
יא פסה שלמנהג
 כזית צריך וצק )5נ( . הארמה פרי בה"א העולם טפך אלהינו יי אתה ברוךשנרך
 האטצעית מצה ויבצע )גי( . וכו' נפשות בורא אחרונה ברכה יביך ולא הסבהולא

 לשנש. טצה בשבירת מצהל ואין הראשונה על המוציא הההן עתה אבל הטצותעל נענעתן ראין נשום ואמור השנהה על המוציא יהיה הראשונה יבצע שאםלשנים
 למשארוחם זכר לאפיקומן המפה תחת ישים וחצין השלימווז שתי בק נטיםוהציה
 ונסכק.ע*הן טצות הג' שבה הקערה ויעקור )גו( שכפם. על בשסלותם צרורותל05(
 במקח אותה ויעקור קפץ שלהן במקום והיא והרוסה )5ז( ברקות ומרר ג' נ'א'

 וכן פר' בנך ישאלך כי שנאמר אכלנו לא ועדיין הקערה עוקרין לפה הבןשישאל כדי והכל הבשילין. שני סמנה להסיר איןוצריך לבן עוקרה אלא יגביהנה ולאהשלחן

כשמתגיי
 הבן שישאל כדי אכילה קוהם שנית טחגין אז חורין בם אחי שני טס

 אגו אין וא"א הלילה נשתנה לעצסוטה שואל )5ח( לשאול אדם אק ואם . שניכוס ומתנע חורין. בני ער לחטא( )כהא כו' כלהמא הא ויאסר המצה ויגביה נשתנה.מה
 סטבילים. אנו אין הלילות שבכל יאמר אלא בקטנים חיוב שייך אין כי לטבלהעבים
 זו ובטצה . נשתנה טה שאל שכבר לפניו הקערה מחזירק ואז היית עברתםער

יגביה
הגהות

 וכן כחלפי. סוי ו6יגסו כסדרו חיים ס16רמ וכן נמרוסח נסג 65 6סר ונינו 6ן .על5
 חכמי גוסגין לחתי 6נ5 . למסון נענו) חלומת מטע )'תן נסג 6נודס ונע) ופסכ'סססלי"5
 וק רנות נספות נורם 5נלך ח"נ 6י bta15D ד6יכ6 מסום )5ג( : )לנודת( חרוסת %653מז
hn'bכדי )5י( : מסל"5 גחט1נח 

 )חתיסו ו6ס כמסת סיפיג וילול מס( י עתי 5חס טיקר"'
 )סעניר b)a כזי דמסמגין 601 65מ5עית יקחגס סס5יטיח 16 ל6סוגס נסכלס 06 וכן מעככ6ין
 ומסלחך . חולין כגי ס6מר 6חר 656 סליך 6ין וו עקילס )15( : מסלוק( )חסונת ממפתע5
  פופ  ועיין למסף*ל טולון קי ו6?ר סקסרס  פנכיסין יופנין  וכן  יתבטילין לפמיר פייכספגניס דפי מסר6"פ מל'  פפפפ  סתנסי5ין.וק סגי סיס,רו קוות  כגמעך ס6 כסיסת 0קערס כססנניסגסנ
 ומסריס . )מסרי'5( מנוגס nsp סמזוח טיסיו גריך סמגכיס ונסעם  r~D) ופיס ממך פללופכפר
 דגליך 5' נר6ס ומ"מ . סמיימוגי שפירס כמו כ5ממ6 60 ס6מר נסעת דחפם 6)6 סנכיס)6

 כסלק כד6ית6 שנפיס ע)יסס 5עגות כיי שמנס 16 סקנסס 16 כמממק ס" 1niba נלעסושנכיס
 )ע'ס תכן כמו וחוכו יסרג וחכוין וסיס זכר עב יעסגז נממי5ס תרומת תיקון )11( :סיס

 תיוק 6ססר ha' טסי stJJfirl וקינמון קנס . )סמ"ק( 5יס וכר ס'ס6 יקיטנו ביין ענוןונססת
  otmens )סקיוסו 51ריך רוסקת( נסס )מרוכי 5עיס זכר ו,סו וקסת מועין בו 'bo ס)6סיסת
 מדור מדור סטסוז דוקם גסים ofnaht לנוו גנת נגד וכ"נו,יס עוררייך סחס1ח )תמתוכר

 כגסת גנד 31נסן רקחך סרמון כס"מ ננד ינימוגיס סקו ס) מקד יחנוך סססס ננדונסקזיס
 סנ6וניט כסס Dffp סדק סחוסם נס מניס: תגסס סח6גס גנן ונח6גיס לנסן הנמאיסיסרם)
 . עכ'ל שוס סססיד 65 וסתד5 65כ)ס מונס 6ין מקוס מכ5 סנס"ס וסוף נמ6גיס. "יסורדיין כן וסימת מקרו ד0רכס כסגס'ס סט כחב 1' ערק סמיימוגי וכן . ot)bn כחרוסת לתתגחכו
 מרקות 6נ5 חיקון מלינק 6ין ססמגיס סח6גיס כי 16מריס נלעיס נסס וסר6נ"נן, מסריגג'

 מסיס 55כינס זכר חרוסת סמו גקל6 5מס יע'פ כירוס' מרזנורק(. )מסריס נסוק"רמחקגיס
 וכסגף . מסלי"5 כחכ וכן ענדם מי המל 16 ס56 6נ) )5ח( : )מירכי( חרסיומעמס
 : סם זעיין ענדים נדלו 'נחמן 6"ל כולי 16מל נמ5'6) לנ( למסגת סמוך ססחיס נערכי5,ת6
 6ג5ו 6מל hlp'n מועיל ו6יפ כימייי ססנדט לקלוח 6ין כטכס סמ5מסח

 ממי
 6חד מסל

 1"גודס ומרדכי סה"נ 6נ5 6-מ דעת כן . דמי ססיל טויו ופעיק b91p סוייגו מי יםו6ס
 StDW סייןנתנו

 ונסלע 6מרי1 תי5ך יסק) טש  or . sff71 ט5 ,ס וימסו ססליס כ3' מתיר 1כ6"
 )%"ס(. ומכס מכס כ5 ע5 חק וכלוק ככוס 56נע1 יכניס 6( סכות 4 כסמוגס : סעוסנגר

ומ65תי



 פסה שלמנהג
 הללרה עד הכוט יגביה )5ס( ובמזיכך המזור יגביה זה ובסרור המצהיגביה
 אלא שני כום טהדר במה כן לא ראם היי על נם שירה עוטר כרי ישראלובצאת
 רק הגדה כי . אכילמו אחר ומקצתו אטליא קודם מקצתו הלל תולקק לכן .בהלל
 וכן . בסעודה שםפםיקין בית הלל על לברך ראין מסיק ולכן בעלמא דבריםספור
 טעכבות אינו הברשת כי יברך שלא טוב בברכתו וספג פלונתא בג שיש דברגל

 הסמה קודם בא )ק( החנינה כי הפסחים ואח"כ הזבחים- מן שם ונאכל ואוטר)6"ח(
 בסה"נ ומברך אחריה צער אין זו שגאולה לפי זכר בלשון חרם שיר ואומר)ק(
 ידיהם נוטלין (bp) המסובין וכל שמאל. בהסיבת רביעית ושוהה שני כוסעל

 ער יאכל. ולא ויבצענה ראשונה מצה על המוציא ויברך )קנ( . עליוסברכין
 העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך עליה ומבקי- השלימות שבין הפרוסה גםשיקח
 ויאכל כזית אתת סכל ויאכל )קנ( . מצה אכילת על וצונו במצותיו קדשנואשר
 המוציא של תחילה יאכל ביחד לאכלם יונל לא ואם . שמאל בהסיבת אחתבבת
 לאטי"ך נקז( ויקה . ביצה כחצי הוא וכזים . 6'ח( מסק ננן הפרוסה של כךואחר
 פר עשב איזהו או חערם"ט יקח לאטי"ך לו אין ואם . שלו עלין או מקלחין קיי"ןאו

 וטובלו )קם( מחר אכילת על וצונו במצותיו קדשת אשר אמ"ה בא"ירברך
 ישהנו לא וגם החרוסת מעליו וינער ארס( ~ירחצ קפא משום בו וישקעטבחרוסת
 וישאין הסיבה בלא כזית צריך )קו( ומרור . מרור טעם יבטל שלא כריבתוכו
 אפילובקלחין

 יבשיי
 כלל. בשרשים ולא )קו( יבושן ולא לחין דוקא ובעלין

 זכר ברכה ובלא טבול בלא )6( בהכזיבה כזית ויאכל קרתן או לאטי'ךעמ' וכורכה )קע( שלישית מצה ויקח לטיט. זכר טבול בשעת כיין יקלשנו והחרוסת)קם(
למקדחם

הגהות
 לנמרי כסוי פענוח %ס rbl ממוחס עד כיוו Irnlhl )5ע( : זרח סיקלו קמן נ56נע טוולקין1מ65תי
 6סי5ר כידים מ5 פיתן כסר oTh כp 5(ns סימן חיים כ6ורמ )ק"( : סטונס 50 ג6כ5סססת סיב* כיי )ק( : דנריס היו r'Jtsc עוגי )מס דמקרי ני5סו ונחמי5ס נוסתו ססח ירפסס65
 ססלי"5 ונחדור גוס. כות'חסת

~tah 
ocb) זס; ptiS O'D 50 6סת 1כ1 כותי וכן נע5ס יד 

 מיס מקכ5ין דפין ובמרדכי כותי יזי SD יבסור מרוכור"ק מסר"ס כתב 0"כ. גזס וכן6ים
 ידיו 5ננכ נעיו סנסנ ממי"ן ממעון מרכי סמרתי נכר". כת דנמיגן 1' מנן ממות ס' 3ןשקען
 )נקיון( מיין. 651 סדחק כלמח סיס גוט5'ן ודכא מסכר רייגס( )מרדכי . 5סניס ריסונם ססיססנין
 6ת סמו5ן בסרטו 6ח סריסי ממלחן ומנית סמתיס נין ססו5ך מן 156 המריסי גסי5ס 5ריכין1'

 וסלה 61"1 גטקס( כ5כומ )מרדכי סכסך מניח וססו5ך רפסו 6ת ומתוכך כרגזיו סטנתמג50יו
 16 כפ5נ כמנח יזיו 5לחין 65רס 5י וקטר גתונ ונמגין . מס5נ ידיו 5יעו5 יכון 6סמ51קין
 : )ע'כ( ממן ונסחות קרחון סוחר ובי"ס כסכת מיורד מעל נאון ס6י רכ כסס nhlD1' .ננוד
 5יקמ ים מ5ס 6כי5ת 50 מסום )קנו : )"נודס( מסגס 5מס מסום כורן נמנות ויתסוס)קנ(
 מס6 ססו6 כ5ס11נ6 ומ15ס )קן( : 610 ס)סגין זנרכח גכ כ5 6ף סמוגי6 ננלכת נסכוים
 יקליס נדמיס 5קטח יס מס6 . סעס( כ5 )סרק מעקת6 ושיקען ע5ן לממנה זתסמסוס
 כולך )קו( : תייס( )16רמ 5מלור ססhl~c 5 סמלוס,ק ע5 ממרכין 6ע )קס( :)סמ'נ(
 סד ק5ח מקלוי וממעתי סקלי"ן 50 5"ע )קו( : )מסליקי( סע5ין כין היל כ65ימד
 כחרוסת 5ק5ס סיעך גסנח מ5 6ס 5'0 )קת( : 5סן יו65ע קסגים ופנ"ין מזגטהסס
 מסריא5 נלרסות 6ח'כ ס65חי וכן . כטבח חרוסת לערכ יוסר במרדכי חולץדכסרק
 מ51ין סיחח 5דכר *ין )קס( : מסמסכס 5סיסיף אוחר ו6ז מעם יום מכטור 5ערטתריך
 : )""מ( סרי וכרוך 510 "כ5 זו 5כריכס נס ולכונס כרכס שתסקס כדי 5כריכס סמוגי6נע
 סכגת6 מסוס סיגו סנ1ל סגריך מס כי)6(

 דקפ"
 ו6ף גריך 6ק סמו מ5ס פיס טכסיו 6כ5

 : 5ק o~p סלור S~th סיס 65 ססו6 מפוס נמרוסס סוגל סיס SSoa סיע5
6סכמ



 פסה שלמנהג
 וימהרו בכדינתנו. צלי לאכול שלא נוחנק )נ( : סעודהן ואוכלין טהלל.למקרש
 אפיקומן לאכול שכח ואם בהסיבה. כזית אחד כל )נ( חצות קודם אפיקופןלאשל
 ומטל טקומוח. בשני יאכלנו לא . אפיקומן אכילת בין יתנמנם ולא בסם'ק.עיין
 פלח מכנת כשום )7( חובה שהם משום ידים נטילת על סברך ואין אחרוניםמים

 לברכת שלישי כוס וטובין ')ס( : אהרוגים מים נוטל המברך דוקא וי"אסדומית.
 וכברך עובין.  ושנים קורא שאחד להודו נם וטוב לזמון נ; אחר רהזר 0(המאן
 ואומר רביעי כוס וכווגין . שפאל בהסיבת רביעית רוב ושותה הנפן פריבורא
 לנרה כי עולטים בחי חותסין ישתבח אחר רק ביהללוך חוהמין ואין והלל שפוךעליו
 אחריה ומברך בהמיבה רביעיה ושיתה . הנפן פרי בורא ומברך זמני. תרילרימום

 שוהין ואין כו'(. פסה סדור )חסל בירושלים הבאה לשנה ואומר שלש מעין ברכה)1(
 כל הסיבה בלא אכל או הטתה שכח ואם פים. אפילו אוסרין ויש )מ( מיםאלא
 צריך ראין נראה )0(ולי בהסיבה. יאבל או וישתה יחוור הסיבה דצריך דמפורשמה

 שנוי ועל ישתה לא לרביעי שלישי בין רק לשהות יכול הכוסות בין : ולברךלחזור
 כוסות. ארבעה על כהוסיף נראה ולא פמה בליל והפטיב הטוב לברך יכולק

 על דחתן ברכות ז' לברך וכצריך הפשהה ימי בז' פסח חל אם מסופקוהכותב
 דצריך ?'r1 פסח של טוב יום לילי כב' כן אם חיים באורח שכחוב כמו כוסותב'
 הכוסות. על כטוסיף יהא שלא יעשה כיצד ברכות ולשבע המזון לברכת כוסותשתי
 יברך דחהן שלישי כום ועל . בכוס ויצא שלו שלישי כוכ על הפזון לברך טובונ"ל
 טכוס ישתה ורההן שלו כוס על ויברך יחזור הגפן פרי ובבורא . ברכותשבע

שלישי
הגהות

 וכן חגורות כרתי 7גל6ס )נ( : ע"ס( ולנור סייס )"ורם ה61 גסינ' 657 מקוס 6סכמ)נ(
 ססתחי)ו 6מל כונס יסגו הס וכן סיסנ סד 'h(S ס56 כנית ולגס "גס כ0סו5ך מסמס )יוסרי0

 : hlo רקו"ס מסוס 165 ד:תס עלו ומנרכין במונס מנח ט! 5גר דמי ו5" לד( :65כו)
 כוסות כיולי נו סיס ימס סכ,ס ס6ין כנון סירוק מנפגיס. מדימו סמון ברכת ס) וכום)ס(

 : מסייעת סעמ"5 תס6 ו65 ניפוין 61ומוו ססינס כ5י וי,סנ שכחון ומסעיפו דכרכות()מרדכי
 סמoeD' 6 65 )ר3י0י סקסי 3ין : 5')וח גסני ס5סס 6מר מסדרין כס6וכ5'ן גפם כעזי)1(

 מסכר "ין סעודם קורס 6ס')ו ד"ן )סחות יכוץ סגי ר6טון 3ין "כן ס55 )ומל מגי 1)6יסתכר
 )סתות 'כו5 6'ן )6כ1, ס7עחו )סי סע0ס כחnol 3(bt )רס3"6(. ססעו7ס פכחוך סכןוכ)
 יי' 6תס ברוך גוסמס. 011 סרוקת גסס ע5ע מעין סכרכם עועס 1p'p )י( : 0מ0תכר כךכ5

 יסגח5ח סלפת ורמנה מונס חמדם 6לן 1ע5 נגסן פרי וע5 סנפן sp ס0ו5ס מ5ך6)סיגו
 עירך ירוט!'ס וע) עמך יסר") ע5 6)סיגו יי' רמס ממונס ו5סנוע מסריס )6כו)5"כותיגו

 ג'נויגו כמסרס קרסך סיר ,רוס5'ס יכנס סיכ5ך. וע5 מוכחך וע! כנודך מסכן ניוןוע5
 מסירות. וע5 סירן ע) י" 6חס כרזך 5כ5 ומ0ינ סוכ 6חס כי ננג.נס שמחנו נח,כסוסע5יגו
 פרי וע5 מנסן ע) כ"תונצ"מ

~DJO 
 סיגי ס' וע5 . סנסן נמשם סמן קומר סמיניס מכסת ע! .

