כתב : דיורין כיס דנית כיון כנ"מ עירוכ ס5מגס
 כצי כממכניס לעי מפס כתב קבס סימן סקסי נייד )עם( : 6מל )מסות ניט ttSD נסמוך6ין
 מלוחמיה ססעכיי כיון ~1tcb ככפי גמסכ 6מל כ)י ס) ממנו ויסמך לותמח כטסית סיולסחוך
 וסיס לגיטי 16 טיסי כ)י סטה לפסיי ומנ)נ)ס רותחין מיס )חוכם היבלס די סכל ס)מניס

 15נן 06 כי כו גסתמס hSl סו6י5 )מסוך 'כו) מרתיחתן :חו nho "Db מן מיסכסמענילין
 ייט ועילוי ימיס טקסס מעירוי עמ' כסכר נו ממד 5קיוס כסמכניסין כ6 )י וקסס .)ס"ס(
 סכסירו גס )סיוח גליך לן 06כסנע)ס

 דוק"
 יוחל סקי5 6'1 סריי נסס 3מליכי 6ך כרנסנס.

 ס"ט שנין וי"ליס נכונים 6חליס מטעמיה bSh ד)עע מטעמך )6 6ב) ל"ני"ס עמווססכיס
 ניחמס oh וי6 נסנע)ט מחכות יכ)י כתכ חייס וכקורח מ,ס. לוע ונ:ימוקי ק)"ס סימןונייד
 מסתכרה וסכי תחתיו מטפך מס"ס ככ)י דוקק סגע)ס נ"ב מתסיס גליך ס6ס נכי עו נסורו3כ)י
 ימיך ייקוט )ים סליק )6 סננת קימת דנמקוס כזנח יקם )6 סנע)ס כססת קכ"6(: סימן)י"ר

 גחוכו כסיסים כך ס6מר כדי טוס חרס 06 )לקיק גריך סיולס כס)ונסי)ין )עע( :)6נודס(

 : 5לחמ"ד5נטבוסוס  חטר מרתיתתן עוזו %'ךגל6 וכב גדותיו כ) ע, ממיס י5"1 6נן 616וי
 ימקודם רשיו ככלי כסי אויש ,כנגן  פ55לץ כנ פכוחסין 6בן  יבלי  קבול ניח  לכס סיס כןכלי

 )נן יעלסו ב2



 פסח שלמנהב
 שהם הלה טשיעור ינהר שור לשין ואין הא( . עמן בני ה! 8ם מס' בפח"עאפד, ששחז ד' נאחר )ס( דהיתי נ"מ נר טועימעם ההף יותן בני שנייהם שהעיאפילו
 יעשה וכלצד חלה. כמנין בוניםש"ג

 מדה(
 ושרה נום טלא גלו שלא %ה לשיעור

 טסט ופעירה הטים ההוכו ולהזקי הריקן לכלי בהוים ס'נ יתן ואב"כ אחי לעליסמם
 : גסמ"נ( הוא עונה שם חלה כי חרוטה ודא חלה. להפריש וצונו במצותיוקרשנו ארשי אמ"ה בא"י ומברך כזית חלה ומפרישץ . )6'ת( המרה זוע למותירויהמש

)ס"
 ניום. הלש . דגולה ושורף

 אפי.ית כלא יוק לאחר ומניחה ומברך טפריש פוב
 ב"פ אבל פוב ביות קדשיה שורפים אין וגם אכילה לשרך שלא לאצת אסורגי

 עיח שאםדפמח
 תהססי

 הטצות אצל טניחה ואז .אפייה אחר עי ברכה בלא מפריש
 שסבל לגרול או קפן לכהן נוחנה או י"מ לאחר ושורפה חלה וקפאה ומברהבכלי
 שלא לצונן עשל אפייה קוים ובידך חיה שם לח וקרא שכח ואם . לאכללקריו
 ואם ההלה. לשרוף יכול המועד בחול (ffi). ושורפה פוב יום אחר ,דתחמץ
 נונא וכהאי שניהן בליל ש שבת במוצאי כגת טצות הג' שנאפר ער חלה פיקחשכח
 טצה שיבצע שמוב לינראה

