
כא השנה ,ראש שלמנהג
 עושר וקושטן )קים( ושא' ימין לצר הששר ויהפוך הימים. שני ישהחיינו שופר)קים(
 ן פגע ואין שמן אין יטינו.על

 רע~
 וכן pt~p וכן ג"פ לשטנו קשר"ק ותוקע שופר ר"ת

 שבהט נגר רק ובקריך ובקי2"ק ותרועה שברים ננד דקשר"ק בתקיעו' ומאריךקר'ק
 לבר שבהזם נ' ויעשה כתקיעה נראה יהא שלא יאריך)בשברים ואל . תרועהאו

 ואש'וי . אחת כנשימה ותרועה שברים לעשוני שאין כתב תם ורבינוההפסקה.
 שמעוטר לתקיעת שמיושב. התכנעות בין ירבר ולא )קכ( . אחת בנשימה דוקאטורק
 וקנו לברך אחר הכול ולברך; להזור צריך אין בנת'ים סח אם מקום סכל המררםעל

 ,א5'כ המרייס יףקע לא  צבה* והשליח : לנטור יטל האחר אין אם )קכ6(תוקע
 ליולדת או לאכלה לתקוע שיכול וטשיק : טירוף בלא לתפלתו שיחזורונובטה
 העפ אשרי הש"ץ ואופר , הכנסת בבית ייצא שמע כבר אם אפילו ולברך)קכנ(
 : יהללו אשרי . אחריו והקהל תתעהיודעי

 )קכ"
 מדכאו/ בק טלין טילה זש ואם

 בשל יהנא ' איל של אין ואם וכפוף איל של טצותו עיקר שופר. תקיעת וביןהתורה
 יומר "רוך היה ! ואם הטפח יותר מעט אורך.השופי שיעור . פש1ם ואפילו וכשבעז

 לא אם אחר במקום אבל ענין בכל פסול הפה הנחת במקום זהב צפהו .כשר
 מטה קולו נשתנה לא אס בדבק ואפילו בטיט ופתטו ניקב ; נשר קולונשתנה
 בו יצא ממנו הנחה שמורר או חגתל שופר . רובו נשתייר אם כשר בתחילהשהעז
 : מיש( מארס )סכ5 טוב בעם לצחצחו כדי מים או יין לתוכו ליחן ויכול .בריעבד

 :  ויברך  ההוקע.ועומד
 אמן : שופר של וצען,שטוע במצותיו קרשנו אשר העולם מלך אלהינו יי  אתהברוך
 אכע : הזה לזמן והניעם וקיימנו שהתיינו העולם מלך אלהים יי אתהבריר

 : ויתקע ימימ לצד השופרויהפוך

 תקיעה תרועה שבריםתקיעה
 תקיעה תרועה שבריםתקיעה
 תקיעה תרועה שבריםתקיעה

שב
 תקיעה .סבריםתקיעה
 הקיעה שבריםתקיעה
 תקיעה שבריםתקיעה

שב
 תקיעה תרועהתקיעה
 תקיעה הרועהתקיעה
 גדולה תקיעה תרועההקיעה

אשרי הגהות
 וקריך )מסרי"ל(. נו מוקסין  olnhi ממון סנ6 מוסר . סוג( וסכל ך6נודס סופר  קיל  b(bכקוץ הסמוי גניונו 5ע0ות דמסמפ בהון 15מר 61'ן )קיח( : נסמימס מגוס פיקר כי לסקופמכוך
 סמסי5ין 5ס' סמאל ס! ול6 )ק'"פ( : נתריפט הלסיס מלס סנ6' 3מס3ס סטוסר סי עקוףססוקפ
 נםמיממ יסים 56 סטומס כן כגת'יס מסית סחוקס סטן כסס )קכ( : )6נויס( מנחס ייס5

 63 ומסריס וכיסס. רו'ססשרין מקיריו גמרנ6 לידי סמגי6יס  6נ,זוס ottie) SllbSn ים 5כןססוסר.
 מוזר pb מנמן  מיוסכ ס3 סמקיעוס כין מיסר ד"סי' מסמס  ~cDih מ5' .  )חסנ"ן( 051bSDמנע

 קמוח, 5ס5טיס לס, 5' כני' יסי"ס מלועס יוס : ברכות נסעם סמובר 5כסומ סחוקע  גריך :ומכרך
 וסימן . עומר מסייס סוסי וייוי מסיה כסגים גרכת ס"ת ס55 בסס. 5דנר פ6סור דנליס156

 טר6סון: סססק ממקום מסני מחחע ספמיק 6סי15 )קכ6( נען(: סעייס )רכינו וסמ"סססכ"ת
 מסוקי כין כריח וגור 161מריס )קכנ( : 11יי5( יג6)מסר"' כנר רס6 ססתייגו יכרך 15 6יןקכנ(6נ)

יכלוגות



 ravr ן אש 1 ש/ געג, יעליף? -?4יש 45ף,יףזך
 תרועה יודא העםאשרי

 י-
 אזם א"א ובשבת : יהללו אשרי . יהלכון פניך באור

 ליבשה ים ואומרים יהללו. אומר המילה ואחר אשרי אחר ומלין תקעק.ואין
 בשבת דוקא ומילה י"ס בכל הדין שכז ושסעתי )משרפק( בשבת ר"ה חל אםדוקא
 בדיל נם שאומר פסה של האחרוניפ שים סכ' חוץ בחול בי"פ ולא ליבשה ים.אומר
 קשוב בשבת ואוער . מץ ים קריעת בו שהיהלפי

 זכרי
 שופר או תקיעה במקום

 ואזק . טשוש קרית עד וכו' עמוסיך זמדלגק יהוד אדי מפאריפ שמוואומי
 קורם צאצאיה ג"כ שאומר וניל . ב' ליום השיך וכל )קכי( אהללה ומדר צרקלפועלי
 . אאפיר . ממלכה אדרת אומר ב' וביום . ישן בספר מצאתי וכן . פפאריםשמו

 וכו' החק הזכרון יום טוספי את חמאינו ומפני בלחש מלטף : פלכיואנסיכה
 מלבר אומר במוקז רק בקרבנות אפי' כלל ר"ח מזכירץ ואין השביעילבחורש
 דר"מ מעיר )סי' כהלכתן תמידין ושני לכפר שעירים ושני )קבס( וכו' החודשעולת
 ופוהתין . שהונה אם גשומה מלולה אסומה ואוכר התפלה הוזר וש"ץ . )לכו(ודר*ס(
 למלכיות קשר'ק ותוקעין . אוחילה אחר עד תוקף ולנחנה )קם( עליון למלךהארון
 מלכי ומנסיכה . וארשת הרת היום פעם בכל ויאטר ולשופרות. לזכרונות יכןאכת(

 עולפ הרת היום אשר ,בשבת . א' ביום לעולם אהללה וי"א . אהלל' ובשבתבברונ*א
 בפסח לעיל כדפרשתי לדוכן ושלין . נעבדך ושם ותחזינה לפניך וניערב ארשתןוא"א
 בביונא ותוקעין : יתום קדיש עלינו כאלהינו אין שלם קדיש : פעמים ז' היום)קכע(

 קשר'ק תוקעין פקומות ובשאר קר'ק. נ"פ קש*ק פעמים ג' קשר"ק ע"פובפיה"ם
 תרחטנו תשוב ולוסר )ק)( הנהר אל לילך ורגילין : פעטים שלשה קר*קקש"ק
 כדאמש והפלה קדיש חצי לציץ ובא אשרי מנתה : חיים דנים ורואין )ק)6(ונר

בערבית
הגהות

 נריח )ומר,כול סיס יפן נקלונן לליחי מון מפס 6ני 6כ5 יעקונ. נוימי 6ת fnt)rlוכנוגות
 סטין י*6 )קכד( : עיקל וכן יי'. 6ני )שסיס 5ך נסיות שמל )6מל שסכמות כ5 ,וכל כיקודם
 וכירם קומר 656 עמוסיך 5ד5נ סנל6 דלין וסוד רגון )יום יסך סק5יר כי סקרונן כ)5שנות
 נר6ס 6נ5 . כוס וכן 5חוקסי כמקוס עוכרי קומר קרן כמוו זכור נמוך כנון תקיסס'נמורס
 5סנות 6'נ סוסלות תס)פ וכן 5סליס ניויעי וכן nunS 5רך 61.ן תלועס שוועי 5מייל זמני5י
 קע סמע וי'6 וגו' 5ך מזוכרי חק'עס זכרון קסום כמו נ6דרח אוסר מרון סמע 16מללק