 סקרן 50 והותם וכו' ממיס r~b וע) סע7ס חגוגת וע5 סכ5כ)ס ו:5 סמחיס 50 "ומרדנן
 ס"ס. סנכרון מוס )אונס ווכרגו הומר ססגס 7ר"0 טונ נ'וס )סנס'ס( , עיקר גן סמח'סוע)
 ורכלנו קומר כל"ח . ס"ס סכנת ניוס ונממגו שמר כסגת ספגי. מנ גיוס וסממנו 16מל לנ5יסנסקס
 דכחיכ וונוח clan נסס "'ן ס!6 כוסות "רבע : )ע'כ( וכו' ירוס)יס וכגס סוס מורס ל6סנעם
 וכוס כוס כ5 ועוי )לעס מנערף וקין !סונס משרף נלעס ס5 כוס ועש כו' 0מוליסיי5

 ושק סמחמירין. 6"נל"6 נדויי וגסו )ח( : )תגש( וונוח ot~lcn וריגן סו6 עגמו נחגימנס
 מסדי" 1כחזוסי P"D) סלק (ntpotn . ניג'ס סיתר גסנו ostn 1רונ צנר 0מ6 מ6יחוי

 מתיר
 נ6ורח כחג למרק וכוס )ס( ומגס: חמן דס!טח ח' סרק מיימוניח כסנס'ס ע' . על6ג'קנסס")
 )סי כסס'נ 5סגיו ומנרך ככסינס "מרה סעס 5סחוח גריך ססינס נ5" עמסו ד6סח"ס

מהסיח



 פסח שלמנהג
 ישראל שמע ראשונה .פרשה אם כי מטתו על שמע קויאת קורין ואין ויוצא.שלגמי
 אוסר לכוחר : וטו( הבית דלת לנעול אין לכן המזיקין מן הוא שמורים לילכי

 בשלש בתעצומות האל טחחיל y~wl מוב יום בבל וכן בשבת כסו רזסרהפסוקי
 ברת גאולה . נפש אהבוך זולת . ראשו אופ; . מאושרים ישע איר יוצר .רנלים
 רב שלום במקום כהנים ברכת רק לעיל כרפירש' בערבית כמו וטתפללין .דורי
 כטוך אין . שני ביום וב; . שלם קדיש שלם הלל ואוסר הלל. את לנטורומברך
 "ט בכל וכן בשבת כסו ישראל שמע תורות. שתי ומדקיק בשבת כסו הכלעל

 לף . עולם ער כהן . גברי חמשה צבאותיכם. ער וקחו משכו בא בפרשתוקורין
 קורין שבת ואם . צבאותיכם על לדורותם.תמ'שי רביעי . מצרים שלישי . עשוכן

 אותז: יעשו כדברכם. נברי שם שמוסיף גברישבעה
 ולוקחיי

 ומניחין שמיה תזרה הספר
 הראשון ובחרש פנחס בפרשת למפטיר וקורין שתיהן על קריש חצי ואוטראצלה
 דשבת יוצר אוסר שבת ואם . יהללו אשרי יהושע יאמר ומפטיר תעשו לאער
 : פורקן יקום ואומר הפטרה. ובברכת ההפלות בכל שבת ומזכירין שבת. אשרלאל
 שבת ואם כו' הראשון ובחדש וט' מוסף ואת חטאינו ומפני בלחש מתפלליןמוסף
 בשבת : ושבת חודש בראש לעיל כדפירשתי כו' מוספי את שבת שלמזכיר
 השבת מקדש וחותם רחמן סלך במנוחתנו רצה אבותינו ואלהי אלהינוישטחו
 הרות אביעה ברעתו )י( ומושיע עוזר מלך עד אומר צבור ושליה : והזמניםישראל
 . הטל וסוריר הרוח משיב ער הטל וכל . תהומות . להושיע ער נבור אתה .כוי

 . בחסר חוים מכלכל . למות ולא לחיים לרזק. ולא לשובע . לקללה ולאלברכה
 אומרים ואין טפסיקין במנחה רק . הגשם ומוריד הרוח משיב במוסף אומרוהקהל
 להפסיק שכתב כא"ח נהיגי ולא . במנהגים מסיק כן עצרה. דשמיני מוסףעד

 בחרתט. אתה טוב. יום בכל וכן , אדירנו אדיר ומוסיף . נעריצך בשוסף. גםהקהל
 ברצה אומר הש"ץ . לכוכן עולין )י6( רצה וקורם . לעיל כרפירש' חטאעווספני
 . אנק עזנ1ן שהקהל בזטן כהנים עד בברכה ברכנו בלחש ואומי לפניך.והערב

וקורא
הנהות

 5לז סגין ר"כי"ס וכ"כ ככ51סו. מפוסק וכמריכי ח"ף( סימן )סוף עוד מ)סחוח דפסוסססימ
 דיזן גסי כ5 ס6ידג" . סו6 ייחיד כוותיט גסינן 651 תרוח ט"ך ד5" מכסיוססינס
 ")6 מונסק 0"'גו לנו tS'pb סס'נס 6"5 תורס ס) ח5מיד )מרדכי(. סליכם וכליכול מןמסונומ
ob1 ימן כן( וכן רטות t)ps כסגיו מסוכ "חר ס5חן 6' עיון וזריך רכו. סיגו "סיקו מופ5נ רב 

 . 51"ע סני סוכ יום מו5"' עד )ס)ע5 לסור וסני5ס דסולוע נסנס'ס גסוכ לקיתי :)מיס(
 כ) ס) 610 סיכרך כדי מסת 5י)י נסני כעסן סמוון כרכת )נרך כמיס סנתזי דגוסניןומס

 סניה נד51 סגר6ס מסגי מסר"ס וכסס )כנוסס(. 6חר יברך h7'Dp eh 6ין 6ג5 כוסותס6רנמס
 6מר ג6מריס "15 סדק דנרסען מנוס ג'5 6ך וס. csn ג') 61.ן עכ"ז. מסדר סעססשמס
 גריס ועמסיי יכלך סו6 עע סוכ טג"מר עין 31PS 6!6 5נלך כרכס ס5 כיס נוחגין rhלינ"5
 כתחעס 6מי וכן מילות דלך עגמו וגוסנ סייח כג' )כ5 טממ)ק כמס 0.ן סוג סניהנע5
 nlbloS כדי כו' דכסין כ) דרומה גרפס נס . פיז סוכ יר"ם מנוס ויי:51 ייתי נכפין כ5כסנים
1D5DSידי ע5 סיס מגריס נ15ה כי ו)סודוח זכרך ג6ס )1 ו"'כ ומממס חירות זס כי חירות 
 )סתמן) סרגו  מס )י( : 5ך )ך סרטה גכמיי כמנותר מתוח תרגע נני' סיין ל*עלסעץ
 3ס' 1tD')h דרני לסרקי מוכס וכן (oynne עסיס rtl~lh 6, כי ססח 50 ריסון ע"כ גיוס59
 בגי יו Onet סגנון עסו 5גגו ינמק קל6 פסם IKh1 50 עוג יו0 )') מניע cno ד6מל)"נ

 י'נ נתוך )'"( : כו' ס"נרכך כדי מעטמיס )' 00ס עו' נפחחיס סריס 6וגרות ס"סום5*5ס
 כן ו6ט . דמני5ס עניני סרק ר"גוס נמרלכי bnth כן כלוכן. סוקס סייגו נוסגיס 061 י6כ"יס
 יכו) סת0)3 )" סעזיין כסן : נענודס ס'ז סיסמי) קוים 5חת 5b~'aרך

~nfs 
 )ק)זיו"%(. כשו



ינ פסח שלמנהג
 . להם אפר שנאמר לקרותו א"צ אהד כהן אלא שם אין ואם . כהנים ישיא3ש
 טייוף. בלא לתפלתו ושחזור מיבמת שהוא אא"כ )ינ( . עולה אינו כהן הש"ץואם

 וטתפללין . קדרם חצי לציון ובא אווי לטנחה : יהום קדיש עלינו .כאלהינו אין שלם קהיש . הדעת היסח משום הפסוקים וא"א . עליו אמן הקהלשיאסרו כרי וכו' העולמים רבק הקהל אוטר ושלום דויהנך וך; דוישמרך הך' מנקכשהכהן
 . ברכס בטקום רב  ושלום  הגשם ומוריר  הרוח טשיב שכדלגי; אלא בשחריתכסו
 המדם מוריד אמר אותה סחזירין אין החמה בימות הרוח משיב ואמר שכחואם
 . התפלה לראש חוזר הברכה סיים ואם כו'. הרוח טשיב וטרלג גבור לאההחוור
 אפילו י"מ בכל ובן , יתום קדיש ולא דבר שום ולא פרקים לא וא"א . שלםקדיש
 מלאכה יעשו שלא כדי )עז( הלילה ער למערב מנחה בין )יי( ושוחץ :בשבת
 . לרצף טי"ט להכין ואסור חול השני דשמא הלילה עד כבע"י זה לייט זהסייט
 ראשון י"מ בכל וכן ברכו אחר הלילה יד אוסרין ראיתי וכה"ג יין להביאואפילו
 . הנף יום אור . ישראל אור שמורים ליל ערבית : ברוהגם

 ומתפלליי
 בליל כסו

 אתה אומרים. שבת במוצתו י"ט חל )ואם . הרוה משיב שפדלגין רקראשון
 ועיין השנה בראש אפילו כו' לס ותתן כו' ותוריענו . קראת עלינו ערבחרהמ
 אשר העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך מעומד )טז( וסברכין : במקומו(לקטן
 . רצון יהי )ית( בעומר )יז( אחר יום הרם . העומר ספירת על וצונו במצותיוקדשנו

וכן
הגהות

גוסגין. רטיתי 1)6 ילים נעיק ע) )נלך סמ5ליכין גלונים ים . יעכס )6 .וין גע5 ט)6 כסן)תגש(
 nStpo כסן לות כמדרס . מיש( כקרת ו)6 מלונולק מטר"מ מק.ק וכן )יגויס ק
 כסן למזן 06 )ינ( : ע"ס( be סלפת קמ"י ?ף )רקג'סי מלוי לגמר טו' ידיו נוסף ממיחיוכן
 . קנ""( סימן מייס נ16לח עיין . )ס'מ שוס סיס עי יסמק וסחן )כס:יס 6חר סיקלתקריך
 עייסות מסוס כנודי כץ נונס 06 קסיי6 6ין 6מן 16מל ססקס5 כסעס 16 5מ5ס מלסכץ

 5ו יס" סי6 610 מונסת 6*כ 656 דוכגס כסעח סכס:יס יחי ע5 )ר6יח פסול .)מרפ"ק(
 וסיו קיים סמקדס ניח מסיס נומן סייגו כסוח פעיגיו מסוס כנמרק דחיתך וס6 סדעח,סיסת
 'ריסס 'ענו הדוכן 6מר מגמ)'ס0 וכסגועין . דמני5ס( נ' ס' )מרדכי ממסורס מס6ומריס
 5דוכן )ייר ד6סור 5י גריס . מתסיס כ5 65מל עד יחף יזך 16 )עטות סורנ)סי וכן יחס55וסרס
 קמים כרכיס לגפיי bD1b 6ורמ 165 ?מנינת ומסס'ostln~ 6) ג6גודס וס )כ5 טוקיסגכס'
 ג"6 ס" מיש כ6ולמ וק סיג נס"פ וסע . ובנסקך כגיס 'מסיס כז)כין ס6ק מסמעכניס
 מסנין וכן )ינ( : נדפיס יני יחף לעמוד elpD שסי דרך דשן סינף מיימוגי נסס16סר
 מסע יעקול וססץ סטרם ממונס טס'ן סותמים מסעת סמפ)ס 6) כינו יכוין סטמקר6וגריך
 6ז סוף ועי מתחי5ס כיון Dh ותסנין(. )6"ח כו'גענויס

 עדי
 סיס יסיים נ"נ סספקד6 סבי

 6חל 65ס51 מנסנ 61ין )י?( : מסליק( )מלטונת ימסר"ס לע"י דמודס גריס ונסק .סקוס
 5חנירו מינע )מדייק סעייס מנסנו ומס )עו( : רפ"י 5סתוח 6ך י"ס נסוס ממריחסעודת
 bto וכשכס סמוך ס"ס מכ) 4)ה סגין DWDh1 )ומר יס  כו' )יגס סו6 06 עדקיקיסוייגס
 "יס 156 . נפטר"( זכעס סגי סלק סנס'ס )חוסשח סךיקס (onth 5רז עם נתחו61ף
 5156 חמת עכס כסוייו חרס ויל6פ ולסוכות ססגס ודרדס דססח סגי יום )עלס. כטנח יתו15פ65

 ?כמיג )סו( : ותר 6דר ופדמסע  סמן 6ייר תרם ורקם  ומוריס דסבועות  ר5סון  ויום  תורתוסממת
 שפר טפריקת ע5ח תעמוד OSIDS יי' עגת , נקומס hSb נקמת מקלי 56 גקמס מלמטמסחף
 5%% שוען משפד סמגזסן "ס זנרס %גע נרי יניס נחכ otpDta גסכסח חסי5ין.5י5ית
 גט נסזי6 פסק וק וגי  pnh טנוס כי 6מך  1D1S D13g 9 )*ז( ד 5ו5נ מ!5ס גילתשמר
 ססירס ספכסיו מסוס ססירס 6מר ל5ק ימי 16מר 5כן )ימ( : 1*65(' )תרסת ז6ת טטעמ65