 השניה.
 הב עיח ואז לאפעלמן חציה לשמור לשנים

 וסברך הבצועה טן קפנה פרוסה ויקח ויכטק לצרפם בכלי ושבחיות שלשותטצות
 ברוך ומברך נרות שתי מדליקק בערב ושצרפה: לחוה"מ אותה וישמור חלהלהפרפם
 .  יפ  לכבוד נרתז להדקק וצוט קדשט-בטצותיו אשר השלם כלך אלהיע י"יאתה
 ליל ומעריב ברכו שלם. כר"ם חול טנחת ומתפלל הכפורים. ועם ה-שנה בראשוכן

שמורים
הגהות

 גסטעט : גקעיס פסוס וטסעס נתנול לשחי ק . 1כ5 %כ5 נגלף לפיס 6וש מנללע_1%
 6נ5 . יומן גגי 6יק 06 ממן.)יחד כ5י פס נכריס כ5י 5סנטי5 מסלשס שם?סימן.:ק1%

 IDf hwV כ5 לסול עגמו שנטיס 'יי ט5 כ5י 5סכפיר וכן StDP. 65 י1מ6 גן שיסור כ5יגחון
 5סנסיי סס51ס.5סמת? כסגו . המזק( )מנסת מותר ולוי דוך.5עון 5% יומקגן

 ets גש גבס
7n_eסי נססת bSn %1 3טר כיי יסכסיר סרני5ין 5סי נחק דנטר חסם6 'מסוס יומן כני ימיו 
 ס65 6סצ ד6י עוג גיוס נתממש .6סי15 נמוספר כסיס ובנסע ו6ץ )ס( סע"קן: )נסנסתח5נ
 גמטסו בסור ד65 מותר מסח נעלג 6ג5 5צס קעס טנותן 6ף סנע5ס מ% ממסויסלעו

 כ5י . חמז ייסור ח5 זכור סעוח סט 6חר טסוד 1555 בסור : מסי"ם( ונמזנשומ)ממידיסיס
 כ5י סכן 1כ5 סניפן גריכין למכס סנעיס עזין סעורין נייר ימוכן InDu1 קופו עמ5גיןורתכות
 : 6חל כ5י עם 16 גרכם 3צ6 5טנ15 יע 6כן כ% כפנם קרס ז16מן גזסג 35סות סגתפהסף
pbכי גססם נ65זיר"ק לקורין דקם" כמכי 5טמממס l'Pm" נב ס5 אף סוגי! 3מי 16חן 

 עקות יט . יכיס י 16 3' ניסק וקעו מ6י5 נמול כנק וס rb 5כגק שתן"מונילין
 גפטוסיסו )פ6( : מסלוקי( )גגמני ט' יתקיף עמ6 כססם גק6לנף'ן עסחקיס סיןסיעות
 עוג סעיסס טטייס ג65 טפסר 06 656 סייסס מוך קמת 6ין"5סוסיף סר6ף מן יותר)ני6
 מחחי5ת מטס 651 )תזם( סמ5וח5חת סססס עס 51מרonp 3 סנוג5 קפנס קתות עימס סוי%5ם
OP)לשיט טסעיסס ויעול ז )ממ6( 3ילוס5וד כז6יס6 מיי 1' כסיעור 3חפל סינימגס עי 

IDnD~)610 מא כן 061 מע מישר כחב וסמישון )מסל'ם(. 65סייס עסייס מסעת ססס כס5יס 
 יתיון 16 "ס נו סין גנח זס 1טיעול 6מס otD)b 610 ומע סלמס מ5ק סעס P5~Dשמות
 קיטס ומרס ט153 ס65 1ססחס זעגז ר6ני"ס כתג )מלזכי(. כו' ממימותפ6ר

 וקעי
 לסין 6ין

 שם כ% מסוע כמו ססרפס 65חר מיז סח5ס ססורסין רפיתי )סג( : (nffo) מגס ס5שגס
 מ5ס 05 מיקרי תררט יגון ומלמיחס ופטעס יק 6ותס טסוסין כמוג ונתניע . ונמרתיקון
 י מקדקעשו (prn סנ'ג1גומ סטיו גליך נר6סוגס סחמל וכסמכסירין : 65ור מס5יכס61מ"כ

 כמנ5נ5ץ יזסכ : ?rP'P כמין טמגוס סעוסין יייין בסי' גפסמ 3סריקין מ5ומ יגייר לסור51כתח5ט
 ונסוגי בחוורן 5סמ!ילס 6ין ימס (oeb 650 מסתמר אתוסרט מגס . ממס ככ5 5גלרסיכמזקלין