 6תס כ' קודם נ6ממ )ענדך 61מל וכו' וקזסגו כמגוחתגו לגס נסכת ושמר : מווכריס,כילם
 יי, וסגמי)גו 6ומל 6מחשסיס

t)'oih נמזסף עומל ועוז נשסף. וגן קזסך מנת וכהזן נ6סנס 
 מגיתי וכן . טסינו קודס כסולמן 6חל נר6סיח 5מעסס- נמסמס וכר עי וכו' נמ)גומךיפסחו
 : כ6עג'ת מסל 15מר ם"ך 6ין נמגוחמגו ר5ס רק כסור גיוס וכן מיוייקיס יסגיסכססליס
 גנח יסן נמסר מ65תי )קכו( : 6חר כסנרן כתג ונח'ס . מדוייקיס נסדוליס גמש וכן)קכס(
 נחודס 65יול יסר") כגי 56 דגר למור נסדסת ס6מור 6חד סכוק ססניעי ונמורס במקום6ומל
 חמימיסל עד כו' )ימומ גיח ע"ס וססיחס וגמר 161מר )יי' 6סס עד וכו' )חוזם בצמדמסכימי
 651 תרועס. יוס ו)" חרועס וכרון סכ6מור כפסוק סיע )סי ושסר . סגמס גסרסתכמלס
 5קיוטס: pnnle וים . מסיגו ולמר tntho 6מר וכן קדוטס )סני It~bO וס~נןין )קכו( : כןנסינין
 ו,כרוטמ מ)כיוח )קכמ( : יסודו 6זס מחתי) ככרובך 6נ5 וכו' יכחנון כבס מחחי) ניכורוס"מ
 מסיימין וסעסיל' מגכ'6יס ונ' מכחוכיס ונ' סחורם מן גי 6תד כסדר סס'קיס י' 6חד כ)סוסלות

 כחוכים )קכט(כמחווריס דר"ס(: כחלש סרק מקדימ.ן)ח~ססוח 5כן )גט6י קומי וכחונים סתולסמן
 565תל )סכתכ נעורים כ5ד'קיס סוייגו חוסנין 6ג1 6ץ כי מכהננו ס,וס 5ד)ג וים מעמיס מ'סיום
 : 6גי וננימ' ~ון ננימ' סיוס : 6תר ומדינין שתו וי"ג . סכפוליס 'וס נסיכות כד)קמןגר"ס
 יי' סום'סס וגר 7615ו עי נמים פנינו שנרסס סכ6 )סקדס וכר נמדרג ht:'h1 מבס)ק)(
 n(otrnb ספו חיים כזנים מסו)יס גגו מכור גסס)מסלי'5(:)ק)6( מד מיס ג6וכי

~lhrD 
 נמ5ודס:



כב השנה ראש שלמנהצ
 ע yflN1 אים וא"א וקורין הפלתה ואני אומרים נבשבת . שלם קדיש א'מ .בערבות

 בין ושוהין : טותי' נהנינו לא ובי"כ בה"ה לאוסרו חתם אורח דכתב .lffPd בוהגיןוב;
 . מסיק( )כן הלילה לצורך מלאכה שום קושין ואין פוב יום כשאר לטעריבטמהה
 אסורה וביצה וטחובר צידה לענין דוקא לחומרא היינו היא אחת קדושה דאמרעןוהא
 רגל ולא חג לא שאיט אע"פ ט' סוער וכבוד נרבה וחני ואומר ושתיענו אשי.שבת במוצאי חל ואם . ראשון כליל מתפללין ערבית : לקולא ולא עצם ב'%

 אוסרום ריש אע'נ . יקנה"ז ומקרשין . 6"ק( עסיק )כן אומר הוא הבדלותשסדר
 . כרש"י לאברו נהים ס"ס היא אחת רקדושה טון דר"ה שני גליל זמן אוטרגלעין
 בלי תירוש ליקחוטוב

 הירק על הנפן פרי :ורא ועוטר לו "ם אם ישן. 4ץ ונם ב,
 : התירוש ומן הישן מ; ושותה בירו התירוש יקח שהמיינן .ובשעת בט בחרואשר
 ענבם של אשטל אדם סומם לן דקיטזנ התידוש ע3 יקדש rfft ינן לו אקואם
 שהחיגן יאמר גז ענבם כבר אכל בשלא דוקא לי . ונדאה . היום קדוש עלזושומר
 חשוב חרש כלי או הדש פרי יקם הירוש לו אץ ואם . אחר בענין ולא התירושעל
 נ' ביום ! שהחיים בשעתבירו

 מתפלליי
 וירש בפרשת וקאיין . א' בהם במו

 ישראל יחדיו. לוי מאלהים. להן נברי. ה' כעת. עד אברהם את נמה והאלהיםבק
 תקיעות : חן מצא וופטיר כראתמול קורץ ולמפטיר יסתם. ה' . שבע ד' .וראה

 ביום שהחיינו סברך לנ"ע או כשבת ראיתן יום תל )ואם א,(. ביום )כמוהמיושב
 התוקע שילבש וטוב ב'. ביום. גם שהחיינו לברך טנהגנו בנצל א' יום חל אם ואהילו .ב'
 אוסר כלרחף : יהללו אשרו . מ'6( . הספק טן א'ע !ההניא בכדי חדשבנד

 כטו תוקף ונתנה סהחילין והקהל . חכטים משר ולא טתים מחיה עד צבורהשליח
 ער תוקף ונתנה . דין עורך ולאל שנאני ולכל עליון למלך הארון ופותחין .אתמול
 בורא ובביתו. הכנסת בבית וסברילין חוננתנו אתה אוטר בטוי'ט :המדרש
 בר"ה הפתענה )ק)3( : הבשמים על הנר-ולא על סברך ואית והמבדיל הנאפרי
 שמתענה דמי מיימוני בהנהות יש םיהז )ק)נ( . לעולם להתענות צריך 4ון הימיםב'

 הוא ליקב רקה שבין שבת )קנז( : לעולם להתענוה צריך השנה בראש הלוםתעניה
 אבות ובמגן א"ם בו וא*א ישראל שובה בו שמפטר-ין שם על כן עקיא שובהשבת
 וא"א . ארעה צלת האזינו. אופן . אשחר יפר . כמוהו שאח הקדוש המלךאומר
 נועם: והוי א'א י"כ קודם שבת ובכיסאי רבר שום ולא לאסף משכיל ולא נפשיברכי
 נפשה אבלה בהמצאו. יי' את טלפנית מרם. אז פתיחה אומר היום קורם נדליהבצום

אמנע
הגהות

 וכתמנס גתפ)ס מיום כ5 יעסוק מיינ ונס 65תריס 51נס5 65פות לסול נל"מ סמתפ;ס מי)ק35(
 רני מוזם דנס6 ייי' כOttp) 151 גליך 5גס ומגיו 5יי' חגו מק"מ סלינו זכיון מסוס . 55מוד6ו

 ctlnbl. ניס 5נט5 יכו5ס. סמתעגס ד6עס כמג סע"ו סימן מ.ן ונתסו3ח ווי"(. )מסר"ייסוסע
 מסל יסודם סר"ר )נסס סיין יגס ססו6 ויו"כ יועי6 ענוגו 15מר גריך 6ין גללסעתעגס
 מיימומת( )סנ'ס סימיס 3' ימיו כ5 5סתענות גריך 3ר'ס 6מת סעס סמחענס מיסו )קיג( :ל5(

 5טמע;ות גריך 6ין כ' כיוס 536 6' גיוס 17ק6 חסו כו/ סר16סו ססמיס למןועעמ6
~SIDS 

 רק
 מקס העגיה 5סחע;ומ ~יך 6ין ס)5 נסס נומליס 16 שיוכן סעעין ימים )מסלי"ס(. כ6' 1)6ב3'
 5קש זסזס6 ע5 ונ"ע )מסריך(. מקומות נמתרון נקי מסיס ממסל"ס ר6ייס 5ס3'6וקין
 6ש' PID(It ס)5 זנומר'ן לע"נ bnie מקס ממפת נסלח נמנוכס מסמתס:ס כמג מנס3חדס
 ססעס 1Dth ומסרפן יסג'ס. נעגסניס סו6 גן גי'ן 1DIS 6'ן מונס כאנח )ק)ז( : ע"סגסנח
 ככק?מס S'DS כלסוגו זמסמע 5י גל6ס וכן . גן נסוג 651 רנת. מסוס מהססיך 3ו סיסמסוס
 ז6ומל": ססיס6 סוגס כסגת 6כ) מסמע נסנת. סמ5 נך"ס ~קחך ~מר כק"מ גסינ'ן ד)6סכתה
 )ממרו כמסתמי) ובזעתו נ6נ 5ססעס בתעוז 'ןן נין 16 )סלוד כס6 נין )סחענות סלני5מי