 ו6ז יתקדח כיס סיננס רגון שי 16טליס 6ג1 הן ע) קרס סמקיס ניפ rbt כ61י5טדלנק
יסים



 פסח שלמנהג
 שהם יסים שבעה היום אומר ימים שבעה כשסופרין . שבועות שבעה עד סופרםוק

 צריך כי . לעולם וכן אחד ויום אחד שבוע שהם אוסר ימים המטונה . אהדשבוע
 ףט צורך שהוא לפי )ים( הספירה על זמן מברכין ואק . ושבושת ימיםלמטח
 שכח ואם . ברכה בלא ביום יספור בלילה לספור שכח ואם . דרגל אזמןסמביק
 האשר'י אבל תמימוה. הוו דלא )כ( יספור שלא בה"נ כתב שלם ולילה יוםלספחי
 ספריה וס6( . ויים( באורה מסיק )חק יברך ונם הלילות בשאר כ! אחר שיספורכתב

 עלינו לילה. ודאי שתהא ער להכעעין צריך אין לכן עומר קצירת שאין כיוןנאהרבנן
 . המפיל וברכה , שמע קריאת וקורין . ראשון כליל וסדר וקידוש יתוםקדהצ
 דודי מתחיל צבור ושליח )מתהילין( הקהל נעול. נן אופן רנן. אפיק יוצר שניביום
 ומוציאין . כו' לעולם נא אל אסירים. הדושה . דודי ברח גאולה . אודך עלת .ט'
 סשה וידבר עז או כשב או שור אמור בפרשה באחת וקורין תורות ספרישתי
 רביעי . אלהיכם שליטי , תעשו לא לוי י'י. אני נהי נברי.  חבשה י4י מועדיאת

 אשרי : המלך וישלח ופפטיר כדאת0ול קורין למפטיר : ישראל חם"טי .שבתכם
 עלינו : כאלהינו אין וכו'. הרוח משיב שטדלגין רק כדאת0ול בלחש תוסף :יהללו
 ויבא יעלה . שבת במוצאי כסו חוננתנו אתה מתפללין י'ט בטוצאי . יהוםקדיש
 הטס על ומבדילין . פוסף בו שיש יום בכל ובכן אוהו פחזירין שכח ואם .ברצה
 על יברך %א . לחול קודש בין והסבריל הגפן פרי בורא . ובביתו הכנמתבבית

 נברא שלא הנר על ולא )כנ( . הבדלה לצורך בי'ט יקט0נו שמאהבשמים
 מזאיר אומרים אין )נד( המועד חול והוא שלישי ביום . שבת במוצאי אלא)כנ(

 עליהם ומברך תפילין ומניחין )גס( המועד ימי בכל וכן . לעיל כדפירשתילתודה
 י"מ שהוא ובשמיני שביעי שביום לפי הלל בו גוסרין ואין . חיים( אורה ממיק)כן
 שדרה. אומרים ואתם בים טובעים ידי מעשה הקביה שאמר לפי . בהם ננמריןאץ
 וכן שלם קדיש . עצמו מי'ט חמור הסועד חול יהא אז הסועד בהול נומרקואם
 מפרי שם ומוציאין . סלת הוצאת קודם שלם קדיש אומרים מוסף שיש יוםבקל
 שלשה הסדרא סוף עד בכור כל לי קדש בא בפרשת בראשונה וקוריןרצרה

גברי
הנהות

 מעט סילם 651 עעמיס עמס ס" מין סריס ונחטוכח )יס( : מגוח.ו וגקייס סתורם מןיסים
 וכ"כ )כ( : 5נס5ס כרכס 1גמ65 6' יום יסכם סמ6 ינלך 6יך מסעסמיס וגומד כמגסניססכסוכ
 PDDC לסו דמיינו ר"י "דגרי  לסמוך יס 6ז מלסניו נלילס גירך 6ס  ממוסק s~h 06מסל'ס
 קיום 65חר ספילס מנרכינן מנת נערכ )כ6( : תמימות מיקרי ס5ס יוכ פסק ז6סעוסרסר"
 ומנזי5ין מקדסין rhn 6' גיוס מסח Sc לחרון יגס ח5 6ס 6נ5 סכי)ס קוזס פנתוכמו65י
 ערכית חס5ח וקמר 5כ"ס מקיימו "חת וסעס סרסן(. )תרומת קייוס קורס 5ססזר יס 6חחנסעם
 וסכי" גתנ 0ע64 56ף ס' ניקנור וכן סמסכ. יסו67 רכינו נ'רך 651 סססירס ע5ברכו

 מחסונת
 מסשרס ורסס יגס סו6 כמסיתן ערנית מס"מ 6מר 5כגיס קנוס יכסס 0067 מעיןמסרי"ו
 ד6ורייח" מנח 7מוססח דיעשגנסנמ

 . מס עיץ כי' ערכית תסלח "מר ל')ס חסניגן )6 מזם
 סוסם otO  סר6נ'ן . פרבימ  חסלת קודס דוקק נעסרס  לססס'ק סממיר סימן גחרומס6נל
 65 ימס חימר ו6ס )ככ( : )מסר"ס( סימיס נסקר 5" 6כ5 יוס מנעור יכעס כסמק7'מץכס"ס
 מסמס 65ור 6כ5 . ממנו נסנס ססנ1ף ניכר י7וק6 ו'"5 ממגו. סגסנס ססס נכ5 ס6ס ע5יכרך
 קומר 16 פנת נמו65י 656 )כנ( : ננרכומ( )מרזב* יוס נכ5 מסמדס htP גי 'וס נג5מנרקע
 : סנסמיס ע5 מגרכין 6ין פנת נמו65י סונ יוס 6נ5 סגר וע5 סנסמיס ע5 ומכרך יחנט56סיס
 נמS3h 51 פנס חמן מ5ת מסוס 5חוזס מזמור נו סומר rh זססמ סמ'מר ת51 דזוק6 נן5)כן(
 כי המועד כחק מסיקן 5סגיח סמך מגלתי )כס( : 5קמן כחכ וכן קותו קומר דסוכומממועד
 ושחו סנתסי5'ן סי"ן ע5 סוומ, סיין מינוס ל6סי עתך גקר6 יי.מס

 סי"
 ססגס ימות מנין סו6

סמגימין



יד ממח שלמנהג
 בפנחס קורין שניה חורה ובספר . יסיים ישראל . יטימה לוי . האביב כהן .גברי

 אתה מוסף . קריש חצי לציון ובא אשרי יהללו קריש חצי : תעשו לא ערוהקרבתם
 בתוסף המועד חול ימי בכל ובן והשיאם. : לך נתן אשר ער רחמן סלךאבותינו ואלהי אלהים והקרבתם. . וכו' הזה המצות חנ עם מוסף את הטסינו ומפניבחותנו
 אם פשפטהם בפרשת ראשונה תורה בספר קורין הסועד דתול שני ביום : כןאומר
 ובמפר . אפו בחלב ישראל . עסו תערב לף . חנון כי כנק . גברי שלשהכסף
 והקיבהם. בשנייה  המועד חול כל וכן . כראתטול והקרבתם קורין שנייהרירה
 לוי . הנחלהנו כהן : לך פסל תשא כי בפרשת קורין הטועם דחול שלישיביום
 והקרבתם. שנייה תורה ובספר . אמו בחלב ישראל .. לך תעשה לא טסכהאלהי
 . ישראל גני כהן : סיני במדבר בהעלותך בפרשת קורין הפועד דחול רביעיביום
 שנייה חורה ובספר : הארץ ולאזרח ישראל לכם. יני יצוה לר . הפסח לעשותוי"א

 יעלה ואומר .מדליקיו בכה אומרים rw הטועד בחול שבת חל אם :והקרבתם
 לעיל כדפיר' שבה' של בה מזכירין ואץ במוסף לבד התפלות בכל ברצהרבא
 . הלל . דודי ברח גאולה וכאלה. אלה זולת , דודי אופן . אהבוך יטר . חודשבראש
 מן תשא כי בפרשת וקורין כטוך. אין יתום קדיש השירים שיר )כו( כו' שלםוקריש
 אשר לוי , האדמה על כהן : אסו בחלב עד גברי שבעה אוסר אתהראה
 בכ0פ"א קדיש תור"א טש"ך הפרשיוה סדר בטל )ואז . אמו בחלב V'1ff' .ישראל אלהי ששי . לך nwyn לא חמישי . ונחלתנו רביעי . יראו לא ישראל :ארחם
 בוכר'א' שליח בטדבר'אפסיל

 ראה בכלל היה כי עתה קורין אין לך פסל בי
 בעצמות י'י יד היתה ומפטירין . והקרבתם קורין שנייה תורה ובמפר אוטר(.אתה

 לעתיר תהיה המתים שתהיית לפיהיבשות
 במסי

 הפטרה וכברכת מייס( )"זרח
 המועד בחול הפטרה אין שבת אין אם כי בהזמנים ולא בשבת רקחותמים
 וברצף באהבה אוכר בטוסף בהזסמם(. נם חוהסין רסוכות הטועד דבחול )ותיירא)בו(

 : והזמנים ישראל השבת טקרש ותותם קרשך ומועדי שבת ובהיטקבשמחה
 זמן . ראשון טוב ביום כמו ומהפללין טוב יום הוא פמח של שביעי ביום)כמ(

 ושמיני שביעי ביום שהחיינו מברבץ ואין ובביתו הכנסה בבית ומקיש'ןדירותנו
 אום;. ויושע ב' ליל לטושעות. אום י"י ויושע. טעריב . עצמן בפני רנל שאיללפי
 לשל כרפ'רש' היסים בב' הלל טמרין אין שחרית . צדקתך אזכיר אומריםויש
 ירועי אופן . פרח שושני ויושע יוצר . הטעם טזה לעולם נא אל אוסרים איןוכן
 . ליבשה יום גאולה . פתרוס אי זולת . אמונה אל ויושע )כע( ובברונא ;שם

 חטשה רופאך עד בשלח וירי וקורין . אוטץ סלוק נוראותיך. אימת )5(קרושהא
 להם נלחם רביעי . תחרישת ישראל . רפה ביד לוי . העם לפני כהן .נברי

 ב' - אתכם מזה א' גברי. שם סומיפין שבת ואם . רופאך חמישי .במצרים
 ומפטיר ומ' השביעי וביום והקרבתם קורין למפטיר . כן ויעשו נ' . העםלפני

לדבר
הגהות

 עונים ימים 1.נ סנתזת נ"נ כסתס'ר ססר' תסי5ין נסזהמבמץ
~bns 

 סם ימיס מס"ס כי סי"ן
 bnDD ג"5 קנת )כ,( : קסדת נני רקמן עיין . פניקס מקר6 ע5 ומבמכין )כו( : סטגסי"ר

 ונומרת ט61 נמי זס ומטפס , גססיס ב6גסיס ע"נ יום סגי יומק דכ5 דסוכוח ממועד חו5דס6גי
 ממועז מון נני סייגי 5ת 156 וךנריס ממתגיס ססריס יוס סנגל -מסוס יוס ככן ס55נו

 ~קצך 16מליס ושן וינ" יט5ס 6ת7 6תס ג' וקולין תסלתי וסי 9Dlb וכמנמס )כח( :דפסת
 : 5ך ויחן 61ומריס גועם וסי o~lntb 61ין מוגגח:ו 6חס סלנימ ,מגגו. שסיס 161מר מסס6515
 ר6סע גיוס 'ס ומנסי שתותיך 15מל ג"5 6נ5 וו'"ג6. נמנסג 610 כן )5( : נסוג כן)כס(
  ~ון  ~מריס nlDI)V1 ד6ס~ן סוס נס מיסו . ים tp)a כמו סניף ממשן רכי נ'כשיסד

המגני



 פפה שלמנהג
 בחרהנו אתה מוסף . והשנים ישראל טקרש חקותם שירה ננס שירה . היאדבר
 דלא כתב חים ואורח . השביעי וביום נזכ אומרש ויום חהקרבתם' וא' חפושינוחצפני
 בהיסמא חוהטן ואק אבות מגן ויכלו בלילה יעמר בשבת הל ואם. כז*נהיגי
 וגאולה ואפן יטר . אבות מנן אימר אין שבת אין שאם פוס עם בכל וכן83(
 . ישרוול גאל קורם רודי ברח אלה. . דודי אהבוך. 71מועד. רשל לענבתדגמייך
 ביום אומר אז שבעי ליופ השייך וקרושה חדשה שייה קודם ליבשה רום)5כ(
 ומזכירין שמיצן ביום ההוללת אפק אומר אבל הארה אהה קיא וטשע יוצרשמיני
 ראשן ביום לעיל ברפרש'הי ובהפמרה המזון ובברכת ובקדוש ההפוקע בכלשבת
 אתה יער חוטיני ביום : פורקן יקום וכו' השירים שיר בשבתי פוב יום בכלוק

 בפרעכן וקורין אותותיך (as) קדושתא . פתאום אי זולת . מחוללת אוץ .הארח
 מלאכה. ישראל . חייך לוי . כמים בהן . גברי חטשה הספרא טוף 'עד הבכור כלראה
 השייכים .גאולה ווולת ואופן יתר שבה הוא ואט . יסיים חמישי . האלה התקשרביעי
 שיר . שסעי לעם העריכים וקרובתו שביעי. ביום לעיל כרפירשהי הסוער רחוללשבת
 אשר ראשון פרשיות. שתי ומוסיפים תעשר קשר מן גברי שבעה וקורק .השירים
 בנוב היום עוד ומפטיר כראתמול קורין למפפיר . תעשה אשר ככל שני .תעשה
 צרץ. ואדא תפלתי ואני בטנהה : הרחמים אב ואומר . נשמות ומזכיר טי( .לעמוד
 עקיבא רבי שתלטידי לפי התמה שקיעת אחר מלאכת עושין ואיןססחפרים ואי! נשים נושאים אין לעצרת פסת ,בין : לעיל כדפירשתי יחננו אלהים ערביתטס(
 טלסות פסקו שאז ואלך בעומר 0ל'ג )1( מסתפרין יש . זמן באותומתו

"'6( 
. 