)ר6ס



י פמה שלמנהג
 . הרגלים בשלש חק וגו' פשה ודובר ואומו ופרוס. עד כו' חצה אל אותותזמורים
 כבשבת . לשמחה פוערם באהבה אלהיט י"י לנו ותתן בחרתנו אתה אופרבתפלה
 הזה )השבת יום את לששון וזטנים חבש לשמחה פוערים למנוחה( שבתותאוסרים.
 ויבא יעלה . וא' קודש מקרא )באהבה( חירותנו זמן הזה הפצות חג יום(ואת

 הטורדים 'קרחם ישראל היי על פי' והזמנים. ישראל )השבת( תקרש וחותםוהשיאנו
 בשני מקדשין ואין . יהום קדיש עלינו שלם קדיש . אותה קובעםשביד
 )סנ(ואם . כוסות ארבע לו שאין בישראל עני שום שאין לפי בב"ה פסתלילי
 ואותר בשבת. שתל מזב יום בכל וכן הנר את יפה שמא מערב"- אומרים איןשבת

 )ונם )סד( הזה הפצות חנ יום ואת באהבה הזה השבת יום את ובקרושבהפלה
 ישראל השבת כקדש וחותם הזה הפצות חג -וביום העק( השבת ביום ויבאביעלה
 אבות ופק הוא המזיקק מן שמורים שליל לפי אבות פנן שנ"א נ"ל וינולו.והזמנים,
 כשבאין . לעיל כדפירש פדליקק בטה אומרים ואין )6"ח(. הפזיקין משוםנתקנה
 שחהא עד אוכלק ואין וישאלו. התינוקות חשנו שלא בדי לאכול טיק ססהריןפב"ה
 לכל הכוסות PJIIDI הכוסות ושוטפין גסס( . דסוכות ראשון ליל וכן לילה.ודאי

אחד
הגהות

 en~h pb סולסין ס6ס טד קיסוס ס6ס hsDn) )סימן מייל- נ16לח זכתנ מס6 ממוסגו6ט
 ל'5 סע6. כמגס יוגען טעם כ5 סרק כגמרי hntb זס ורכל . נט יוג6ין ממגס גמפכיןחוטין
 סרוזין מען . זססמיס( סס"נ גמרזכי )וסיין כו' ג6, ממגו ח6כSb 15 5' נרכס כ5 6סויסשינס
 חמוגס מגס נו רזו 1306

~leb 
 15מר 6דס וגליך )מסרים(. 6מלמ 5כנ'6 וגריך סוי גו גרדות

 1ts.or~ סמגוח יממ)פו ט6ס telb~ 1DPכמכילו
 ידי יאו 65 ק 65 ך6ס נמול חרוף יס6

 ספ5מ י"ס 5קדוטת מנח קדוסמ נין וכו' סמכדע 6מ"ס א"י ח6מר 165 ו6ס סרי"1 וחוייעט סמ%6ו ob . מ5ט כלסייח 5כחססק כיי מנ"ס )65ת ימסלו וסנסיס )%( :חונחס
 61סור . רקס ססי6 מס ימ6סס ח5וס 161 . יקוים קודש כין ' ממנדת ומוחמים כקיוסמךעד

 סמוזדות גט'ס סכ0: מוג6' סי כממס ו5סחמי' סנח נעלב למדוד גריך 5כן נססלמדוד
 יכול 6כן . )6'ז( 65סור' מוריס 6ג1 5ט516 נ6ו 61ס In'T's ממינן 65 זססח סוג כיוסקמם
nlebi5זרת. ס6ימ 5מי מע"ס 65סות עסי גבון ולכן מ15ח קודס 6סיקומן. 651כ51 וככינורזמדקלין. סמגלנ5ין כ5י ונגיקוי וכמדיזס ח5ס כטסרסמ 5יזסל גריך מ6ד כי סכם מטרנ סכ 
 מחירו 5" סזחק 'זי עIStDh1 5 כחנ שכייס כי 6ף חייס ו6ורמ ואסריי ס6י רב כחגוכן
 'מסוך 561 סעריכס ס'דימ לכוחי 5סגימ מוסר סנח כמ1ג6י בוסס ודשי סזסיכ 6ך מליח.נס5ט
 כותי מ"י כן גס וסוכ סיגוי יזי 50 יכבד חגור וככיבוד 'ססכגו סמ6 כי טגגע מיסלמוכס