מעסות



 השנה ראש שלמנהג,
 תרחמט תשוב . שלמונית בלתך. אין אלהים או ואמתך אורך שלישיה . מאזאמנת
 תחינה סור. בהר אז אנ הקן רוגע אפם אם עקידה הורית. פזמק . אוכל איראו

 צאר תענית הוא צ'נ )ק5ס( : ותחינה ועקידה ופזמון ושלמונית ושלחציהבתשובה. דאירי סליחות וב' פתיחה אומרים י'כ ערב עד יום' בכל וכן . הקדושהתורה
 דרשו ומפטירין וםנהה שחרית ויהל וקורין . לרוטא גואל בק עניט צבור שקתואמר
 אין תשובה ימי י' בכל : י"י י"י סדות י"ג ופזמון תחן אזון נם אומר ערי"כקהים י או . תשרי של ה' ברם הסליחות כשמסיים . אייר בחרש לעיל כרפרשתיהכל
 איש( בשבת )לבר בחול או בשכת כפורים יום שבא בין בעריכ אפילותשובה ימי י' בכל אים ואופר בקיטם. התנור מכשירין אלא )ק)ו( נכרי וצל פתאוכלין
 ואם . בספר וכתוב. . בחול המשפת המלך הקדוש הטלך כמוך ומי זכרטואומרייך
 פזמון גמ ונ"ל בהשכם'. תפר ואל דמילה ברית זכור אומר לעשור כסא בין מולהיש
 אוטר אבל במילה גדליה בצום נם ותחנון רחום והוא וא"א א"ע ואומר איוםזה
 ביו"כ אפילו מסקיגן( )כן הילר ושותה הכוס על ומברכין , ולטנצח אפים ארך8ל

 למיסרך אתי דלסא היישינן לא הזה ביום תריר מילה שאל כיון באבותשעה
 בהשכם' )ק)ו( אומר י*כ בערב : למסרך אחי דלסא הנשיק דתדיר די"כ בקדושודוקא
 עד צדקך משיח אחת וירוך,פעם ירצה. פזפת דון. אדון בפקדך אדון סליחות ב'רק

 לתודה טזמור וא"א ביהור נם נופלים r?tr קריש. סיד ואומר . והסליחוההרחם'ם
 כי תרנגולת ולנקבה )ק)ס( תרנגול זכר לכל יוקח ולמנצח, אפים ארך ואל)ק5ח(
 בכל ואומר פעמים ג' הראש ומסבבים מהבי. נכר תחת ונכר גבר נקראתרנגול

פעם
הגהות

 )מ"ק 5ו היתירו סליוסות נ' וזריך גיר סוי 6מת סעס רק גסנ Dh 65" חייי ימי כ5 כןקסטת
 סנועס סמייכ מי מסניעק טין כניס חרס גותג'ן 6ין חסוכס ימ' כי' : סנסנ,( מקוססרק

 וכן סע!5כ. 6ת דן סעכטיו סקג"ס ס5 "ומגות cl~nS 6ין ונס נדין ח5ויין 6נו עכסיו כי)מסרי"5(.
 קוגעק )מגין סנטו סכסריס גגי ס0 ו6ס סנ!ל6יס ונימים נניסן נ3"ס קונ5ין סטין קדמוגיטגסנו
 1 וכ6טר'י( ננ"ק 6'ז וסימנ' )משיכי 65)חל לגין ורמ6וח ?חיות ים 061 סרנ) 6חר זמן5סס
 ~So(nl )מיק 015 6ין 5רס 6ין 67ס ג'נ וסיס סוס ח' גיוס )6כn1SI'S 51 מחיל חס רניגו)ק5ס(
 טיסו סח (SDb סמוכחר מן מלס s~b )ק5ו( : וכו' דק ד65 קומר מכרננור*ק וסריס כ6ג(ע'

 סת )6כ51 רם6י 6ין ססנס ימוח כ5 נכלי פ5 מסת סרסר מי כי קיסס ע"י טסוכסר ו65טיסודיס
 65 ו6י 5יכו5 סת6 נכו)6 נעמיס חורין )מיכן דמוי מ6ן ירוס5מי )מסרי")( קיסם ע"יטסוכסר
 ליקיר גכנ 6י סו6 6ים!ר דמס!ס גכ?יס 50 סת 6נ5 )עסוי כס6 סכין יכיס ו' כמנך5יכ51
t)rsיכ5 כזח זם סק51ין ותסרס 75קס תאנס : קמו( )תסג"7 )יכו) 65 גמי סח" ככולי ימיס 
 בז' 16 נס' 16 כנ' 6ו כנ. bsb נ6 65 ר'ט 5עו5ס : קו"5 ממו"ן ג1'0 : קטו נלי'6מי
 תקסים כסף 651 כססוסס ר"י ננ"ס 651 ,קן כמלי ו)6 1' ביום 1)6 ד' ~OIY 1)6 6' כיוס651
 גגניס מח5קין rb נ' גיוס 16 נ' כיוס ל"מ ינob1 6 ימגין ידוע ~סעעס סעיגו? ס6מרכשגס
ויש

 וקוליי
 כסן . וירך סת . סמיך כ'נ וסי' )סוכות כשר נ'; מנת יסיס ו6ז ר"ס 6חר ויזך

 )'ך סדק סימן ס6ויגו פרסיות : bp'D ו-) וכן ססוכוח. נחנ יסרק) . יסזנך 5וי . יי'7כר
 ע6 מ6? קגרות' ססס וירך גגניס מחיקין 5מס וק"ת . ודין כי )וגי ויר6 ירכינסו וכורס6זיגו
 ונין חנ6 כי יוסיס ק)15ח נין כמניס p'NOS כדי 1"5 - 6רוכות סס0 ומסעי מסותמח5קין
 כדי עגרח קולס כמיכר סקורק כמוריס

 . ע"ח וכין ינחוקוחי קטות נין )סססיק.
 "ין בז' 16 נס' י"ס bst ו6ס קמוח. 631 תוכמיח יק סף 1ס6דגן  בורכים6ג5
 161מר )קזז( : ססגס ר6ס קוים יחד ועך גגניס מחנריס )כן 5סוכומ יו"כ ניןמנח
 כמגסניס 6יה6 וכן )קיח( : כע"כ קומר וסם6ר תסיס סומם עד סגיקס יי'5ך

 5נרוס לס וג"ח . כעיני מלל ותמום לפיס 6רך 56 16מריס טלין סנ6,גיס חס,נח כסםתמריט
 וסחס3, כממריח. נמי"כ 6"מ קמר 6ז כסני יו"כ מ5 06 6כן : 6'מ לסיס 6יך Sbבמקום
 מ.יסיגן 65 ו)ה6ומיס כסרות נ' גריכוח 6ין ע!נרות )ק)ט( : יסי'כ נסמרית 6*מ ט"5כתג

מ"ק



 וישגרו 5שש 1 ש/שט* אווה יא,? *""יאי

 לשנים ותינהו אותו וישחומ עליו ניו ויסמוך וגו' מלאך עליו יש אפ ואומר ~וכו' חליפתי )קמיזת בו' ויזעקו ונו' תתעב אוכל כל ט' אפלש ונו' תושך יושביפעם
 . דוקא הידם חצי *חו' מלובלין )קמנ( : לענחם פדיונן ויתן אותן יפדה אע)קמ6(
 אלתעו אוסר ואז דקלום  עושה עך מנחה וכצע9ללין ': עליה סברכק יאין)קמנ(
 נאסר מה אשא ואומר אבוחווואלהי

' F a ~  

 לצניך .רצק יהו יודע אתה.
 : פשעינו בל על לט ותמהול ע*נו"יט כל על ותסלח חמ*ע,ינו 5ל על לנושתכפר

 שנ' חמא ג5י שייך וכפא פשע. ואה"כ עת כך ואחר חמא טהדדלה עיקרוכן
 ושהילה . הזה העם לעון נא סלח לעון.שנא' סליחה ( חטאתכם בעד אכפיהאולי
 שלן )המד( בית'א באלקנא חמא על . פשעיך טוחה הוא אנכי אנכי שנא'לרשע
 : נצור אלהי וכו' בצרתי שלא ע4 אלהי חיים( 16רת מסיק )כן הסולדק בתאלחותסק
 * שלם קדיש בערביות: שאוטר" כיון )קמו( הוידוי חוזר ואים התפלה חוזרוש"ץ

 ' שצר החסום לא ליה ומסך לעיניך אחיך ולקלה שנן עגל של ברצועה אדם כלומלקין

 ' נ"8 אוסר והמלקה אשמנו ג"פ ואוסר יהוב ולא עומד לא פוחה והנקלהבדישו.