 שבהות בכל הרחשים אב ואומרים )15( : בעומר ל"ג אחר לישא גם נוהניןרעתה
 א,',ן ועשע יצר פסח שאחר שבת : החדש כשמברכין וגם . לעצרת פסחשבץ

 זמי אלהי אהבה . יחשמלים אראלים ובברו"נא ובפיתים עתו אתני אופן ,ישראל
 אב ואומר החרש וטברכין . עניה שביה גאולה . כמוך אין זולת . כלועגותי

 נ?כ אוסרים ובברוינא פרקים. לומר מתחילי! ובמנחה . החדש ברכת אהרהרחמם
 אייר : לאסףמשכיל

הגהות
 סימל הריס 6ורמ 651 סק5י"ל טירד ממס 6לן קרונן 16מריס ובס"ס ממעון לרעו ספדתמנני
 דורכיה "ין סרק נמוססות hn'b וכן חג6 ססו6 סק5יר גנוז מסני וסמך המעון. רבעונס

 יתד ומז-ק סקורן מנס כסכת ים מנסי קומרים rhn כסכם סמיכי יוס ט56 מתי מסועולכל
 הומו וקומרים סנמ נערג סת5 ניו*ע Dh" 6ומריס הנות מנן )65( : ו"5 סנדו5 סמעוןרניגו
 מנגס מכ5 5יכ6 וססמ6 מנפזות עם מסוס נתקנס לעיקר fvb1 זסכח ערנית תסות6חר
 נפ5 טינ ניוט D'(O 6נ5 הינסס יום d'~ttb כסכת "ס ככ5 מיקס יפ oht )5כ( ? ס)ונ65
 קליסמ גסן מסיס DS' טחו o~lnibr יססמ 6מלוגיס עונים ימים כחגי דק לותו 6ומריס6ין
 סמיני יוס Sne 65 06 נול6ותיך הימת מסל6'ק 5יסמ 6נ) . וויקי מגסנ 5פי )5נ( : סוףיס

 זכו/ 6)י יס 6ומריס 6'ן 161 )5ד( : מסר"ס( כחג י8 11 )סנס'ס כ6ן עי ימיל כדכס'כגסנמ
 5ע51ס : )מסר"ס( כוויג"ר מכ"י 6חד ומרוסס . סרועט סגוכריס כ5 נער ימן גסמותגפמזכיוין

 * וגו' ייו כממגת 6יס בן סכתוכ נדקס וסיסקק גסמות מוכירין מנכור כ5 פקפק יוסגכ5
 סמזלס ונס ימ.גך מ65ס נזק סנ6מר מימינו סו6 סנזק כי neea סנירך סי 15ועוסק
 656 ממן 6כ5 65 06 מסר"ס מס 65 ססמ נעוג6י ))ס( : ימו דם 06 מימינו ענ6'מקמיט
 )4( : ט DSD"כ5

 וכסמי
 כעומר 5"נ )5ז( : דורה( )מגסני נו' גוס6יס 6ז נסכת תייל מדם ר6ס

 נרקיס סי"ר סורס וכן . מנסנ מסוס 656 61יג1 סו6י5 ס5סגיר ו' גיוס משתסכין 6' נעםסמ5
 מדם יכל6ס : סיס פוסל ומסריק ווט( מסריי )רסון 6גי נס סעתקח* וס נקופןעהיע5115ד6

 כלסגי גסנח וכן . מ,כילין "ין 16 6נ5 וננלול6. סר6נ מס סלחמיס 6נ 6"6 גסכח ספ55חל
nwunrb מסרי'5 : ננלו'ג6 מוכילין 



פו סייף השטראש
ש1 פ ר  ו ד'8נ גשש וז 8 

 אשרי אחר ושני וחם"טי שני מח( התענית מברכין חדש ראש ש"חר בשבתאייר
 סליחוה. בה"ב ואומר יותר. לקבל צריך אין אמן שעתה ומי . יהללוקודם
 ה' ליום . רחמים מלאכי פזמון . בישראל אלהים . עמך ישראל . ב' ביותבברו'נא
 . וזחן אזון . מים אפפתי שמ וליום . נושע ישראל פזמון . אמנה אנשי צבור.תענית
 ענעו הש"ץ אוסר צבור תענית ובכל אחר. סדר וי"א . וחנק רחום אל ה- ה'פזמה
 תפ5מ שומע בברכת אתה כי קודם במנחה דוקא והצבור )5ע( . לרופא גואלבק
 נם אומר וש"ץ . בתפלתו שקרן ונמצא בולמוס יתחזנו שמא משום בשחריתולא

 ואם . אותו מהזכיין אין שכח ואם בקהל. אחר יתענה שלא אפשר שאיבשחרית
לא

-py 

 בשבת המתענה וכן )מ( : נצור באלהי חתימה בלא ענינו יאמר רגליו
 בפהרון בקיאין אנו ופאין חלום מחסת בשבת להתענות אין וענשת . חלוםמחמת
 קדרן חצי אוסר ובשחרית ומנחה. שחרית וקהל וקורין )מ6( : חייס( )טורח"לוטות
D~Wבסנהה זובל . אשרי יהללו . קריאה אחר הורה ספר על וכן ס"ת הוצאת 
 כן גם אוטר הכנמה ואחר ס"ת הרואת קודם אלא מורה ספר על קריש אוסריםאק
 בשומע ענית אומר רובי . דור טגן ער ומברכין דרשו ומפטירין 1מנ( . קדישחצי
 ה' אתה ברוך וכו' שוסע אתה כי ומסוים אהה כי קורם תשיבנו אל אחרתפלה
 פלוג: לא משום רב שלום אוסר המתענה יתיר ונ"ל . כהנים ברכת . תפלהשומע
 צבור תענית אפילו ומשלים מתענה אלא תעניתו איבד לא כזית ואכלשכח

 איבד ואכל ושכה סתם יום )מנ( נדר אבל . אביו בו שמת רום הלוםותעמת
 שתבת אבל . התנה אא"כ עור יאכל לא קבע שינת וישן מלאכול נסר אםהתענית שלפני בליל , פצטער אי ולפרעו ללותו מווזר וכן אחר יום ומתענה ואוכלתעניתו
במחשבח אפתי בללה תענית )מס( לקבל ראוי . חייס( 163ח )מי( הגאי צריךאין

הנהות
 כחג . סרטן נ"לומח סיין . כי"סכ 65 6נ5 וכתלית נתענית ססס 5סססף סחיל מסריקן)5מ(

 : חייס( )מ6רמומ כן ס""י יטוכיר לתוי 61ין סלילין מסגי סתם כרמון כחמרית סגריךסו6"ס
 eSDn כטומנן טגיגו 16מר 6ין סכול וס"מ . כו' טומע 6חס כ* מתמין ולח"כ 6טמעשגי עי 16מר 656 כרייסס olnnS סליך 61ע העניתי 5וס כיוס עגינו יקמל סמחעגס והילנ5ט(
 גסנו. כלסר כטיח 5טחעגות כסכ וב"ז )מ( : (p~hltD) 5רוק4 נו56 גין לס 3ק51 6)6חמס
 כלכוס קורין ס3תעי'ות יקתגי סמסגס ע5 סמכיגן 1)6 מספרטס ססוקיס נ' 6q1D3טו6 סי ט5 61ף סוסיים( מסכת ע5 וסמ'נ גססמיס ברוססות מי15גיס o~en מ5 יסמכיגן,יח5 יקור? כ6 )מ6( דחעגית(: קמ6 כפ' )סנס"6 כו' קננתי כן ססו5מיס רגון 6ך סגינו קומרוקין

 יכ51ין ס5סס לק nt)DnD 6עס 6סי4 סס"י סי5י5גו כזי 5רס נמת סמתעגין תענית :וקתות
 יח5 51סר3 ססנוע שרפס סמלית קולין ממיסי 16 סגי וכיוס . ויחן ונקרות מנעו5סמס)5
 וימן קורין דלן כחנ תקס"נ סימן נ6'ה %) . מעין מסריי כחסוכת וקן ס6נולס()ממסר
 : סמחעגין הכגסת נכית עסרס ים כן 06 656 5רס נעת טמתעגין כתענית לסלו עגיםח~תסי)ין
 מסוס * עורס 6יגו ונטנת כתעגית נ' )מגין עורס דמפעיל וס6)מנ(

~'hc 
 סכמ)ין נכור סולח

 5נור נחעגית כמנחס , מס עיין ונקורך ימס ססעס מפולס לס'נ סייס ונ16רח .ממ65כחן
 יקמל 65 מקוס דמכן ג"5 . וגו' ודול וכזול קדוסס עמו 16מר כנול פ5ימ עם סמחס))ימיר
 לדקתך יתעגיתbllb1 6 מלוס יתעגית כמגחם גזקס ייתן ומגסה מסלי"5( )תכונת עגיעסעו
 סיל6ס עד )סתסגוח וגריך מנוסו. ממות סגיו סמנינ 6יס ויט 1ג1' )ככך 3כ5 מענדוונתיג
 3חעגהס bbh )מחל 6מל tl'Dh קומר רקס )מנ( : ככמ סינגס סת,למ עד 16 כוכניסס5סס
 : בקסיו סימן ת"ס נ16לח מטמע כן . נפלס 6יגו סיום ,,ס כו6י5 סתם מיקלי מקוסמג)
 סעו)מיס לנון י"6ר תסקס תסולע )מס( : כחני כ) סלק גתוספוט ק"5 סימן כתסנין וכן)מד(
 וכן )מלדכי( כו' תעגיתי ניגס תספחי 6ת סתקכ5 לכון גיסי כממר ימין כחעגיח )סגיךסרחי

סקס



 אייתיח *"?4ריפרף
 כמו חטאו יו'פ שאת כויך דשמא , בה"ב מתענה במרחשון וכן : כו'וע"ע נלוי העולם רבך נצור באלהי תענית לאחר במנחה מאמר . למט"ק במחשבה)מז(

 צריך אק ימים שני )מז( אלא שאינו עצרת אבל_ בני. חטאו אולי איובשאמר
 . ארנן הי אל אל זולת . ועלזי שסחי מאורה הפסת שאחר שנייה בשבת :להתענא
 . הדיוט אריות תלת . אזרתיך טלוכה אהבה שלישי בשבת : ספו שנוהינוגאולה
 . אחבק בך אלהי זולת . נשאת איומה אהבה רביעי ובשבת : נדורים שדג-יםגאולה
 - זולת . חסד טשכהיך מנולתי אהבה . חמישית בשבת : אכולה שכזלהגאלה
 לכן חלוקים ובחקותי בהר עיבור בכל 1 בעניו יקוש גאולה . אדע לאאלהים
 לפרשת דשייך לו תהיה גאולה נסכר אחרי משום רביעי בשבת בעניו יקושאומר
 ל"ג )מם( שהוא באייר עשר שמונה , : אכולה שכולה אומרים חמישי ולפרשהזו

 י,ז שלפניו בשבת צופן אוסרים אין וגם שלפניו וערב היום כל טפלון איןבעומר
 אראלים( אורחות אופן . שמע בצלצלי אהלל יפר שבועות שלפני בשבת .באייר
 אק חודש טראש . נשאה יונה נאולח אקראך. אלהי עלת . חן יעלת יונהאהבה
 : הגבלה מצות שהוא לפי בכלל. ועד חג אסרו שהוא בו ח' ער בתחנוןגופלין

 שבועותכ!3הג'
 וירד מעריב ערבית : יו'פ ערב בכל וכן דם מקיוין אין שבועות ערב)מס(

 ומתפללין - : יעקבאבהי
הגהות

 כ"כ מס ולניט , גדל נשסי כסכם )קנזו לנין טיס נסנת נחל מחעגס כטסיס ל"'1בטס
 כיוס טמט י"י עגעו כן 8ומל סיס סיר)"וין ולכיגו )"ו( יף ע"6 )כוססות ככיוס נמחסכסיסמ
 נכור מעגים ט6ל וק"ו גס"כ 3חעגית וגק . ורוע( )716 כתעגיח 6סכ כמחל כי מעגיליג01
 ולוע( )16ל , ימי סס'ל קודם קכ5ס ו6י סס5ס נסעת דוקק כחכ כטליי זמו( : )קנט גליך"ין
 סני חסגימ מנמס כסעח עזיו קנOb 5 כספקי h~'h ערגו תסות עעגיין קכ)ס טנייןכ5

 כי )סו( ן יתעגימ( קמ6 סלק )לסליי לגועין ptbn כיון 6חמ נג4)ס סני 6י וסגיוממיטי
 D7h גס 8ין rh כי זריך 6'ן וחגוכס )מיחס. 6יג6 מטחם ימ' סכמם ד6'% סיכ6דוקי
 641 . 1)ס)5 לכודות - 656 גתנו וכמחס )מסתס 65 כי נס יתיחס טממס ו5יכ6 ממפכחןסנויע
 מסוס כעומר )"נ טעם )ממ( : ,מן 163מו מסחגס סס6ויר מחטניס וחסלי ניסן 6מריוקל
 דר"ח ימים וס)סס ס"מ ימ' מכעס ומס ר'ע ת)מין' מחו 65 תחנס נו טמרן ס65 'מיסיג5
 כן 50 ימיס )"נ ממחו וגמג16 ימיס 5"כ גס6רו עזחן סנחוח וו' דס'ין וימד ד6יירכ'

 יניס כגיסם ollp 5סלכ סמוך ostno טקויס כיוס זקנו מנ"מ וסיס נרהט נע) סיסינגסוע זוי ומסר"י שגס סיס )עומר ג"ד . )מסר'")( תחנס otbn~b 61ין סה"נ גיוססמחש
 סועים מנסטר יוחל עגלת ועד מס"מ מונין_ססילס עמ6 כן. נס 5ססחפל 65כ וגוסשכגסת
 5ו 6מר סם אסור אטיס בגור מוטך 6' 6יס ומגל כירך סרככ 6חי )סר רומס סינר 5מסמס5
 ס~ס אוחו וטמח נתי 6ח 5ך 6תן פוגי IDtst ס"ט מטר טוחך b'5the 16מך 6ע)ס 8ניסכר,
 מסל עמס וכן כחו 5' )יחן ר1גס עוד er~ 656 מנול סמוני6גי זי )6 )1 8מר ניו)ססמחס
1b'lloכ3ל קיים סססר לך 8יס פתו כסר6ס 15 גתן ווסכ וכסף פיס כגייס וס)ניסו מסכול 
 6מל סחר ונס גחו )1 )חת סלל 15 סקנס )מס 'ס זמן גמא מיי כמגות סחח') יגוריועקגת
 מטס וממעתי . וכו' בכור כמו במגריס יסרק) סיו כך דגל ימי) ס)6 סירס כדי קמטת15

 מועדים מנסקר יוחל יעגלח nDD נ'ן למגות ס61 לרוך סקדוס גוס סוכך סמוק)סל"ר
 סרי שמגע סמקדס וניח סלסס מקות "רגע ע) סלמס מקות לרבע ס61 יסלל) סקלן5סי
 סרס"ות ססל גיוס ניגוני 6דס מסגך כי )ניתז יסך יום ונעסייס גר 5כ5 מקוחחתי

 מ', סלי כווך ספנו מכחות ,מנע יוס "רנסיס סרי מנוסית )רג) ימוור ימיסוכססליס
 : 'מיס מטני יותר גניחו )עכב יסכם ס56 )מנוח סקג"ס גוס )כך ימיס סם מוזגס6רו
 )בו עכמ סיס סחולס 6ת יסלף) קיננו )6 ז"י סכום מסמו bp'r נסק עכועות כעלץ)מע(