 561ו כמכוח מנע נליכס ס'6 כגס מסגי 6לוסמו SDS כ6'5ו כ,מגס ס65 סגם ט16כ5 :)מסר"ס(
 וכלכת יסל56 ג6) סגי כוס ונרכוח ססנזס ס5סגי ירק וכלכוח ססמיעו וקיזוס סיין נרכחמן

 מס מצק דיגו טפדין 51קסן . מגס 6כעח 5סני כרכום סנע )ך סלי מגססמ1גי6,ו6כי5ת
 סמ5 ל"מ מז5יקין( כמס סרק )063ר"י )סד( : )ת"ס( )ס6כייו סלי וגפ65וח otD)n 15סמססלין
 מגר יין אין כמקוס )מס( : כו' סייס מכנר 5סי -ויכף ניס5ס סנח 5סזכיר ט65 נסיניגסכם
 כוסות 5נ' 5סחיר וממחכר . 6וסריס וים ממ"ר מקורין דכפ מי כוסות 5ד' דגוס)ין מסרי"5ג0כ
 קיום 16ת1 יזי )ג6ת רוגם שיגו וסג (otlnb קזוס סעסס מי . ג")( )כן קזוס 50 כוסמ5כד
phסירס סממם סיס )עי כיס"כ 55ו3סו טרנ'5ין סרגגיס סמ135ט וס5 )מסרי"1(. טסמייגו מכרך' 
 סמימס יום סיוכור נגדיו ס5 קנסו 5כך ס5יו דטתו תזוחג65

 )חסכי
 מתסס ולנן סו6 קירס מעטם וקערות לסו6') גז'רס מלעס נססת קעג'וח מיני ככ5ייסר  (lhD לסילו 3סלס  לרכלו P("b )כויי מוסר sffntp סגקל6 קומין . )'( סלק סגתנסיכית מיימוני וסגסגת ק"מ

 מלדץ Sb(1 הוסר ,ס זמססס 610 67ידגן מין וגס 73ייכ6 65מ5וסי 6מ1 טזייס6 610קדרם
 קימא מ"מ , כו' כקי6יס פסיו כימיסס דוקה יזמו סו6 הוסר כלולו 1S'Db סרי דת5מוז6"ע"ג

טוסי



 ממח שלמנהג
 חשר הגפן פרי בורא ויקדש הן טפטפות אם )פ( יריו_ ונושל הלונ רביעיתאחד
 הנהלמנו וכששק בשמחה קדשך ומוערי בתפלה, לקהל כרפירש' לפ והתן בנובחר
 ובתפלות יקנה"ז )סו( שבת מוצאי ויפלו. בשבת שהרהיט.. בתפלה, כסו והותםכו'

 וינק וא"א 2 שבת במוצאי טוב. יום בכל וכן . קראת עלינו אחר ותודיענוערבית
 ואקלך.

 מברכיי
 שמא גזירה ועור בבשמים חשופ שיום.מוב )סח( הבשמים על

 כו: האלו הנסים כל את בלפיכך לאומרו שעתיר לפי נסים שעשה סברך וצקיקמטנו.
 יד אמר הוא ואם תרטלת. בטת כנגד שהוא רביעית רוב שמאל בהסיבתושותק
 להם אחר דין כוסות ארבע לכל וכן . שמאל על )סע( כן גם ודא ימין עליטב
 ומסיק הפוסקים חולקים אחרונה בברכה רק ולהסיבה ולשיעור הנפן פרי בוראלברך
 והג"הת בטהרי"ל כתב וכן האחרון הכום אחר רק אחרונה ברכה לברךראין

 להוציא והי.וצה מברך שאינו אומרים ויש ירים נטילת על וסברך הייו ונומלאשר"י.
 )א"ת( טסיק וכן וישפשף סים שיטול כנון אחר מצד ה( עצמו יחייב טפלוגתאעצמו
 בחוסרך שבת ואם )גג( . סלח במי וטובלו קירב"ל או פיטרזיל או  מעפיך )ג6(ויקח

ומברך
הנהות

 מכעל pp' כחר6ס דטוס ס6"ח זס6 5סק5 ג"5 וכן 65ימ)יפי. 6תי 651 ר"מ כו זיטמותל
 6וג5 סיס נעגמו יסודם סרכי כחב מס5'יז'6 סר6זס כמגס וו. כמומל6 נעניד י)6 כחכססמ4ק
 ot)bn1 כחכי מינין מגמם מסר"ר וחסוני מר,נ"ורק(.טמרוכי כו')מסר"ס נססת קעגיות תיגיכ5