 בכניסתו נם אטור שלו השמשות ובין המפסקת מעורה ואופיין )קמו(. רחוםוהוא
 )16רמ דאורייתא שלו תוספת 5י וממלאכה ומשתיה מאכילה מבע"י טפסיקיןלכן
 עלא'קבל זמן כל ולאכול לחזור יכול גרול היום בעור לאכול המפסיק אבלחיי6(
 עד התעניתעליו

 ב"
 בערב : שלם בלב לזה זה תמחלו' אכזרי יהא לא והמוחל )קם,( ג"פ מיה זהמחילה תבק* הלילה. קודם אטה ות"ק אלף מהלך שהוא כשסשה;

 )6ס"רי עליהן ומברכיו )קמם( נרות שתי ומדליק בשבה כפו השלחןעורב"
 וסמר7כ"
: 

 כפור דוב!הלכרוע
 ותשמיש וסיכה ורחרחה ושתיה (DDp) . ובאכילה מלאכה בכל אסור נהוריום

 הטבההגהות
 וס ע5 ממונס סמ65ך סם סו6 חח"ך לית נסרחי זס תמורחי זס ח5יסת' וס י'5 )קמ( :)מ"ק(
 מיי: )כ5 חייס ספחך נס16מו מנזכר ס0ס וסות מתעך תיבות סוסי ידך 6ת שתת מסמוק1י631
 מעופות ' SP לרמס 75י סגנ ע) סעייס סרגי ווורקין סמת3ייסין. 5פי יותר עו1or1 3)קמ6(

 5גסיס 5סס ס6ין ומסר"ס יודל מסר'ר 6מר )קמכ( : סגסס נ'7 מסרק ייחס .ססורמי5
 ננייסט עכירת סר סייך 65 כי כיבס 610 ועמהם קמ65כיס 5סיות יכו5ין 6ין כי כעריקי5ס3ו3
 SD13 )ומר גסנ מסריכך )קמי( : פנטקס כרכס סוי וסמנרך כעילם עסלס filb ייגס כי)קענ(
ofbDnסוגו ou~fn ר3ן ולח"כ מעלס 61ח'כ עורס מחת5ס עייסט], osw 6פס 61ח"כ ותרד 
 מכת סעוג0יס סור וק ויקרין 3סרפת ססווריס סס וכך פוגנ ע5 נלין רוכן ט156 ותווי671י
 נסטס ולס . ממלון חמול סחפל מיתות. ל וערירות כלת למיס טדי מיתם לקותמליות
 חמ6 מסוס 6ומריס סקסן 536 )קמס( : עיקר וכן 3ספכ'ן סו6 כן נטר 56סי נ"כפ6ומר
 צעופת רני5ין כעי"כ : DISt) 61ור חייס )6ורמ מ5שס כמגין תיבות )"מ ססו6 )קמו( ':יסתכלו
 זיגלין נחליסר גו" מז וזוין וייטל נסקי שכי" לגס גניטלית כי6מרינן פיס 71גריסודניס

 מסקל ומומר 6 ייעיכ 656 ח15ס תענית 5סתסטת 6'ן 3עי"כ : 56'5יס( יענויח)תוססוחיפ"ק
 פיו סקג5 ימיד : ימים פני ומתעטת כמ3 ומסלי"ס . מסר") נתיונת hnth כן סו3. עםער5
 ע"ס פסק: ג16ניס 317 6כן סגר ע5 יכרך ס65 סססקו נ16גיס ויד )קמח( : ייוסף הסף"חי סימלו ג6 60 6נ6 כמו )קמו( : 3סנ0וח ג6כ תכעס 3סיכ1ת )ע') עתן . וע' 5סח0נות03"3

 : נמשכי גוס וקע )6נודס( 35רך פויס כו5כ כס6 כסכת י"כ יח5 וסיכון 35רך.סירוס5פי
 סנה' גר סגקר6 סגסס 50 מכמרות סמן סגרות ומ57יקין : )תלחכי( גל לעסות 6מד כ),וגסנו
 וחולס מקס גל כי וג6מר כמולש. כיוס פגחגו 55ותוח וכרון גמי 6י 76ס.' גפמח שסיסגל

 : כבוי מטוס סירס oftn וקולת .716
 סלע 7נר וסע ממזון הכרכת סמ6ורס מעין ומוכיל ניו'כ 6וכ5 סכגס 13 שם חו5ס)קמס(

מסר"ס



 כפור יום שלמנהנ
Op:י'ב. בן וזכר . סותר בגר ושל נמי של נעל אבל המנרל ונעילת המפה 
 חלשכם הם ואם בריאים הם אם טדרבנן סשליטין שנים י"א בת ונקבהעבים
 טשו6 בטים בפה שורץ אין : לחוד סנדל בנעילת אמור קיק וגם שנה. עת-ימחש
 צרכיו שעושה וטן וכל בשחרות גכדרכן( רוחצין אלא דאורייתא אסורממחשה
 אסור כי העינ" לא ונם יותר ולא לטנפן שרגיל משום האצבעות רק )קג6(נרוחץ(
 ולובלין גקגנ(-א4! בעל_קרי וגם כבילות חייבי דכל ומסיק קצת. לח שהחי.במש ~my ובכליף פירות מיני בכל להצטנן ומותר . תענוג טשום במימ אצבעולהחפיש
 עד שכח ואם עליו ויברך . יום טבעור בציצית )קננ( מתעטף ש"ץ ערבית :בי"כ
 אחד ש"ץ ויעסיר . לעיל כדפרשתי בלילה אף חייב יום דכסות יברך מ"מהלילה
 נדרי כל שינטרו ער וגו' בידיו תסכו וחור ואהרן שנא' לשמאלו אחד*מש
 של בשגיבה ראמר . בשלשה נדרים התרת כי )קנס( בנחת עמו ויאמרו נ*פ'.)קני(
 להתפלל פחירין אט הקהל דע71 ועל המקום דעת על פתה של ובישיבהפעלה
 הבא כפורים יום עד מחה כפורים סלם להבא דאינדרנא ואומר . העברייניםעם
 : עונק והקהל נ"פ ונסלח ש"ץ ויאמר . בהון דאיחרמנא מסיק( )כן לתובהעלינו
 שהחינו מברך וש"ץ . פופ כרברך סלחתי יי' ויאמר עומן והקהל וכו' באסלת
 יכפר הוה ביום כי ופרוס ערבית )קנו( ברכו : בשוק אפילו אוסרו ~?iD1 כוםבלא
 למחילה הזה הכפורים צום יום את וכר לנו ותחן בר"ה כסו זכרט ומהלחיןונו'

 ואלהי אלהינו ויבא יעלה וכו' יכר עומתינו כל את בו ולמרגל ולכפרהולסליחה
 אוסר שלום ערפה ואחר . הכפורים ויום ישראל מקרש וחותם וכו' מחולאבותינו
 חתימה בלא וכו' חטא על אשמנו וכו' תפלתנו לפניך תבא אבותינו ואלהיאלהינו

 ויכלו אומר בשבת . נצור ואלהי נהירתי שלא ער אלהי במנחה לעילברשרשתי
מגן

הנהות
 גזם תיגס בסי' נ6סחו צינע 61סול )קג( : סל6'ס( לג'ו נסס נל"מ וק'מסר'ס
 מ15ק 61ין רוטרי מקוס ורומן )קגנ( : )ס"מ( ספ0ף 65 תסעו )תענש ו6מי15 7קג6( :)6נ!זס(