)נסלייכו



מז שבועות שלמנהג

 as~ומחדל"
 הא השבהלת חג יום את בחנחנו אחה כצצמף( )לבד החפלות

 % וסקרשין . והשיאנו ויבא יעלה )מסכרן( באהבה שמר ולא הורתנו טחןאק
 ומזמר וכף לנו ותתן בנו בחר אשר דחפן פרי בורא . ובביתו הכנמת בביתהכום
 יהיר שחרית ב': בליל וכן ושהווינו קדשך ומוערי לקרל כרפישתן בתפלה קמובו
 אינני,אתץ

 אטי
 אנכי זלת : טמרין והקהל שמעו בנים ועתה צבור שליח מחהיל

 . וחקים מצות אתו . קנני י4 . תחצךץ לעולם אקונא )ג( משה. ארץ קדושתאהופעתו*
 80רי שם .ומפקין . כמעי אין שלם קדיש הימים. בשני הלל תומרץ הועדות.אלה
 גבריי חמשה מדרא סוף עד השלישי בחודש יוערו וישסע )נ6( בפרשת , וקרץמורות
 לאחר ארכין ואומר ראשך. פסוק אחר טילין אקדסות ואוסר . 'a~D חמישי .לרעך רביעי . בקול יעננו ישראל . בהר יעלו לוי * ההראל בני אל תרבל אשרכהן
וירד

"ffD בברונא . אביך את ככד קודם יצחק אמר ואומר אלהים. והיבר קודם 
 בפרשת למפסיד קורין וסניה תורה בפפר . הדברוה עשרת קורא צבטיימליח
 . יהללו אשרי . שנה בשלותם ויהי וםפפיר ונמכיהם עד הבכורים וביום-פינחס
 אתה אומרים כהלכתן תפרתן לשני צבור ופליח. וכשמגיע הבכורם ובעםבמומת
 אלהים וירד טעריב שני ליל 2 מאות שש אז אומר ש"ץ עם מאות שש אזהנחבץ.
 בברונא. כדאהםול וזולת ואופן אהבים אילת יוצר שחרית שני ביום . סיני הרעל
 ק"ש. . ה5ל . נא אל אומרש אק . חיים אורח קדושתא . וקדושו ישראל אירזיא
 גברי. חמשה הבסר כל ראה בפרשת וקורין כמוך. אץ . יתום קדרם גגנ(דות

 . דפסת בשמעי לעיל כדפרשתי גברי שבעה קורין תעשר עשר מחהי*ןובשבת
 פתנם שיב אוטר ראשע פסוק ואחר לחבקוק.. הפלה מפמיר כראתמל4 למפמיר-וקורץ
 ובמקום כדאתטול מוקש * הרחמים אב ואומר נשנצת ומזכירין . ודגנסא אחאאו

 ובמה כאויב אומרים אין בשבת חל ואם . ראשית אזהרת אוטר הנחלתאחה
 . Offi )מסל6"ק במנחה פלקים אומרים ואין . מקום בכל יצבת וםזכיריןםרייקין
 ואומרים ההנם ,אלהש אומר ואק שלפניו בשבת הפרק אוטר שבת בסרצאי חלואם

 עצר . שבועות שאחה בשבת מפלקג ואחשכ נופלץ אין חג אסרו * יקנה"זותושענו

 : .ושהושו ישראל אחי ובכרונא . זולתך אין זולת אות. נבחרו אופן . ונאהארי
 לפרשת יצר: אשר טאיפה בהעקתך לפרשת יחריו.: אשר אהבה נשאלפרוצת

 : סאות שש אהבה לךשלח
 תמוג חדשראש

פיעו 2 משילי אל אהבה חקת ל-כרשת)ע(

הגהות
 ונסרק הגועים ערר כסכע דם 5סקח ס65 סוג יום טרד ככ5 עולו , 5דמייסו ופסי5נטר*יסו
 סורס יסעמי רמו וזכר מיג 6וכ5ין נסטרות . וכמחס טכוסת נ3י" סטטס pnptt זטסה(
 מסמס rb כי כסד נס 65ט5 אליך . ס)נ ס'ג~מ לפסי גטטסותיכס 5*4 חדסס סגהסשנימל
 )מסר6"ק סני כיוס 656 ר6סון כיוס חוסרן 5ט51ס נ6 56 קומר ספין o'~lb *ס )נ( : כסלכ65
 6ון ס16מר נמקוס ep17 5י ונלעס . סיקל ראיון יוס זס6 סעס זמם 5י נלעס 61ץ"5(
 ovff "רל 5ומל 5י גראס 36) . סגי גיוס 15פר חועלן 5ט51ס ג6 56 דגמקן סגי כיוסמעם
 2 ל6סוג OV3 אסו 16מליס לכודו ומסוס יסדו bm טסת פסקתן . 5סי רששן כיוסזוקק
 מסומר סרסת עם כפסח "מלוטו סככל 5סי כעכ 16 סור נסכוסומ קולין ס6ין.6ט מס)ג6(

 תמול וגסלסת חנו6חו. כקורס יתם מחממן סכוטז 5סי )גכ( : טטיל( כגי סלק)מהיסוס
 יוס סו6 וסכומת כמסי סוכלם רוס מנילן גס ונו'. וכקגלכס יכסיכ סטסומ נמגיןכמופרש

 וסים סוס )ננ( כתגחומ6: כי6הת6 וכסוסם ונ"מגסיסס כחמ5חס מסד סמא מורטטממן
משכרח



 nae ח4הש שלמנחר

)נ"
 בבכי. אמרר לך. אתאם . שלעית ,ואומר צבי תשנע ישא מתשע פ ניד

 : נח% שבת עד בתמה מ4ז יין שהעץ ואין בזמשאתלים שש! ויש )פ( נערם. טשאץ ואין באב ם' אלך ער כחרוז עשר שתבעה)נס( ססת8רין r'w . אייר בחרש לעוץ כדשירשתי ררשע' אמל ענית . שעמר nwffפונק
 אב חרשראש

 לרחוץ)נו%לסםר)נח(ולכבם אסור בו י עד אב מר'ח' בשטחה.לק משעפן אסשקננני
ולאכול

 יהגהות
 DD~DS סמע! יגrbi 6 כחמוס י", קוים טגקר6ת מסני ס' ויד מגחם ומלסח מבמיליןמשכלם
 נס5"6."ן נמסתם )עיין . ומסעי מסות ת15קיס מלס Ines כי 5מעוח ירפיטו וותר*פטשי
 סממענין יט הי( 1]3פהת

 פן"
 ס%כיט כע )נס( : )מסל'ט( תרסיס 5ריכין ו16ת1 ו6י5ו נרמוז

 %ן ס3ו פלסן מקרי 6י 536 הלכוס 16 סי4י כנון ייחויס ד6ססר bnStn כנה נפשו ונרסס .סם ועיין 3תמינמו 5וג5ון מהר"י 1ס3י16 מס'דיס גססר hnth וק חוי סוס פק' מספינו מרכלךגמוש
 יסכות 61ין מעות תסע סד סעדת מסכע ימידי עד ט15 63נ מסטם סד כחמוד טיא'ניאר סריך bt'b לגחי ונ6יכס . מסריך( )עמסוכח סיון 51ריך סנלכס שת 16 סמנ1ס 6תפחמינין
 %3.נהגכס. תסעס טמנ 3סכח )מלם, יוכנס 650 נהם סכ5 סמיימ1גי כחב למעם תעניןחיים(. ניערת o?Stn יליע 5יסתמיט כו' דייל 5יס יקית יסרקו ו3ר , סמורים גין ססיטפהיטיס, כ5 טייער 3דכל סכגס !'ס סונט עלילי קטב ענקן 5סי כל15סס 6סי5ו ts'elni ר3ולסלו
fb11 ש ג5הן6סי45 סירוס רחיגס כ5 "סרו ז6יגסו נגס יסכית מגמע ונס . מודם ער6ס ל%%י 6'סרמנ"ספ5עמ ויקי ונס6 . נ6נ "מעה ועד חוים עילס 5למת 650 וכסנו כחנו ו6רזכי ת"ס יישלחDU 16 מסום דנטיגין דקסנכי ועטמייסו נתמין 1רנ5יו ידיו סרו S)h %61כ 
 מרש נימי סר6ס 6 כמד1מט 6כן 65סור . )י נר6ס י5כ6ורם כתב סרסן וכמרומת * כךסוי

 : גפנן גןכ קרחון ס65 דמנ"ג המב ומסרי"1 . תסרב וסמממיר מוחין 61ין ננסלוסלרומסן
 65כג5 טיכוס 5סי מסני bb ומו5י6 מגלך חרג ס6!כ5 ת5כ והחד גחל ממד 16כ5ין כפסניס)גון
 קסם סכותכ 51י . זס שם וס 65כו5 יכו5ין 1,6 גי יחל מומנע 6ין ח5כ וקמו 3פל 6וכ5ידסרס, פ"כ סלנגי בסגת 6נויס. ונסמל קען 3פלזכי אגסוס . עסלעס גסס הססך. 651 מגילועם
 (swrt Tlm כחנ מווין מסל"י כתמונת )נו( : נ)ען( כפן עי . )מס ימד 65כו5 יג51ין601
 ג5ס 5סכגסת סמוך כלש כה3."ולומ5ין וססלופ . לנעי כן יפעימו מזון ס5 טכח )טלכ53הן
 061 כילכם ועונים לו"גמ )קכ')חס ופסס . 5למון ומקיימיי גוסלין סכמנג5"6 דלנותיטזורים וכמגסני . נסע כן, מסגת 5ככוכ לימ5ין סכת כפלג חודם ל6ט 6'לע ו6מ . סם סייןוכו'
 מלמך 6ססל 6י ו6ס 3"כ ססלס 5י5 וסוגפת ר,מגת ג6נ עסלס 16 כ36 תפסס ג)י5שלע
 עכירת 06'15 363 בע' S11DS ויסור . שנוטס( 3"כ תסעס עו65י 54 ותענוק נ6נ ספעססלג
W~5D)*4רה : 

 קותו לק pb l'Stb וסלק ומלדכי 61סל*י מייס mlh כטס כערן )"
 נסכת ]ג6נ חסטס ח) t)'Dbt . סוסן נתלומת. כסיים מסמע וק כמרט נ6נ חפעד עח5סט9
 . טבת כ3ת מסוט ס'. כיוס וסע"ק מניס כ6ורמ וכן סט3ועוס כס* וס6ס*רי ספלדכיפתויין
 ומותל סגנו כככוס~ וטו6 ניסון מסוס כסס 6'ן מסחן כ"י מסקיגן זס6 5סק5 ויכ6 י1ד6יוגרוס
 סכו וכ5 מחוכו 5סיות נ6ג חטעס טמ5 3ס13ע וככס l)'Dh כ6כ חסעס 6חל וטרגית5ס3ס
 כ6כ חעעט כטמר שועות גטגי מתיל יסגיס כמגהניס וק . בנוס סוס 6וסר ישיגו 11 סכת5סי
 סורח גס כ6 מקוס מכ5 סגדמס סי 50 6ף )שסור. דכסני קע"ג מסוס כק3 בס"מ 6כן .נפוט
 דכ5 5סירוסו סירוס סכחכ סם-ק דברי כן נס ע5יס חריפי כן סנהנז סכחכ הקמ'נ סכי6מ"ק
 כ"ג וסעס סח) נסנוט לסיקו ))גן מותר )'שונס 3ילמ 6סס fh קטן : וקלמר ס"1 מיוס מ71סשגופ
 כ5 ו!יגן'5ין מקורין ס)סס ססייגין 6ת .ומכנסן סריס 'O'1Dpl רוחגין : )רוקח( ננוכר5סיות
 נכנס זמותל מסמע דתענית גתר6 סרק נחוס' וכן )פינס( כיחד מלגס 1)6 55דד אחז6תד

בנדי



'ו אב חורש ראש שלמנהג

 אמר חים )כאופת באב עשיה עד יץ ילשתות )" בשי ~8נל)"
 "פםח' ויק שלמים נבי ושטחת שנאמר ויין בבשר אלא שסחה איו כי בעשירי(.נם
 סיתם או הבן פרית או ומילה אירוסין כגון פצוה מעורת יארע אבליכם אטש.לבב

 חוחך ראש וכהיה משמו עור יל טהרא'ק , )סנס"ס יין. ושיתין ' בשד ואבליןהמצות עםבני סניןםצומצם )ס6( שם לקבץ כותר בי עעוה עד אב חודשססכהאסראש
 דש"ה )סג( הסימן לרוזת שלא כרי שטעו מפמירק בשבת שחל אב חודש ראששבת(: בנדי בריית ובעל המוהל ולבשו אח"כ נ' ביום הקז מילה ונתת ו' ביוםאב
 . סוערה עניה . ציק ותאסר . נחמו נו"ע . כמעשו חזון : שמעו . ירמיהו דבריפירש
 גרלחע בצום ררשו אש"ף. שוש שריש אורי. קומי עקרה. רני אנכי.ארנק

 : לפינתם וי ויד' מפמייין חלוקים ומסעי םמווע אם .  תנצבה בשבת ישראלשובה -
הפפורה

~ff 
 סהרא"לק מטיק טיחו הפטורת. אלו דוחק אין חודש ראש של' או חתן

 אלול ר"ח כמו כסאי השמים מפמירק )סנ( בשבת אב חורש ראש חל שאם947
 מנגרז. סתפללין באב תשעה בערב)סד( יתשלים: של נחמות ג"כ בה שיש לפיבשבת
 . הארץ קל המפסקת  סעודה אוכלין ואז שלם. קדיש . בו תפלק ואין אכילהאחר

 אפילו מזמנין ואץ )סו( סעודה באותה הטנעלים גם לחלוץ נסס( כתבומההא"ק
 לאכול' ומוב תבשילין שני )סו( אוכלין ואין . לעצטו סברך אחר כל אלא ג'הם
 "פב שמים וקיא סינים, ב' מבושלים פירות אפילו ך'א . עדשים או ביצים )סם(רק
 אחר ההתוה לאכול וסותר . פיס ושוהה ec ואוכל ביחיד לכירים תנורבין

 אחר ובן אסור. שלו השמשות בין כי החמה שקעה שלא עם התענית עליו סבללא שעריע )סע( דטיורי לי ונראה ומרוכי(. )6"מ כבר בירך אי אפילו הטפמקתסעודה
התענית