 : מותר 7ווייגסר)י-ך ומגלתי קמת. ע)יסס סמס,רין כססם משריסתתזי'ן
~ffp15 

 גפתה לסול
 סעסויין הררות כמין סעטויוח ולוחן מסרי"ל: )תסוגת מיניכ כמס נו מערנין סרוכ5ין כי)רסו6ס נדוי 15לך 6ין 06 נססם נוקל n(b(Sl 5יזסל ורגי)ק . מוסל יסטסותו 6כן נוקר קניי)6סי6
 מרקחת מיגי מכ! ייוסר דיפ כתג וכת"ס ומסריס( מסליק )נסס )סטס~ת 11Dh נוקרמכ5י5ת
 כלכוס . כו' סממוסין ונרסיגין קסניוח מיגי כנון בוקי rsts~nססטיין

~lDh 
 65כו5 שסור 5כן

 ססורין וחמסתי ו!סככידו )כקיימו שכל ע5יו סמוק olen אוסד נגרנוס.ומסל6"ק סגנ~עיסננסות
 קורס וייעול ים ועכסיו גריך 6ין מן נקיות 61י )סו( : )ת"ס( מראיתו (p'rno סקור נמי16חו
 קיוט 5סגי יייו מס5 6ימ כססת ידוקק כחכ ומסר") (O""Cb ססגס כ5 כן מעשין 5סיקיזוס
 גוטי סיס ו6ס )קעידס קידום כין דמפסיקממוס

rh דמכרך סמקי דעוסק.כנית גריס סיס 
 נ"כ מייק יפקע כענש חיים נ16לח 5סעויס. כגוסן נר6ס ססגס 3כ5 6נ5 )קי17ט יןיסגסי5ח
 5כן סגפן סרי כורך 656 ד6יגו טעמ6 מסקי דטכת מחלית ס5 )קידיס סכת )י5 קיזוסכין
 ספסקס ד6יכ6 .7סיכ6 ניס6 65'יך סמעיגן גמי ממי65 הסתקס. מסיכ ד)6 מויו ע5מ*כו5י

 יין )סו( : 5קייוע ידיו גוען וקין כחכ ונמרדכי קידוס. ק71ס גוסן דיין מויו hDSD כו5ימרונס
 סכור עגיו גר6ס סיס נריס6 מגייך סוס י6' 5סנז5ס קודס קיזוס תייר. מסיין )קי17סקנס

 נסוף י'ע נסחטת כסמ"ק כתכ וכן )פס( : נסוק 6סי)1 אוחו ז6ומר "חרון ומןכמסיכוי.
 יתמיר6 מסוס גסונ סכי )מס( : מכח כמומי סרחם מככר כיון גריך 6.ן י"ס יכמ~65יעסיס אכרך גריך 6ין 5כך סגוף מסיג עוב. יום דחעגונ מסוט 656 כסמים ע5י בי"ס 5קעוסדמוהר
 ממוכתר מן מקוט 1כ1 כלמס bl~c )65( סטגס: ימות 5כ5 טזין 6101 )5( ו'5(: )מסר6"י .סכגת6
 סיסת כוי סיעפו! קודס וינרך מנח. קוים מ5מ מי ע0ס )6 06 ס':)גנ(סי' סרך nv~lh סו6כי

 סחינוקות קיס56ו כעניך עוסין רונסון טיכוס . )מלדכי( סמומן מוך כוך )ג)51 אריך )עסיססונר
 מנרך סיט 06 מכי15ת מ5וח סיס יגס נפס"6 כנרך י5טרך 65 סמרור ע5 כך סיחר סדי גמי61'

 קודס כריס, 5מ165ת ד6'; לנסוגת כרכס כעני) מרור SID'S סין . מרור 6כ.!ח וע)כסס'6
 וגן גסגס"ס וכתב כחרוסת  ראיון  ilb'pJ גס כתב  ופלס מען יס)כ~ת מ"ח נמיימון סמ5וס,ומן
 6כ5 כו' OSD טופ יוסף רני ימי וכן מסריס נחסר רט'י כחג וכן מסר"ס רניסיס
 גורס דגרי וידע נחר6ס דטו6 סר"ס זנרי 656 )נו 6ין ואגו ottDnl כו' כתנ למכוהבסדר
 כדנריד כחכו טרמכן ורניגו סנ6יגיס וחסונת ור"מ עכס טוכ גר" סקס ניגוני לכוקי;וסוד