 סדין וסו6 ס5כ5!ך 5רמו7 כפול כיוס קלי סלמס נכסן עסל"פ מולס וגן נגופו. סס!6 מקוסנכף
 טס5 קדומן סע51ס כסן מעיל לבי וכש : )ס"מ( ססגס ימוח כס6ר כן סלני5ין 6דס 3מ5פ6ר-

 עחסעף סיס וליס . 5סתעטף גסנ! סקסן גס )קגנ( : )ס"מ( רמי5ס 5סג6ח מחכוין ס6י%זיו
 גליי כ5 5סמחי5 וים קרמי. 5סון 610 5כך pn(te1 נכנן )קנז( 1 נ5'5ט כססמד סגו סרינונע5יח
 Ifnon וגסנו : סנה 9pb' כן נס 1י"כ יוק6 מנח סגולך 656 נספח גיליס מחירין 6ין כיניוס
 5סמומ רצוי גמי כזיזן 6"כ נ6'ח( וכן יומם כמסכ' )לפרעי וא' גזרי כ5 161מל ס"ממ1נ.6
 6' נסעם טמע ט65 ימי 6-נ )מריכי( 5ך מומר ניס כנגז סממיס נ' 65ומרו גוסנין .סקרון
 רם נקוף 1Dtb וסס"7 )קגס( : וס5י0י סגי כססס ק151 6ת מנניט 5כך נ' 16 כ' גסססיפמע
 כיי ננול ססיימ ep כגמת 65ו4לו סקסי סגסגו וססעס ממחממי י6 ק5י חרי כי נמוך גקו5גסס
 5סמס55 15 6סיל D13p מגן כצ6 6סי15 עגמו תוך ס6כ5 : נעצמו וכמיל יכול 6ין כי 5ס"ן!מתיל
 6חר ייי עי ז6טסר כיק סוג !יוםנאנחות

 מכיס ob לסלו מתמס כרכס יברך ס65 סכן ופכי
 נקמו 5סחפ55 5ו 6ין 6נ5 מסלי"5 ספונת 16ח!)מסליט(וז"5 מסממים ססגינוג'ס מסיס OPD~lנתו
 ג!ר6יס כימים סמפ55ו נמ5י56 ומסרגל ומסלידן נסממס. סקסך ע16 5סי ס55 גו ס6ומרנוקר
 סמסר"ר נקיותו ל6ס StAO מיגן מסוקס )מסריכו( מגייסו S'1DS ד5יכ6 מסוס 6כ5סנימי

 65חר סי טחנת מן כסמר-מ ממפ55 סיס 6נ5 כר*מ:כרוקח גס וסתפ55 הניו ע5 6כ5 סיסהכרסס
 )סימן ומוסף סולט לסל וקלי6ח וסק רם נקף 0*ע וסחס)5 סחץ ,rhl bs נפחס סיעסס"ס)5
 5סיומ 57ריך ססמיינו 61!מר סוייג למטכס ר6סוגס 5י5 סגלומ הנלך (S)b 6ין סם ע!ימ"ג(
 כריס ע5 יעמוז 6סר מסל'ס : 5עמוי סרני עי 5סמ!ז מממין כרכו 6חר )קיו( :כמממס

 סס ברוך : סקרן ק5 יממוז סיע כסיתס55 מגני 5סמ!? יכויס 6חליס ע5 6כ) כיו"כ מול50
כנוו-



כר בפור יום שלמנהג
 וטיפ: מרליקק בסה וא"א לבד בשבח וחותם כטוהו שאץ הקדוש הטלך אבותמן
 : פתיחה לופר נוהגין ואין תפלה. שומע תחנונעו יעלה ואוסר בנעימות מתחולוש"ץ
 הנה גי לפזמון הארון ופותחין : כן אמנם . אשמות נא סלח . אלהיט ה-כךושמר
 : מבין אתה צורם תשאגו . וגו' וסלח מוב יי' אהה כי אחר הארון וסכרין .כחומר
 . זטירות אנעים . בולו היושד שתי )קם( . יתום קריש עלינו שלם עקש .א"םובחול
 יקיא כרי לביה מאור משכ'טק -שחרית : רם בקול  עולם אדון יתום קדיש)קנם(
 : ברנה נטו וקדיש וכו' יושב המלך מתחיל וש"ץ )קנס( * בזמנר שמעקראן
 אטטו גןדם הארון ופותחין . יתנה סי הסילוק קח-ם דק עורך לאל לומר ונעונין)קם(
 אדיר עם )קס6ג וא' כבודו קרושה : יחנה מי הסלוק יעד והאפנה האדרת אחרער

 עם סליחות עשרה ושלש פתיחה לומר ונוהנין תפלות. ארבע בבל וכןארירנו
 חפאע אלי מפלפי הארץ בל שופפ פופון . .ולכרחה למוסף וכן ישלמוניתשלישת;
 במנחה אבל : ברנמ ואומר יתערב: לוסר פה נהנו ולא לדוכן ושלין . סכיןאתה
 נראה . ההיא בעת שכרות דשכיח השנה ימות דשאר פנחה משום לרוכן שליןאע
 אוטרש בו' ברכנו אבל פדוייקים במחזורים מצאתי וכן ותערב לומר אין דגםלי

כן -הנהית
 : נח60י 65מרו ~יתן 6גו 61'ן כמ)4כזט 6ע ס6ז )פי רם נקע ועוז 5ע1)ס מסכומוכטד
 61מל יו"כ stis קיח סקיו0 מודי 536 1."ט. סכs'ss 0 ס5כגס מ5קדס 5סוטר לנילץ ססעס)קנז(
 סקו5יס יחיו 640ססעס

 ות"
 סמסר'ס סכחנ מסרי"ס נכחנ ר6'0י 6מנם מוכרעת: יו מ15ס

 ו") ס0ר הריס  יחמוס חון ייסיר  מפיס  לחוס גסנו יסעורן 61מר1 סכת נ5י) 6ממ סעס נ*כקיים
 ססעס סמ85 6חד 6'ן מ"מ טו6 רמוק -כי 6ף נטמר פססט sffr כניע מנ8 למ"כ כעעס.מלחק
 6גסיס )קנח( : מרוכור"ק מסר"י סכ"5 כמסר לנרי 5סס5ינ s,,r סנזו5 וכחם 6נוזסכספר
 061 כחג וז"5 חקמ'ע סימן סוף nehJ : ניזו חולם נספל גוסנין וי0 סקרון נפחיתתומירות
 מסל,ס : סמגמס זמן עז ינחר 6ו כמוריס יום נ5ל לקורין כמו קנח ויקרין חי)יס יחחיירקס
 נכ"ס 16 סתפ)ס olpnn לחוק מסריג כגז יסו סיס המגס כפורים יוס 5י5 כנ"מ 55ון גוסנסיס
 כגסיומ וכתי כע"ח זסיו יעוי )רינה(. סחיר כ"ס נורך ו05וס )ס"מ(. מס סיו כ650 גסים0)

 גמל פ5 ע5 מנככין bSb עטיו ממרכין סטין כעז5ס גסנו מסי 0) פייח )קנס( : )ממזכי(0)סס
 פכ51'ן סג'גיח כ5 51כ'ע ד'6 16 נמר 50 651 5מסר"ס מסי 50 5י5יס ייקש היך מסי ס5מסיית )6נודס( כנינים מייג תיגו מסי ז50 פסק ס6!ססי כי . מסי 50' ומימין 1616 מסירין61מ"כ
 ימסקפקיס שמריס. o,)tba ים גס מש. 5י5יס נסלכוס סלסלי  ססוכימ כמו לסמן ונטשו כעוז65.06
 למנוס otn)h 5גOh) 5 ניו"ג ע"כ מסי 50 נע5ימ מש 50 5עימ 5ט1ס כס"ס מסריסבדעת
 . ל5( )כך סיוס כ5 ויניח כמשת (plho 0ר6וי 0מפ קרישת 6תר לסילו מסי 50 עליתמ5סג'מ
 כסן יס* 5סקמק וים מניטל גע0ס קסינול יצין מסוס כשריס פיוס ,סב מכשסי עכוב61ין
 סקרון וסותחין יויוך. סכ5 טומר גנת ו6ט )קס( : נפן 1)6 כסנים ob כי כסס ג6סר 65נז51