הגהות
 ומתן מס6 ומלטי וממס מנגין גמנטין ג6כ תסעף מנו נמנח : סחף נ65 6צ15 תיטקותכמי
 מרקס 5סחמיר ר16י לנדים ותישן . סמוקן( סרק nIDDID )ססק' סוסה גלכ' מרו651
 מפילם 5נ1רך O~ltp 6כ5 מממילין דוקט חרונ כחחי5מן ח7סיס ננ7יס . מייס( (c~thמנדט
 ק0115 סמים 66י15 : )%ו7ס( מרסיס מנט5יס 1S'Cb ניקח ועסוי : )ת"ס( מוחס טושוכסקי
 אסורס נכריס צורך ושפעו : )ס"ס( סי6 ימורס ולהמרץ דוקoins 6 סיטר56מן תסורסס5עיפיס
 6מר 65כו35סר קעגיס כססן ברו מסל6"קעסגימ נסס מסריס 6מל )גט( : )ת"ס(סיסטמית
 רכוסי ראיתי 65 6נ מסנטוס סנד5ס יק )ס(ו5סמוס כמנ"א(: )וס' כסגת סח5 נ6נ חסמם כערבמנ"מ
 ם5 סכום ע5 סטיון גלכם מרך כמותל מסל"ס 5סגי סדן Sb~n מסל"ל 5י 6מר מזו ונ517סגוסרין
 פכטס סי יין סוקס סיס מסר"ס  מסרי"5(. )תמוכת כו' נוס מנמנם 51כי . מסל*ס 5ו וסורסיין
 ססייכתן סקלוניס ג5 משנד מגין ייקח סגוסנין גמדומס )ס6( )%סלי"ס(,: 3סיכ5 גכג16 ד6ו63ג
 נגיו מס סגסכס 5מ5ך מס5 סיד דגחמח6 כססולות טגע 65)1 וסעפם )סג( : ססעולסהכעלי
 דוק כו'מסירך המיכי כיסר כך מחל ממתגיו ושמ"כ מכניו ממיס ומבסריס סענסריס נ6ו ולח"כוחתניו

 5156. 5ר*מ גי 657 שמעו 5ספעיר גוסנין 6)1 6כ5 )סב( : קגרתי כי ותמני
 זסיג6 כמג ומטא"ס . כסמ"ג וגן 5מסל"5 ;ר6ס וכן . ססטורומ נעגין סמגסניס נסוף כחבוכן
 כערכ נס 5חויס מזמור קמר סטין 6ומריס כס6י:)ס7(יס סססיס )טססיל ים 16 ידוע מנסגסטין
 )מ5!7 הריך 67ץ סיסן.ססק וסמרומת )סס( : נע"נ וכן . כסורים יום נעלב -כמו כ6כתטסק

 ,סמי'3ר ס65 כדי כיתי סקס ישנו ס65 5כסמי5ס טסת וכת"ס )סו( 1 סש7ס 165תססמגס5יס
 Dp('t 50 6חד ממין 6פי5ו. )סז( : 5סתכוד7 סר6"ס נוסג סיס סכן חיים כ6ורמ *ת6 וכןגוימון
 ס6וכ5ין כעי-רסעיס סנטגס ג6)1 65 סמודס כ16תס סכל )סתות 61ין חיים( )16רח ירק ט165
 . )ס"מ( וקסיס פנופ5ים ברייס )סמ( : פייס( )הורח 5סססיק ציי ערקי 6וכ5ין כך 61תרכו'
 שיגר 65כו5 ס65 ונמר מסק sffr; 26 תמניח יס5כות ט'נ ילים סמיימוגי מ5' מקמע וכן)ספ(



 באב ,. תשעה שלמנהג
 יפייל לא וכן לב. ספרתה ומהתורה לפי חצות אקר לטלור שלא ומהנון .שרצונית
 מעבירה , ולמחר ומננבה במש מפה שוורה היה ז"ל מהיאנק י . באב תשעהכנערב
 בשחרית אבל אסור לתענונ דרוקא ונראה . במים אצבע לקוקום יירשי ע"י.-על
 באב הודעה : כדרכן )ע( ידיו ליפול סותר סטפפוה רריו .צרכיו 'שעושה מעי4צ

 ולקרות המטה _ותשמיש )עג( הסנדל ונעילת ורחיצה ישחיתו באכילה )ל6(אעצר
 הרעים ורברים )ענ( ובקיטס ובנבאים באיבה רק ובכתובים. לבנ3יאו6-'בתוהה

 וכל מים קרבו פרשת וכ! . דנחמתא פסוקי לרלג מש מחס(. )16ומ סוהרש3ייסאו
 בתשעה דפרשה לחצר וכן נטנא. ונהאי ומזמורים שמע nif-p כנון נפתרדצבת.היש

 סוחר..באפ
 וחולצ"

 אחד חולצק שבת במעתי רק . ערבית תפלת קודט המנעלים,
 שיחלוץ קודם 'המבדיל אומר ונם המרקן טפם ברבו קבים "ולץ לבר-השתן4ר.כו

(str:-:p~6%osl. .רק הכנסת בבית יהא ולא )עז( 
 נר.

 בסחשכש שנאסר לחון .אהד
 אלוצנו באיי בגהת לפניה ומכרכין איכה וקורק . ותתקבל קריש. ע במקו-16 ' -י. על ערבית ומתפללין )מס( . באב בתשעה מקומו לשנות צריך ואת .חושי33י

 וקורא תשב לעולם יי אתה ער בחרוז וכו' ' אוי לנו היה טה יי' זרור צברשלה, אואר איכה ואחר . סנילה מקרא על וצונו במצותיו קרשנו אשרר,ו%ל6
 . תפלתי שתם שנאסר חחקבל בלא קריש קדוש ואתה . ציון תרחם בורושליםיסספד בציון בכיה אנה ער שימרק וכו' יבכיון זה בליל ואוטר , יי' השיבט יניפל סיף?ד
 הכנסת מבית יציאה- ;אחר. למחר ער ' איכה קייאת' מן הקרושים 3ל ) הכללוזה
 בשבת באב תשעה חל ואם : יתום קדיש עלינו . תתקבל בלא איוב'3ולןואיו
 . נחהנ שבצנעה דברים הכנמת בבית שבת בליל ומכריז הספה מששממםאסל
 פרקים אומרים ואין צו"ץ א"א ונדחה בשבה או W'D1 חל האם 34ילות(. נוהג%'

 משכיל אופרש ואק . בשעתו שלמה כמעורת אפילו )סו( מנחה .אחר 3םואוכלין
 אבל )סח( שנהנו 3טקום )סו( במלאכה שאסיר לפי נועם ויהי ולא יחננוואלהש
 ומתפללין . יבכיון זה ביל קורם ובת בן .מפי איך ואומר . ואתה'קרחצחומרים

אתה
הגהות

 כמו מ5וכ5כוס זיזיו כיון )ס( : ר16סר כסר6נ"ד וי65 כו' שוס סיס כע 6ף "זפ.פש
 6' יום סיויזות 5יסגף:)ס6( סרגי5ומ 5פי ט56כעות לק כמוס.וירתן 5יס51יידי1 כפוריס ניוטדמוסר
 סיס )מסרי"5(: גריכס 06 נ6כ כתסעס 65כו5 מותלח כתוכם סיגת (ah מספס סמ5סו-פכח

 כחסמם מיד בוסו מלכינין 656 15605 5רך 6ין חכוי ססא-זיו oib וכן עם שסיס55
 גחם מנרך פוגג 16 שוס נ6נ נתסעס ס6וכ5 : מייס( לקורת יכין גזרו 65 תוזי63כ.דגמיש

 6נ5 )ענ( )6נודס(: 6מת cDns לסתן עס 5סככ לסור .ן"כ )עכ(.נחסמס : ממזוןב3רכמ
 ועוד כחב וס6נודס )עז( : )ס"מ( 3ייו מא עכירס וסניססיס. פכירעיס גחמות ונריסקזר6
 ונ0גכון כגתי 6מנס ימים ככם6ר ערכ"ח ומספ55ין )סס( : ככס 06 ממזן גר כו 5סז5יק 6מדגר

 סקיגומ: גמר עד ו5ממלת מרויח כחסעח סכותת 5נימ סמך כסיר 6כ5 ש 61ס . 6נ5שגדרך
 06 כי יסכנ 63 כרים סני ס5 5סככ רנת סיס פ6ס וגס65ותי1 כככודו וקמעם קמר 6זס"ייכ
 סמסימע 6דס כגי וים דססניח( נחלק סרק )מומסות מייכות ליגן ומגיקות ומעוכלומ 6מדע5
 מיק(: טנ16גיס. )מספונת ר6ס כ'ס ונו'יוחולכן מסקוס מירכיי ויקם סיכל ווכי על6שתיסס6כן
 מ"כ. רם6' 656 מוכס 6ין סכלי "ן למות וס65 גפר 65כו5 ס65 י-4וסנין כ"כ ועריכי)עו(
 כן סכיי ת"ס כיורט1כ1

~WD 
 5מעע ליסור יים "תכיס סו6 6ך 6ני'ס ורכיל ס4ס סר ר3

 650 סמכמס ספל כסס ג6נ תסעס סטת כסוף כתג סמליכי וכן us"f סלמס 6נ'1 גסניכן
 מ'4 סגי גטנו OtO ונומן )עז( : ממספקת כ0עודט נסגל ויין כסר כמגוע 65'0 כעעייפל
 )סרגם(. יכלמו נכ5 כן ועסות וממסם )ומרדכי(. ככיחו 15.06 מותר נכרי ידי ע5 "כ5 עגמו יייש5

 כגולך ג6נ גתסעס גמלי ע"י ננזיס )תפול סמל"2ר'ס
 גיסותיי

 6מכ חמר )עם( : )זעק(
6יכס



ית באב המטעה שלמנהג
 כשרואה אלא בביהו אפילו הכום על טבדילק ואין לך וית; אומר ואין חננתנואהה
 ע5 ואין.מברכק לביתו. כשיבא ו"צ איכה. קורם האש מאורי בורא )עע( סברך2ר

 טביעתן עגי בגלל דהיש באב תשעה ובמוצאי . תענונ משום דאסורהבשמים
 דרום הפלת .סרר כל אומרש לסחר : וכו' והטבדיל הנק פרי בביתו הכוסעל

 ואין . עליך חבוש פארך שנאן תפילק מניחן ואין . בהשכמה קצת בלחשלנרעל
 וס וממעט . )סגס'ס דיליה פורפירא בזע וטהרגטין אסררע בצע שנל טליתלובשין
 מסמע כן נ סחמיסי 015 סגקר6 5סי 5רופ6 ג561 גין ענינו )פ( קמל ננוב וסלם סמנוכת.פסורן
 מהפד טיק% 5סי נסמייח פגינו קומר ם65 סגסצ ריי 6נ5 . טסנין וכן 61"מ ובמרדכינ6*ז
 ו5מנגמ לפיס 6רך 56 6ומליס ph ס' כיוס 1es מסמס מcbt 5 . גופ5ין 6ין )ס6( וסיממפ0
 ס65 מיימוני 3סנס"ות וכן נ1סנין כן . לחוס וסחיק14

~DtS 
 זיו מע"נ לסיט 6רך 56

 נמעס enbinl תסור . גן טסנע 6'ן 0'מ לסיס 6רך 56 קמר כסנו חיים 161רתומרדכי
l'AOt)~תוליד כי נברי ג' ואתחנן בפרשת וקורק קדיש חצי מ"מ( סי )פג( גסינין וכן 
 בניגע  אמשם אקף  ווטפטקא דוסים. כל ישראל : מלבדו לוי ן נפשך בנק בהן :בנים
 ח"ק החזי אומר חן באים ימים הנה ,עד מפטיר הוא לשלישי שקורא ומי .איכה
 שבשנה קד"טין טפל ,ו קריש וטשונה ~ . דוד טגן עד וסברך מפטירק כךואחר
 של במנתנים הדק . כך אחר והכא למפטיר שקרא קהים קדיש לעולםשאומר
 אמה עד שוטרק אוטר צבור ושליח ציונים קינונו יהללו , הטעם קלחנערמהר'א
 ברית כטקיים נראה שהיה בריתי זאת ואני ומדלג לציק ובא אשרי ציון תרחםבכיה
 קוזש תורה. למוד יום שאינו לוסר עדיך אין מפיך ימושו לא ועוד . הקימתעל
 שאוםר'אותן במקום אפילו הקטורת ופיטום כאלהיט אין אוסרים ואין התקבלבלא
 יש ואם : יתום וקדיש תריבו לטה ופרשה איוב יהום קריש . לשבח עלינובחול.
 שמם שם על בשטחה שימי כדי מלק במנחה וצא . הכום על טבדילק דאיןינ )סג(.אף התינקות ושותין הכוס על ומברכין 63'מ( מסיק )כן איוב אחר טלקתילה
 ולא ממש לינש לא אך %נים ברית ובעל המוהל לובשק ואז ע אסרחך עלאנכי
 ואין . בלבד הכתונת רק מחליפץ אין ישעיה חוון של בשבת וכן )סד( :חרשים
 הנכרי עם וטתמן טואמ ואין . חצות אחר עד סעודה צורכי ולהבק )מס(לשחוט
 בתעתיק חכם לתלמיר שלום נותמן אק . חטת אחר ער הכסאות על יהטביןואין
היהורים לטבוי שיבא ער סנעלע ינעול בדרך והמהלך : רפה בשפה טשיבין ולהדיוט .באב

הגהות
 זס  סמסטר גג SD  ו6ף . נמול נ6כ סספס ~מי  ככספר ססקגל 3ל6  מלס D'7p  וסקיגומאגס
 6ל6 רבנו  כלן סבי ל6נ opnn גני  גופם  ויפי  6ומריס rh  סכות כלמנע מל 1S'Pbיונ
 : ומנרך לפגיי ל  סרלוק  גר לגר יטנפו  מריס  ומזן  למסרי( רם בקול  רפי( : לפררכיןסגסג
 : )פרדכי( 5י גריס וקין מסיתי ממס r(b' מסוס סממית עגינו גומל ס65 סגסינ כ"י 6נ5)ס(
 וכן ימנם( )מגסנ" גוסייס 6ין נ4כ מנמס 6מר נ6נ חססס 51ערנ סיין ~וק 3ו 6'6 וכן)ס6(
 63נ נמסמס . )תיס( נכלי STt ס5 הסלוח ע"נ פרס  מליבם 6פי5ו מנת ו5סג' )ס3( :גסונ
o&מכסיו 163 סיירוס  16 יגיז סיס -rh סנן וכ5 נכלי ע"י  מנס לקנוס מ5ומ  קורם יפילו מוסר  

 הלתיר. גוסס סדפת ס"ט 6כ5 3ס5כות נ'"ד  כימסממ כיבל ומומר סינור  דני רסוסלמכור
  w)pn סגי נ6נ ס' סקרי 63ב 3ס' סקנרות 35יח הייך מקוס נכ5 נוסנין : 5י נר6סגן

  כנדלת רשני  רסנ( :  פ"1(  וף  מפנים נמסכמ לתוספות  סגסמיס מסיי  פוסץ מסיו  כפו5ניל
 המסרך 6מי ז5מ6 וחייסיגן נספח שמד מעמיס כמס נ6 ססג'ס קניסות  ז5סי  כיון קכופדססינ
 : לנילוס סייגי ק5מ  לכרטוס  סנטוס ככספר זו נסבת  בגריסס כל  מתליסין ו6ץ יגסכם סלי  לסלוס  רבוסייו לסנו סנמ בנצדי מיימוגית יגס  וז"ל  לסד( :  סנופס  רציפי נפילספסי"ל
 עזם( 3ס5ג1ת ומרדכי )ל6כ"יס גדו5ס מגמס %יר פד מפורס לרכי  למכין bSn  יסוךסם(