 . 4ס6גו 1D1bl' טינרין כך 61מר מסר %5 ססוממ סעו5ס מ5ך 56סינ1 י" 6חס נרוךכ160מ5
 ~תסכ4,מ כחסרות מנכוס בי"ס סכו )גמ ניו"כ לומד יש.ט0ייך לו6 ממקומו י0 סגו תסי)קס6(
rbl6טמקומו 0נת' גכ5 קומר ספסס ומוס ממקומך יומר סחך ופין מכס ע51ס סככוי גם 

 סס עייין ס6ו יפי ממקומך 16מר כ0חרימ ot1D1b וי0 ושבכסוח. כהירות סרנס הככללמוסף
 בחומסת סו6 )כן כממיס ככס6 5יסכ זין מכס6 יסנס מתס55ין 61גן גסגיוח מוסף סתס גייין דין כס6 ע5. ויו0נ מכס16 עמו ככר כמוסף 6נ5 %כח קון קומר והייך כגש ניס ומזנעמיס מקמרי כוי ססו5ס כ5 6ת ככויו.ון( כס6 ע5 סו6 נר1ך סקיי 0י01נ סי06וג01 אעותש05
 0ס5וס מהרכס ככ5 סומל כו5ו OSIDO כ5 6ת ין סס61 כסול גיוס ו5ק otYSb) דסכוזחשוק

 מעמיס סברס כילד גד51 נמסס' Dp~1 ע51ס כן נס 6רנמ Sa טס ס61 מקוס יסן. 610שמקומו
 מפסן ג"0 נפת 610 הלנע ט5 ס0ס יגושר נלחמים יק חסו וכו' ממסס מעמיס מממסעורס

וסו6--



 כפור יום שלמנהם
 שלם קרינם : בנעילה רק ע"פ %א 1קסכ~ובשבת א*ס גערדכי( י"ג נס5טמ מסיק)כו
 באהדו באחת וקורין תורות ספרי ב' ומוציאין ז ;הבל על גדלו אחד שמע כסוךאין
 קהל שלישי . לו אשר שני . ביתו ובעד רא'שץ :' פקה את *י גברי ששה16ת

 שבעה שבת ואם : משה את ששי . תטהרו השישי * העם 1בעד רביעי *ושראל
 ובעשבי פנהם  בפרשת לטפטיר קורין ובשנינה . האי' השעיר שרש' ושמשקנברי

 התורה בעל לומר צריך אין והמפטיר : סלו מלו אומר וקפליי ונמכיהםלוציש;עד
 ורברך איטר אלא תורה ספר אצל וסליחה מהילה עסו מה כי חסולה פותלמלך
 הכפורים: ועם ישראל 0קדש)השבת( הארץ כל על 6לך יי ברוך,אחה לעף ותתםאשמת

 פורקן יקום אומר שבת ואם : יהללו אשרי הרחמים אב ואומר : נשמותומזכירין
 ונ"ל )קסנ( ן והפמרה התורה קריאת אחר מלק סלה יש ואם נגיסות הזכרותבשעת
 ליוק וטתנק מפר ואל דמילה ברית זכור' )קסז( אופר ובשחרית אשרי אהרלמל

 %ים וכו' האורת הוקע: תמנה טוסף יהללו: ואחיב הנימול. ולילד *( לתיטקותלשהות
 ואוסר פסן לא עד נלוים . העבורה ער כה אמק ומדר )קסם( אוהילהלשבה
 ואה"כ המא נ:חהלה ומרדכי( ו6ס"רי (fb כרבנן- לן דקישא פשעתי שיתיחטאתי
r~vהאדם הימנה שנהנה עבירה' רק מזיר פי' עו; שוגג. פירוש המא כי פשע ואה"כ : 
 טתהילה לבקש תש . וכה"ג קנאה או להכעש כנון סטנו נהנה שאינו מזיר פי'פשע
 יבין סי שניאות שנא' סטנו הסור שהוא הטויך על ואה'כ הקל שהוא השוננעל
 הטהרו יאמר ולא י" לפני עד וכו' בשם אנא וביתי אני ויאסר . 1ג1/ טסים נםונו'

 עשבים לשטיה בברונ"א סנהנ ולכך פניהם. על )קסס( ונופלין וכי והעםוהכהנים
 . בפליהו יהוץ או . הרצפה על פנים שיפוח דאסור הרצפה ובין בינו להפסיקגבייה
 השם אנא וכו'. אומר היה' וכך וכו' התודה צור פני עד צעד . תטהרו אוסרואב"כ
 מאכלת קח וכו' קדושיך עם אהרן ובני וביתי אני לפיך פשעתי עויתי הפאתי)קסז(
 ההע וכו'ונך רץ ז/ עד וסו ושתש א' ואחת אחת אחת וט' היהסונה  שבעובך%-

מונה
ונגהות

 נרחמיס ימן 610 ממקומו 6ומליס ס6:ו ונסו סרממיס מזם bto י"י 51כך נרממש גג"זסו6
 נימעלי6 מעולס וכן כ6ן. טי ירחמיס מסוסך כיתש b'nSh3 יסן. ס61 מקוס ססו6 י"סי'

1"Dpג ממקומו י"י ככור גלוך וזמו קס"1 ננימסמ6 מייס. 56סיס וי"י וכן מערס פמד חסו 
 סטר סיניע קורס מוסף סימס55 כבי 6*מ 'מד5נ ומעמיס יגל כסס5ת ימסר גסנ ומסר"ס)קסם(
 סמי5ט 651מר )קסנ( )ס"מ(: יום מכסו? נעייס (Slnno כדי נמגמס 6"מ מז5נ מעמיס וקמהמס
 קיהל ו6ומל ומוזלין שות מורת %מר עי מלין 6ין מכיס 655ת שריך כסקוס 16t~gb 061מר

 6יוס ים מזמון 16מליס 06 ממוסק וסכומם )קמי( : דמעת(. 56יעזר לגי פרקי מ"ק)מסריס
 ~תן 6ק ס6מלוגיס כמכמת *(%ס : נסכם 'SAe וינסס יס o'1Dth 06 וכן שול מעמםכ3ס6ר
 15 סעסגין ממס חון 5סיו מעע מתמס סג'מ51 5סיגוק לק . כלכס ט5 מכוס עטסות5סיגוקגת
 חרוז 1D1b נמוך מי לסגי )קסס( : מרס"ל( שכרסס ומגן כמ"ע )עי' מיי נימיך ס16מרנטעם

 פ5סגיו סתרוז מערן קינו גי ט' ישק 6גוס.6'ך עמר l?b1 כמוך מי מיד ולמ"כ לצמתו גועגי
 וכן )קמו( עומלים: תיגס ממרוו ס6פעו הס סעסור טס י"כ טנמון מנס סנמרושח לתריו501
 כמו 536 1ו"5 כתוכ ורוע זקור וכסנ"ס . ספחל סס5מ סרק וכסוף דמגי5ס ס"נ ממרדכיכסב
 ולג5יס יייס בפסוע 6פי5ו רופס סם וכשין מומר ותניס יזיס מסוע 53י נוסל סרגוססמ,ן
 5סס סגר6ס ס6נומ. כגנז סן"י 6'5 3נימעכי6 ספ"ס 6ג6 כ"ג קמר רקבון טעם )קסז( :מוסר
 61ין ז'. 50 נעס 15 סנר6ס ממס כגנך וטו מיי יי' 3נ" פס כי נעם 6)4 י6מ'כ . טדי563

 נס . ס6י רג לזעת גסס ו% סיס 65 שמר סיס 65 כנס"מק כסלי סיקר כ5 ססס ,ס5נימערי6
 כל6ימ6 ככתבו י' 50 סס 656 כסור גיוס ססס 16מ4 סיס 65 כמקדח מסתמיו דיסות65יגך
 דוכן דמעכן נב sv 6ף ספריגיס סלנו 6מל נמוך 3קו5 6ומל טסים 6ג6 ר"מ סימן בעסיןנסמ"נ
 3)ץ סיס דסתס מסוס מיינו סמטולס כטס מנכלך (1DSD ס5דיק המסון דמסמת נ' סימןכתה

.רם



כה יפרר יום שלמנהג
 לנסר )מעוור וכו' אומר )קסת( היה וכך וכו' ובללם שב שעיר ער רחק וגו'פנה
 ויז שאמר דמיון ובללם שב בין שחס בק מונה היהוכך

 כטשפ"
 צרעו אין כפחית

 ה'..הטאע ה' שהוא מדות י"ג של רומח וי"א אנחנו יוספים אם פזמון מליחותי"ג . 45 שגרו והכהנש. וכו' ישראל בית עמך לפניך פשעו עת תטש השם אנא אומרהיה וכה .ן בגלען( ז"ל. מהרא'ק של במנהגו כרמוכח ס3ה היה וכך פעמים ב' רקיותר
 בריה כמו תאמצנו היום . לדוכן ועולין ותערב איו מכין, אתה ולא אזכרה.אלה
 מצפים אע לכן כבסונף עצמינו מחזיקים אנו כי לחיים תכהבנו היום גם שאוסררק

 גדלו ואוחר תחיה ספר םוציאין גמחה )קמט( : שלם קדיש , כפור יום ערוהלוים
 לערית חומדת אדם של, שנפשו לפי בעריות נברי נ' וקורין בחול כמו ק"לוכו'
 ל סררא טקט עד מצרים ארץ כמעשי מן מות כאחרי r;~lpl מחטאו ישוב לכן)קע(
 . מררא סוף עד למפטיר קורק ישראל . י"י אני אלהיך לוי . בהם וחי כהן .גברי
 הוא כן )קע6( . דוד במק וחותם שמבסרת בתשובה שסיירי . ביונהויפתור

 כמו ולחתום התורה על, לומר פסקן חיים ואורח א"ז אבל . ישניםבמנהגים
 ומתפללע קדיש חצי יהללו . ש5ת בשל גם' וחותם מזכיר שבת ואםבשחריה.
 ואין . בשחרית כסומנחה

 עוליי
 אומר אבל . ניל כך . ותערב אומר ואין לרוכן

 ש ק"ש : אים ? תמאנו ולא לעיל כרפרשתי . מליחות י"ג . לעיל כפרשתיברכנו
 ח"ק )קענ: נעילה : לנעילה מנחה בין להפסיק כדי )קענ( כאן אומר לציון ובאאשרי

 ותתפנו אומרים בזכינו כתיבה במקום חתימה שאומר רק . בטנחה כמווםתפללין
 לפ פתח אומר אתה וררצם לחנון הש"ץ וכשמגיע . חמא על ולא הברלי ואתהיד נותן אתה אומר עילס רזי יורע אתה ובמקום הקריש סוף ער נעילה הפלתלכל הארת ופורעהין גקסד, . ונחתם נזכר חיים במפר וכתוב במקום וחתום וכתבנובמקום
 חרחרם שח4 ברית זכי יעמוד ומי ואומר מעמסה. אבן וא"א כו' יפנה היוםשער
 רחם . ישמיענו . יחביאנו . רחום אל י"י י"י )קעס( טשע ישראל מסלדיךאנקת
 נפנין ואין . רצה . טחל . אבותינו ואלהי אלהיט .' הברלת אתה . נותן אתה .נא
 בתולו הבדלת אתה שאומר כיון. שבת של בו מזכיר ש"ץ אבל לגמרי ההפלהסים אחר .שהוא כיון הברלת באתה שבת של טזכירין הקהל אח בשבת :  ותערבלומר

 קןקר' וכן . כשורים וים ישראל השבת מקרש רצתם כך אחר דהאההפלה
שמע

הגהות
 קוימס זזל?קס מסוס עולק ומיעיכ מקטיר סומל וקינו ומיריי ומקעיל מוליק עומל,)קסח(
 קופר I'bs )קסט( : נסדר 3ית"6 ס56ס"6 5סי נמחווריס מוקדם טס61 ומס . ע5מ56כו5י
 וכי"כ כרכות 1י"ח והע 3סכח סמד5נין סנרכוח ננד נאקן כפסינו ספין 5סי גי"כ כלמסיגו6ין

 סיום משימין סכי 1653 כי 5 גר6ס מוז . כלכוח ליח כגנך 6100 רם כק51 6סיי160מר
 עעס ים עוד : פרושי וכן 3מיימאי'31מריס ט61 כן )קם( : ים מסוות ד' מסרי כשוחמ6ס
 וכן )קע8( : מעיר כר סרק 3סוססוס וסר . סרותגו יג5ס 65 סקנ*ס פנס מנקסין 60ג61חר
 ומס כרוך סר"ר בן טמו56 סר"ר נסס יסל56 הל"ל מחומסת דכסכת 3' סרק במרדכיסו6
 3מיימוני ד3סנ'ס צע"ג החסונך כתב ומסריטן * מסל'ס כסכ וכן סכי נתיני 5מס סממךס"
 עכר מככר 5סי כו' Shlnt כסר'ר גוסנין מאס מכ5 שוו 65 ומיניס וכחב ג6וניס סלבסט3י6
 חס5ס D1tp 05 6מריגן 65 יטבי סי )קעכ( : סענוד0 50 יקמר מס ע5 6"כ פיוססכורת
 656 נ5י5ס 16תס 5סתסיי ירחיו ט65 5יזסר וים ')קענ( : )ס"מ( 1"ע טנחות כסקלסמגמס
 ומסקסך p"s וז"5 מייס( )6ורמ סכוכניס 65ח על O'tD'ti onib נסנין שגוס 5סקיעטסמוך
 : iSDn' ס5טמ D'D . ינ6 נלעס טתע55 ו6ס ניגס נעיצה תפ5מ 5סתע55 טלאי מוריכסג
 מטך מנסג עמוס 656 נפי סיתר ס"ס 5כע5 גל6ס שנח ססלוכת ושן מליטת ג0גין)קטד(
06שנהגים(דפ גי ממנו bffh 5גע.5ס 16 כמוסף מד:ט י"ג וממון גומל טגוסנין נמקומוח )קעס( מ5סתיל:ידיו
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 . ליובל זנר )קעמ( אחת תקינה ותוקעין שלם קדיש . רקיעים שבעה נגד )קעז(יפ האלהים הוא יזי )קעו( וער לעולם מלבוהו כבור שם ברוך אחה פעם האראלשמע
 שאץ ומה : פותר לכן מלאכה תזינה היא שחכמה כיון הבדיל לא שנהיןאירג
 זחיך אע וזה הרבים ברשויי אמות ר' יעבירנו שמא גזירה בשבה בר"התוקעע
 : )מסיפק( ר4ה םזפן בב'ה עדיין שהשופר עוד לי ונראה (Dbp) . לילה שהואעתה
 מעם ויהי אומרים אין שבת מוצאי ואם . חוננתנו אתה ברכו רחום והואערבית
 על ומבדיל לך ויתן אוסר אבל . שבוע אותו בא הסוכות שחג לפי קדוש ואתהוכן

 מעבירה ששבת נר על האש פאורי בורי . הנפן פרי בורא ובביתו. בב'ההנום
 דביה נר יכבה שבת מוצאי ואם . מלאכה בהן געשה ולא )קם( . דביה נרותבנון

 אש צריך )קס"( הוא שבת דמוצאי כיון האש מאורי בורא עליו ויברךוירליקמ
 דבי"כ הבשמים על פברכין ואין שנסוח( )נמגסניס מצריך לא וא"זשנברא.