יבמסלף5



 באב תשעה שלמנהג

שפר"
 טלית ולובשק הכסאות על יציבים )ט( . במנחה :ך יחלוץ וש למזהו אז
 בשאר כסו ועמט . 'דרשו ומפטיר ויהל ItWPt קדיש חצי אשרי . תפיליןומניחין
 הקהלי וגם כהנים ברכת ואומר . ירושלים בבונה נהם דמדםיפק . 'ממש צבור.תענית
 למי ויומו עשירי בליל נם הן ולשתתך בשר. לאכול שלא וטוב נופלק. איןובמנחה
 היכל של וכרובו לפי בעשירי קובע היתי שם הייתי אלו ירקנן רבי דאמרשאפשר
 : סיד באב תשעת אחר לרחוין' וק"ו ולכבס לספר וססיקדסוהר )סו( . בעשירי:נשרף
 השבטים הותרו 'טוב.שבו יום שהוא לפי ויום לילה נופלין אין גפם( באבטשו

 נחמו בשבת : נוחלין יש בפרק תענית טסכת בסוף כראיתא . לקבורה נתנוביתר והרובי מדבר מתי וכלו בקהל לבא בניכן שבט והותר . בחץ זהלבא
 אטוט זולת . פעטום שתי אהבה . טנהה שאו אופן . אתחק שדי אלידור

 : היהמשל
 : עליק יריר אהבה . עקב פרשתשבת

 השנה ראש וערב אלול חודש ראש שלמנהג
 זרוע( נקור מסיק )ק )סע( כסאי השמיא מפמארין בשבת שחל אליראש:תרש
 . ק-ושלים נחסות )5( נ"ל כסאי בהשמט שיש לפי אב ברגה לשלכדפ"

 אין ראשון ביום ריח הל אם אבל . סוערה עניה נם איסר עקפה דרניובשבת
 אלול הודש מראש vlpnS כשר טגהנ : נחמה שום בה שאק לפי הודש סחרטפטירין

 ל' וזהו . בר"ה ותוקעין מלתקוע מפסיקק ואז ברית זמר שהוא השנה ראש  ערבסר
 לערבב כדי והכל יום. ל' שהוא שלם חרש משסע שופר בחורש תקעו לזה ופסך .יום

 טזכירין אין וגם תשרי חורש סברכין אין לכן . ויקטרנ ר"ה יהיה סרר ידע שלאהשטן
 יקטיע שלא כדי תורה בשמחת בראשית לקרות טתחילין לכן וגם . מטסה)5נ( פירחי תגנו ליום בכסא )65( כתוב וכן בתפלה ולא בקרבטת לא חודשראש
 לוחות לקבל אלול ברגה עלה רעיה שסשה ילפי שתוקעק מה על אחר טעם .והטפס

 באותו נתעלה והקב"ה ע"א אחר עור יפעו שלא שופר והעבירואחרוטת

-etff 
 טנהנ )5נ( : )6'מ( תשרי עד אלול מר"ח תוקעק לכן תו' בתרועה אלהים עלהשנ'

לעמוד
הגהות

 נ6כ נחסמס נסנס מקס : 61יונ קעוס נערו ס65 פי ע5 6ף מגוס 6חל סחירונמסו.5
שמליס

 יו~
 : ויגסס ים ג516ס נס 15מל 5' וגראס . ,Sff) )מסל46ק דמי5ס וזופת 161פ;

 . מגחם סד 656 כס16ת ע5 יוסכיס ס6יגס טסניס מס כי 5לפתיס Jolns אפיו יומרל5ס)ש(
 ימיך : )ס"מ( קרקע ע"נ 1D'S 656 15  6ין ז' כל "כל  דכ6 זס שלסג לריסו5מסל"ס

  ערס 6מד טפס יססוד גסני נ5נ סטעס פרג ומל וסני ומפיסי סני כ5 להספגות  עלוסקול
 וכן 1"ג ("p'blt סטנים  ספלו  ופססללין  לספוח  פססנין  לן דסיקו6 יו"כ נפרע  וכן  פספסי63

 כל'מ 656 ססכוע כSb')nl 1Dh7 5 כן ממעון מרכי 65סוקי וס,( : מ6"( הסויינסגסו"מ
 : גן סמגסנ 6'ן  6ך  גופלין ע"נ ס'ו לסגי  סנערכ מגסניס נקגמ )סח( : סתסלח עיד6טל
 05 וים ט61'5 עט תייר כתר 6ז5יגן כן 061 )5( : )מסריו( 3'סר56 רוומ6 ס5כס וכן)סע(
  מססילין  סופרם פגים דבסכס דכסב כפרוכי גסיגין  ל6 .  ויזיל כדמסרס ס5י כי  נפרסםחע5ומין
 בסניל פירסרני

 כסיב"
 חחונ0 06 וכן יסיפ.  סיס  לזמר  עסרלו מקרס דרני בטנם  ססוגס

 6יזס )5נ( : 5ננס 3מ' נכסס  )65( :  1ס נכ5 גסונ 65 לסיס. סוס מפעירין סומרם לסגיםכסכם
 ר*ס 6כ5 ס5כגס סגי 1ר61יס סמודס נ6מ5ע סש' סוביס סימיס כ5 כי גו מתכסס הכמלסמנ

 5ס5ימו"ת. 1tIDDS נגימ' סיו"ס שכיעס 6ת'0 )גג( : )נמר'( גרדית ס5כגס וקין סו6 חמסנרטט
  מסרי'5 נ5יקועי כתכ וכן כססכמס סחורס ונרכח ידים געיית כלכח )נרך גוסנ סיסמסריו

61ה'כ_



ים ומ"ב אלול הודש ראש שלמנהג
 או בה' ר"ח ח4 אם השחר עלות קהים ר"ה שלפני שבת בפתאי למליחותלעמור
 אחרכות שעות וג' בלילה עולמות בי"ח שט שהקב'ה דעאא פ"ק שאמריגן לפיבז/

 חייב יום רכסווע מסק כן בציצית מתעטף ועי"ץ )5ד( . באלוף כ"ג אן יוםהיהוא למו"ש מקריטק אז נ' ביום או ב' ביום ר"ה חל ואם . הזה בעולם שם הואבבוקר
 לומר יכוליחיד האפילו ומסיק . ארם חובת ו4א בנר חובת הציצית לן קיימא בציצית בלילהאף

rw:~w 
 י"ח בחפלת ורוקא תשובה ימי בעשרת )5ס( מדות עשרה

 חיים )באורת . באשרי החזן ופותח : סרות י"ג ולומר להפסיק רשאי יתיר אקברכות
 יאמר לא מנין אק ואם הצעקה ה' לך ואומר קדיש חצי ואומר אתרע(. ועונקכתב
 שיבא עד הצדקה ה' לך ויאמדקדיש

 פניי
 . הפסוקים באמצע קדיש יאמר ואז

 . יקרא פי אין : פה אפצה איככה פה. נפתח' איך פתיחה אומר א'כעם
 שהר )במקיש כתחנון ונופלין ענינו רחום אל )15( . וירוי פעמים וג' וזכרניותמנוחה בתוצאי פזמון ר"ה. בערב אוטר ואיככה לפניך ותבא יקרא מי איןומא
 עיקר כן . שמאל צד על יפול לאו ואם בזרועו תפילין לו יש אם ימין צד עלס"ת(

 דפתחנן. שגיא כבר הבשמיא. מרן רחמים מכניסי ומסי. סחי ואוטר התיבה לפניייושב ש"ץ וזוקק . לעיל כדמרשתי יחתום ולא רגע עד תתנון ואומר : לעילכהפרשתי
 זה וסדר . שלם קדיש נדע לא ואנחה כו' ישראל שומר למרי' דמתתנן כעבדאסרן
 וכל ירים נמילת ע4 וצבו במצותיו קדשנו אשר העולם מלך אלהינו יי אתהברוך פתחי גדול אז וכהן א'. ביום אם כי פתיחה אומר ואין רק ר"ה ערב ער יוםבכל
 הלילה ער להשלים צריך אין וגם )5ת( . וענינו ויחל לקריאת צבור תענית אינןבריה זכרי יום ואפילו התעניות אלו וכל .: תפלה בשומע ענים יאמר במנחה יחיד רקענינו ולא ויחל קורק אין מ"מ הקהל רוב ומתענין )15( בייצר נם ונופלים הזמרהפרוקי

אלא
הנהות

 סכרכין ס6ץ ססו5ס מגטג ס) )סקסק 6ין מיסו וכחס סקס). ס6מרוסו כעת מז)נ סיטז6ת"כ
 סטנס ימות נכ) )ך תקטי כן hS ל6ס ר15י דלך סו6 ס6ומליס מס וב) סו6י)3ססכמס
 סיס )6 מסל )5ד( : קסיי6 6ין לא' וזלך ס61י5 ודblh '6 כו' 6סלי )ומר מק5מסנוסגיס
 : כירט סו6 וסעומ אריך ישן 5י5'מ בסככות כתנ וס6סר"י יקדוסין( ס"ק סייסיהימסות )פסקי מטיונח6 נססו batoS 6מר 50 גס)'ח 5סמסטף וטוס כסייחות כטחרית כ5י5יחסמעסף
 ש"פ כ6סר"י סנ"ס זרוע )6ור למיס וירט נג'ס )ו סיס מי סימם)) 5ר'ך ר"מ ט)סג'סס)ימות
 מדום עסרס סקס קרישת )מטס 5ו ושללס כם"ן גחעמף סקכ"ס ד6מריגן מטוס דחעניח(:)5ס(נתרץ
 56 מחון סי6מר קורס כ0סרד )ט( : מדוח י"ג קמר כשנטיס כ5י5ס מחעעסיס י"כ נכ)5כן

 סו6 ויסש סוס סיס סו6 עסיס 06ל לסיס סימוז. ונסו גגע'מוח לאח"י קיימי סמךלחוס
 l'lpntaonth '3 )15( : וכו' רמוס 56 ומתחיי 'סיס )6 ולמריו Sb גויר )6 )סגיו וממיסממית
 ססכזע מי 56) יעמוד 16 מנח hSlb3' מתח') ו6ס כמנמס עגתו יום ככ) מתס))ץימים
 ממסל"ע ססמע 6מל יהרי מס"ה )ת"ס( כלעוס כסול גי 6ף וי651 6מן סו6 ויעלס עשו)סוך
 מסר"י נסס : ר5יסיס 60ען יוס כס' חטוניס כחמנית רגוסיס וקינוח ימיס סג' )1סגר6ס
 06נלוגז6

 )ימת ונ' ימיס כב' ?י 16 מיס %ס כו6 061 5י)!ת ונ' ימיס ג' יוק* .גליד 6יס סו"
 ימש נ' מסוס מס כו' יגריס 56)יסס ושמקין גטים ע) "se'DS מחס עבה"י כמטונתוכן
 מרס סענה 65חז p(D ס'כ כא' מ"ן מזגם מסר"ר כ'וגטנמ : ר15טיס חס )מ' ייטוחוג'

 5סתסנות "ן51ס סיס 061 ז6 68 גח3 יס' נ, טבוע גכ5 ימיס 3' יוט מ' 5סחמ1וחקימוגיס
 עתחו )ט ט5 יגיס ימען 'כסר 65 נכך 3עלנ )6כו5 וסט רוורס ימיס נ' יוס מ' תותןנגד

 יוס: )מ' רגוסיס ימיס נ' )זמוח סמן נסזי6 שירם סרי . עב") סחפני1ח זמן כ6ריכ!מ 6זיחכסר
 : )מטא"ס( 6' שם 1'חענס )5דקס וו'ג"ק ח"י יחן nhlao כייסם סחיינין נמוגג ענ'רסעמס
 כ51ס )טתעגומ סרנייין ויווק6 "ס עלמ0מע 5ת0ונס 'מי י' זוקף מסיק מרפ"י נספרל5מ(
 להטנה 'מן מי' שינו ריס odc(~ דבס5יחות ומסמע . ידר 'ס6 ס65 כדי 6' מיוס ינד16

שעו



 ן;ושנוו חש ו 7urנ"ע,ג דואיה יו4** או4"יריי

 ברכת.: תבאטיו והממסיר ורוען )6ור לאטל יטל הכנסת מטת צאתו אחראלא
 שאו אופן . ובר י" הלהים אל יוצר פיה"ם ובסדיטת במעהרת ר"ה שלפנישבת
 כפם ר"ה בערב "( : הכערש טכרכין ואין )גע( . אתה אלי אלהים צלת .לבגכם
 אחר אלא שופט אחר חיך הארון לנעול ואין הארץ כל ששט פזמון ואומרהאיון. ופוהחין םליחומ וי"ו בעליונים נורא פתיחה ואותר היום לפני .מאור 0שכי0קאלול
 ברית זטר ואותר הארון שותחין הקן. רובע אפם עקירה : וסלח טוב יי', אתה4י

 זטר קודם אהלי שבות והשב וטריים ב"ר אנה"נ תיבות ראש. שהםפשקיפ
 אומר ואז אלהיט "' תענה אתה עד כו' וכרעות אוסר ואח'נ ונו'. אטת סרית4נו

 עזרא 1.ניאל מיבם ואת"כ צדקך מיטיח ואח"כ . פעמים נ' אשמנו סערי' ח-בףדי
 תקח. תפלה ,כו' סחי תחטן )ק6( . רחום אל כי ונחלתך עמך אשמיו לאשר ערבו

 כסו תחנה ר"ה בערב א"א )סנס"ט נופלין אין ביוצר וכו': רחמים טכניסיבאב"כ
 צרה ביום יי' יענך למיסר רשייך משום לטנצח אומרים אבל יו"ט ג ששאר
 ונ"ל . לעיל כרפרעצשי יחל רק ענינו אומר ואין צהל קורק ואין ההענפו(נשטום
 בין שמא וטיחו . בבוהה כהנים ברבית אוסר אין צבר תענית דאינוכיון

 הלילה: עי להתענות וא"צ. לטבול ונוהגין . כהנים ברכת אופר הקהל כלדפתענין
1fiwnשופר בוצדש תקעו ופרים אומר ערבית : הדין ועם ר"ה )קג( בתחילתו . 
 בחולם עכרנו אבל בקשה לשון קמץ בחטף זכרנו באהבה. עד מנן ברטתופהפללין

 ברכת חיום': לא משסע בפתח לחיים בי בשב'א לתיש . שלנו זוכר לשקחוא
 אני )קי( בגי' ובכן וכו'. ובכן מלה עד קדוש אתה כו' כמוך סי ייגועה ערסחיה
 בתרתט אתה )6"מ(. ע"ב שם נגד ע"ב בני' ובכן . אותיות ד' של יי' אנא ובני'זהו
 יום הזה השבת יום שבת )ואם . קומש מקרא תרועה יום הזה הזכרון יום אתכו'

הזכרון
הגהות

 וזומר 5מ5ק כסו 6יח סכי 1S'Db הס31ס ימי גי' נמו נכו5ן nupn~l ונעין פסס oelb.6י5ו
 ומ"כ כמגסניס כדמסמס כיג'סס )מ5ק כך כ5 סכלך 6'ן 6כן מערג. 5קכיס ונש "ם5ומיגסודימי
 פסעו 5ספ5יס גליך דלין סכלי יגסו דסstr 6 מסר6"ס כדעת סיגו סמגסגיס דדעחמוכח
65O)Dnt ג6ת ס~כ ג'ע ע'מ . נזם מח)קיס )6 דס6 לונס( לנתון ידי o)ns נתמלך נסילום 
Sna.lab יס5יס 65 חמניות hSt דעתו יסיס bSb 655ער bnSDJ הכרס גס 4מ י65 61ז 
 . דכריס נמס פירע פנו ופומי מנורך סו6 כי )5ס( : מקאן 656 יחעגס 65 06 61סי15סנ6ון
 ע"ס ס)סמ ד'וס כ"ס ,כטרם מתסג'ן l'bD מקומות ים )ק( : כד5עי5 גכס6 כתיגפור
 ספין יע סרכ כ5 מם6ר ר'ס ערב סג6 מ6י 61"ח (hp) : )3)'( נתענית ייסורנרפס

 "ע נפנין )קנ( גוס5יף: 5כך ספיחות נסיוס מסמר עסוי וסני פס61י'") גוס5?-
~'D'PtDD 

 ע5 ממג
 6ח ס.טעווס סייסיכן 1)6 מ,ס וס סיכמנו כדי רם כק51 מסס55ין וי"כ נר'ס )41( :סקודס
or5ס65 בסגו וי"ג ססגס נר6ס : יומק( נמסכת )מרדכי ומפקת מחזוריס גידם ומגף סו6י 

 בחמניות חעגית נמי כד6מר חמניות ס6ר 5כ5 סדין וסו6 סקסן )כ5 סמקונblb 5 מזן5סספיך
 blb מוקמוגן65

~pr 
 מן 6חז מו5י6 שיגו ס"7 : ונו' נרך וכ51ע סג6מר למריו 6מן עונין 6'ן יגעת nlnShמממס 56* כרסות ס85 סמחס!נ וכ5 מעליס( )חסונת )עם ומלוגם ולנע

 עעס כ5י גוממות דסו6 ג5 ריסיך מריוס סרט כסב . )מסרי"ם( ינ16 65 האריס 1SIDbסקסך
 )סנ'כות כו' פ)יטס קמפוס מלקוי גרטיס ינליו 'סיו 06 מסיר פוגי 5פמ דגליו יטע 5ךעוג

 גז51 רכסן יומית 6סס סגסוי מי b)b מתפ55 כקין וגסנו ולזפ( 16ל מר"מ תסוגת וכןטלג'"ל.
 יומי ק6' 651 מייס( )מסורה החטף מן 5סמרו 6סס 5ו סיסת סנריך ו'5 רכוכינויקמרו
 כפיו (hDt כסן סמן סמוססח נפ) סוקן ר"י 3סס כחג )ם6 ס' גחיי ר3יגו נמסר :זס4חוס
)ehbססס)סין וי'5 כשגס(. וערג? 5י)כ פרק )יסע ע'נ ס5 תסס אמות סגי ומס )קז( ד נסוי 
 כי וי6 סרססס וכ5 656 סרסעט כ5 כי 15מר 6ין ונס ס5שן. 6ךס מטמע חילק כי TDPגחמ6

ונס
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 )בשבת * הוה הזכרון יום את ויבא יעלה . קורש( מקרא תרועה זכרק הזההזנרון
 מקדש וזעתם כל. לומר צריך ואין העולם על םיוך' . הזה( השבת יום את נםאוסר

 . לחים וכתוב )קם( . ועד לעולם עד מודים רצה : הזכרון ויום ישראל)השבת(
 בניממריא עושה בי השלום; עושה והותם בע' חיים בספד בשקטך עד' רבשלום
 השזש' המלך אומר אבות ובמק ויכלו אומר ובשבת * השלום וכן םפריא"ל)קי(

 1ל*3 בהיכרזן ולא שבת בישל וחותם בשבת( שחל בי"כ )וכן הקדורי האלבמקום
 rm~ . דפסת בז' לעיל כדפרשתי בהזמנים חותמים אין ים בכל ויק הכפורשבצום
 באהל טמיק בטפר וכתוב כמוך ומי זכרם שכח ואם בשבת, מדליקין במהאומר

 שכת אם הטשפמ והמלך הקדוש המלך גקז( אבל אותו מחזירין שאיןובמרדכי

מחדריי
 ~re לראתו. חוזר הקדוש המלך שכח . בתלנצד כתובים שהם לפי אותו

 בבזיה חכום על זסקדשץ . לראש חוזר רנלע עקר ואם להשיבה הוזר המשפםגומלך
 אומר ואין בחפלה כמו כו' לנו ותוק בנו בחר אשר )קח( . הנפן פרי בוראובביתו
 כל על סלך- י" אתה ברוך לער וקיים אמת ודברך XDPj אומר אלא קדשךומועדי
 ביום : שני פליל וכן )קי( . שהחיינו : הזכהן ויום ישראל )השבת( מקרשהארץ
 חחרומם ישרים בפ. ואומר בו'. יושב המלך ומתחיל צבור שליח פשביםר"ה

תתברך
הגהות

 5עו5ס b)D' וקיים 6מח ודנרך b(b תיכנו ודנתך קמל 6ין ינס מסרס )ומר 6קונס
 מסר6"ק כ"כ חיים. ננססר וכן סונים ~מר 6ין )קס( : נעמיס ג3כ יכרךס'
 פועל גגעייס רק )רוקח( תינות ס' רק כו ימיו 65 וכתונ דס6 סיקל ג"5 וכן מסר"ם.כסס
 כנימו 5י6 נס 5ממויקיס סי6 מייס על גני תינוע מסר פסס ונמסר כ). ממסרים 161עונים
 כעסן : )מסל"ק( נתירק סרסעס . otaln )חרס וכתוב ~'sff כתב ntho 6נ5 . מסרטסס
 מ3 סגקר6 נחולם מגט 65 כי כליס חנ יום 6ת 61'6 מטסיך כ5 מ5 מסרס )ומל ופין .ככיף
 זוקרן כי נמ"ס וססי6גו 6"6 : קנזס מזבלי ינפיק )6 מנגו פיוס נכסס נתס5יס סכחוכומס
 ובי* אסיך יי' כנרכת 5ו וסמך  O'DPD נ' כיכחינ ומעמלות נכוריס וסני6ו פע15 רנלסגב'

 לשולת )קו( : 5יסר6) ,כות ומזמז מסען סמסחק )קו( : נר"ס( )מרדכי ס6 הייך )6ונר"ס
 כ( תוזל 6יט סמססס סמ5ך )ומר סכם ס6ס מס מפסע כו' ,Sbtn כל"ג 6חי כתג קי'מחייס
 ימוס כ) יומר סרגי5ין 6גו 6נ5 ומוזל ת5מוי6 קלמר סמססע ס56 6ומריס פסיו )מסדוקק
 פקס 3016 5מ)ך סמססע סמקך נין כסרס מס כי חוור קינו וממסע גיקס 6וסנ ע5ךססגס
 כ5 לנמלת מקון ו*ס כסככות חייס 6ורמ מרסין מסעע וכן 5וס. נ'כ ססכיס וסל6'ס .ומלסט
 סמ"ק וכמוליכי יפלס נסעליס סיענ דוק ומנסע op15 16סכ ס6) סקזוס ס56 כעסכטגס

 עמס נזנריו ס,כיר 651 חו"ל ומספע 3דקס opnl 3Olb עעס כתנ כסמ"ק וכןדכלכוח
 י*5 3ח51 מ5 6סי15 דר"ס זנקייוס מסיק כתרומח,סזסן )קח( : ומספע גדקס 16סכ חיךותתם
 מ"3 עיקל סODp 5 ד6'ט ולע"נ תרועס זמן osli1 165 מקיסין דנ5'5ס מסוס תרוססזכרון
 למלט לחמים מזת נל6 כסס"נ"ס כקנזס שרינן )קע( : כך )ת5ק שנ סדעוח נין )מסלכדי
 6'5 סיסי סי6 111 סו6ע 3מז"ס סעו5ס r~b תזין ס)6 6"6 חסרי כר6חגי )מס רנס"עכפגיו
 65נדס סור י דגר 16תottptn 1 מסת" מנקסיס 6ע 5כן סולחך מעלס 6ת תדין 65כקנ*ס
 מס ~TD מן ס6כ5 מקמר 16מר'ס סמ)6רס ססיו סמע ~nDT ממן S)bl סר6סק 6ןסכססרמ
 לכך 6מר ה5ך מח מחסלך סמ65כיס 6)1 שסיס ,י' קו5 6ת ויסממו 1Dlb ססו6 וזמו 115ס1)ך
 ומת סגם 6)ף ס) 'וס למרחי יום crfb יודעים ס6עכס סיוס )1 סרמיכו סיום ירוםסקב*ס
 סקנ"ס 61') סגס סנעיס כסס סגותינו ימי טג6' 5ןורות סנים ו6ותס )6!ף קודם סגסמכעיס
 3ר*ס סיס וזס סז6ח נעת )דולות פגיך ס) 6לתס 6גי כך ימיך וסרחנחי סניך סרחמחיר6ס
 )סי: וקייס 6מח וזנרך 6ומריס 5כך ~r?hr נעת )נגיו ימחק ס)עי)ס סקנ"ס )1וגזר
 ומיני דנם 6וכ)'ן עוג )סימן ונס )עקיזס ,כר 6י5 0) ר6ס כ"ס נ5'5 65כו) וגוסניס)קי(

מתיקם



' השנה ראש שלמנהג

. 

 ואץ . שבח של בגנון קריש ואומר : רבקה בהם ונרמז תתהלל תתקדשתתכרך
 רוחמים וסדת בראשות מעשה כל ומזנירין הרין ימי שהן לפי ויו"כ בריה עלתאומר
 בר"א כטן ויכלו ער בבראשית שנרמז.ם אמת פעמם ו' (bT) תקנו ויציבבאמת
 אין )קינ( לכ! הימים בז' וכן לעשות אלהי'ם בריא א"ת אלהים וינר"א א"תאלהים
 ואל )קינ( וקיים וחי חולל זולת אומרים שאין אחר טעם עור . בזולת ביניהםלהפסיק

 אבל . הדין איטת טפס והרדים פתוחים חיים וספרי בתים שספרי לפי וי,כ בר"חנא
 כסו ו0תפללין בזמנה שסע קריאת וקורין ההאופנימש. כסו ישוררו והחיותשיטרים
 הדק ביום : בקיותאיט מי ומוציא )קיד( ההפלה הוזר וש"ץ רב שלום במקום כהנים ברכת רקבערבית

 פותחיי
 לטוסף )ואזמרים הסילוק עד איומה אדירי קודם הארון

 כל א'ם )קמו( : ותערב( שמר ואין לדוכן ועולין שחונה אם גשומה מלולהאסומה
 וקורין תורות ספרי ב' ופוציאין : כסוך אין . שלם קריש : בחיר'ק רצבצזינושטרי
 . אלהים אותו כהן : גברי ה' רבים ימים עד שרה את פקי פי' מן ויראבפרשת
 ביום אחז , שנים חריפים בשבת : רבים יל . ברית ד' . טנורים ישראל . זרעלי

 התורה על ואומה הרמתיס נק אחר איש ומפכה* ליי' אשה ער  השביעי בחדשפיסים בפרש' למפטר- קורין שנייה תהיה ובספר . שפ הוא באשר שני . יצחק אתהגמל
 ואום' ולשטחה לששון אוסר ואין ולמנוחה( לקדושה )שבתות הזה הזכרון יום ועלכו'

 ק% לשסוע )קיו( ומברך ההוקע ומטד )קעו : בקידוש כדלעיל כו' אמתודברך
שמר

הגהות
 סרג ניאסר 5רתוז ומנוס . טוכס )מגס תכסנ 5חנירו 6דס 61ומר ומסוקס. עונס 5סגסהסיקס
 כ55 כו 5סחעגומ 1*ן ממסקים ו5טחומ 651כע נל"מ מזוח ו5סרנוח nlnrS וקישם
 ריסס: יקי5ו )6 ימען סנעס כ5 י6כ)lbO 63 1(S~/ 16חן offn). מ16רמ )סכ5 חס31ס נגנחק"ו
 : ,לוע( מבור )סנ:'ס נדכם סר6ט 6ת וממניבן 5זגנ. 651 5ל6ס סגסי' כדי סלבס ס16כ)יסופס
 סמוגי6)6נוזס(:וכתסוכת בלכת 6מר ססמודס כהוך 6כ5 כ' 6ף כלכס כoptnn 65 מגי 65ג6151ין

 ריס נמסגמ כמרוכי : יומ6( ליס )מלדכי גיהוס מסוס Ots 61ין מסיקס S1)hS מגסנסנ6וניס
b'3Dנקרנטמ נעמלית : כליס 5סתעגות לפסול )וס סמך סכתוניס ומן 'סכגי6יס מן ממורט מן 
 1' כגד )קי6( : חזסיכס ונלעסי6'6

~'Dsh 
 טכסן נל'ס מססיקין ph )כן מומי טסעוים

 וקסם . מעסיך תחי5ח טעם or בו חמר דס6 סעו)ס גכר6 םנל'ס וסוד סעו5ס. קיוםעיקר
 סייך )6 )דירן 6כ) נק'נול וי5'נ *מח )ומר קגוסג.ן מדיגות 65ותן tibo bpis סעע)ויסדכ5
 קומר וכ"כ וכליס מ5כות כגנך יסר56 נ56 עי וי5יכ 6מח סתק;1 מסריי 61.מר עסמ6ס6י

 ס6מורי' קקרו' 1' כבנד הס ויגיכ סנ6מת l""loc וי"ל )קינ( : נסן (~p'DD ס%ך 6ין 5כןע5כעס
 כמיג כסריס Sbl~'a זמן כ5 )קינ( p'DD~l: 6'ן 5כן עליו וכסר כסיו וכסר מוחכלמרי
 כי סג6מל סס51ס גכל6 סכו ס"ס h1r1 ים גני' נ6סכס )קיד( כו')ריקמ(: כקרככס חי 56כסן
 כ6טנס 6הל כו' מכמיס מסוד 3ר'ס o'1Dlb 6ג1 5כן סעו5ס גכר6 31ר"ס o'nStP 5ור י"גיס
 יס"י יוס"ף כ"ן h"3'pr כנימ' 5סג"יך u~hDn מ)ג,גו 6כי'גו )קעי( : י"ע גס6ר כן סטיןמב

'~ffrכתסוכס סלמס גגי נתסוגס סמוירגו סדמח חוגן ננד חגנו 6"מ מ"ע. כגנך 6'מ '"מ פסד 
 on)bt. יטן ממט והסל גנד מענינו נס3 . נסופר תקע גני קרן חרפ . ע5'גו נרך גנדעיט חרס . רפ6גו ננד לסו6ס ס5ח , יסל5bta 56 גני ג516ס כספר כחשו . סגה נגד ומתךסגה
Db5סרס יסועס קלן מ5מימ גני סנממ לחתיך. יסעו גנל נלממיך סמוק 6ויגיס. סינר גנך גל כ 
 SSDn~S עומד 1rr~c1 : קוינו ממט עד קאט סמע יטועס. קרן וכו' חרום וקרגו גנד מהיחרקרן
 קנותי וקנסי שסי יי' )סגיך רסן ימי16מר

~nrr 
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