 צריך י"כ לשם יסים ב' והמתענה . שהיצענה כיון יתירה נשטה היתהלא
 בין : לעולם להתענות א4צ . חלום מחמת הסתעפה אבל )קפנ( . לעולםלהתענות

י"כ
הבהות

 0ס 50 וגלים . ויסל56יס Otis כמגיס כגנד )קעי( מדוח: י"נ דס"גו רקבון טחת,"0
 קוים מלך י'י ס" . וכו' מלך י"י מלך י"י סג6'שפסוק

 סגכר"
 סוס גס51ס מלך יזי ססולס

 סי'  קיר  יפש .  פועו טוו I'be )מס וסריס רקיעי' ,' מקרע )קמו( : לעתיד ימלוךייי

לטליי
 כד6יח6 ערב וסי מערת 3וגיגו ססרחס )סי כו' )וקון מסמ'ס ססכ'גס מ1115  ריי פכילפ

~nas: )כשלגם מיום חון ססגס ימות כ5 )קסרג ריוח 5ו סיס סקיי גימער'6 סססטן לסי )קעת 
 ססו6 5סרסס מיי ועוז . 'קטרג ס)6 5ער3נו מוי"כ מיי חוקסין 5כך מס"ס גנ" סכסוריסוכן

 עדיין כי סלחת 3תקיעס טייך 6'ן ווט תמוד נקי Slb יפ)ע)גו יסמ6 וסוד )קעט( : יםמו65י
 6מר מעט הימתיח נ65חו נס סקודפ 50 מתוי 5סיסיף lf)S~il : לס"י( )סידו' מר"ס 3610קי
 וידליקו יחויר 6ז כי"כ 150 גר סכנם מי : חיים( )6ורמ על3יח חסנת נעגין סכוכמסי5י6ת
 וכן לתימן ע5 וינרך 5סכדי5 נניתו לו טמיומד גר ידיק ונס DPJ) : כר6ממול מ5סתסל5רייס טמימס פניו 3סס מייס קורח 1כ1 )6נויס( י' סס Db" סקסל ט6ל עם רק כמוריס יוסחס5וח סגי כיוס SStnt ל6 ,"כ 'מיס סגי סטוסס : סגוטף סעוס וניקח סכנס גר לסיליק3יס'כ לנכרי לומר הסיר . יסגפו( נמגסניס גמ65 )כן המריס ע"י הסעו כסורים יוס כמ651י כרויכיס ס65 ימיו נכ5 עליו יקכ5 ונס גמילה סד )דקק יגיחגו 656 עוד יכננו ו"5 כסולים יום3מ651י
hn'h5ס6יל סוי5ק ס65 נניס סדוק גר 1)6 5סנ7)ס 6חל גל 5סד5יק ד5ל'ך וגריס .ס6ס מקורי וכולל שנסן סרי כור6 מני'5 י"כ גמו65י וזזן כמג וס6נויס )מסרי")(. נחסונס S"p1 גר 
pS1l~nטכ"5 0)יו )נרך יוכ) 0ג'ת סעס ויד5יקגו יכנגו ו6ס עליו התרכין 6ין לכבוי : 
(hep)6יו"כ ימיס סגי סעוסס )קסנ( : שכסגו נמק,ס כן6'ח6 ובינרי טנ6 כפסוקי דגור 
 כ0כי5ו סקרנות סמבסל דמחגוין סיכם S3b 6וכ5 עלמן בולך 0ככיגו מס 6ך ."מיל סעלמס ע"י 06י' סגת כערם )לרכו טנסי מס ג30ת 65כוי לסור מנח כעלב פ5ו יו"כ61'רס

 : )מסרה(6סיל

 הלבנה ברכתדין
 50 לונו סד 65ולו( )מסיפוחו סמובר מיוס וחוסנין נכס י"י 1)6 י'ו סי סילמ ע)שלברכיך

 כטסו6 נפול יוס 16 סנת כמו65י 656 מבלגין 6ין סופרים כמסכת ס"מ(. )ל'פודם
 rh סומן יסנור מן כחו) לנרך מקריס כתסיס מסר'ן : רנ5יו 6ח ומייסר ג6יס וככביסממוטס
 ממס6לוק סמע וויי) מסמי . 1)קדס סגנ מחח לעמור ישן מטס ל' מטס . גמחעס דסויינכוס חס י)6 ומ"ע כגת כמו65י מקדח מסיס ומסריס ורטיתי : )סיע( 15 טסים סמכונד ססרכ5.5נס

כזד
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 שנאמר אחר טעם ועור הביזע. נשלם שאז לפי )קסנ( : נופלין אין לסוכות"כ

 לעיריה ראשון פאי אלא הוא פיו והלא הוא ראשון וכי ראשון בעםלכם ולקחתי
 האוות ירק למומת י"כ בק שבת ואם : לטושת י"כ שבין חטאים טונההקכיה שאע-

(1tDpJצו"ץ וא"א . סקרם אזכרה זולת : ערץ יתיר ובברע"א ובפיה"םלשון. לי אופן . הנכבד השם את יצר . שיה נגד שירה דור וידבר וספפירק : 

 לולבהלכות
 שנקפת וערבה )ק0ז( : עליו סברכין אחר אין ואם . פסול וי"א כשר ראשונקפם

 ים'ם שני פסול חסר אהרוג וכן הראשונים יטיס שני ובשאול בגזול פסוליןהמינים ארבע וכל 61"מ(: )6"ו ויבש בנקטם כשר הרס פסולה. יבשה אוראשה
 נסיק )ק ז' כל פסולים הפסולים שאר אבל כשרים שאולים ואח'כ ראשומם,)קסס(
 אפולו נכרי משרה לולב לצורך ערבה לקרו שלא ליוהר וצריך : 61"1( ו6סר"י6"ם

 נורלין. " שהם וטחצה טפחים שני )בע"ח טפחים ג' וערבה הרס שיעור :בסייט רשות ושינוי נכרי ביד יאוש דלהוי היכי כי לקוץ הנכרי את ישכור רק הנכריברשות
 ערעור . אחר אק אם כשר מעט התיוסי' נחלקה : אפתים ארבעה ולולבסנס"ס(
 פסולים ליטול יטל כשרים נסצאש אין כשר.ואם שהוא כל נדוף אם אבל כביצהאתרינ
 שיהא צריך )קמי( וערבה אסור. גזול אם וניל 6'ח( מסיק )כן עליהם רברך מוםפחמת
אלא לגררי חלק אינה שפיה בכשיר יא"ח . אדום שלה ומגה משק- שלה ועלה חלקפיה

הגהרת
IWSל3ו 5קר6ט סי1ג6 כי 6זס בגי מרסות 655ת גליך סטכינט סגי כמקכ5 6101 זס!6י5 מעמס 
 ,:61י5 סמחס מסוס כחפוכס מסרק ס" 5מנירו 6יס סרוס סגוחג'ן ומס . מרטוחו גניוי!65
 מקיסין l'ba ?'א . 6חד 65רס ניס טקס גוחן 6דס נג' היסס עמו 6ין 061 סטכיגס סכי1קנ15
 טייפ י6ר מתענע 6ין )קסנ( : )הגויס( מסג' מ6י כטיסל6 יטרג6 ומסחכל6 53ילס blhר4חדס
  סנדר סטייל מכנר  5דיקיס  לתפגיס דמי 651 סיע 64ר מתענין 6ין נג'סן וכן לסיכות י,כגע

 . סגדיגדס תסג" 'ס דנגיסן 3חגוכס 651 כגיסן סעתענס מ65חי מ!סחו גיוס 6כ5 ניסן.קורס
 6כ! . לשכות י"כ מנץ 5ימיס דומות דייגן Db~1 מחסגין 6ין סנועוח ק!דס ימים דנ' נר6סוכן

 : ע"פ לעיס !סניה סמנ 6תל נניסן כ5גמ6 )סתעגוח יכת סיחיי יפ סדורית יסגיסנמנסניס
(-ffpp)סימן Wn1DS ךר6 ירכיכסו וכור סתויה 5ך ס!'"1 ט6וימ ts~s פ"ק ומוסן רסקי ידין. כי 
 חכמו 15 כת31 סמנעס 6ח סקוריו סרק 631פר"י ו3מייממי . יר"ם ס"ק מת"ז גסג"ס וכןדר"ס
 טיס פסימנס סגם יפ . נחטונס כעס סימולו כוי הוכחו' מסג' 656 נסג'יגי' כס ססקיגןוימס ונמחמ1מ 6חר עעס ס" גלון ר"י ורכינו . 5מקיס אתו קורין סיו כך 5ך סזי"1 טמיס 56 606כי
 מ51קין 6ין פנס ושחס יסכ56 פוסס מסטילין חסו3ס נמנח ס6וימ 6ק5ע כל סטת פסימגסוים

 ומסעילק גנכט 6חס rps1~n מגט ויע . סיס ,סו ג5ניס onhS לסיס סוס מסעילין וירךנכניס
 עכת יסע טגס 161תס יעלט) טונס ומממילין תשנס כפגת וי5ך וימך ל"מ טעני 6עיס סוס5נ5גיס
psסוכות כסור יום( 

 ומסעיריי
 סטai'o 5 5!ינ )קסי( : סדיו סימן ol'rh~S 101 יוד וידבר

 כגר  עקול  סיוף לולן ולוחיות זיו כלמ"ר ומסיימים גו"ו מחמילי'  ת3י6יס ניעיי ומסייסכני"מ ממחיי ססור' 6מל עעס וע!ז . יכת- 651 חי 40 חי'"ס נני' 515כ . ים יסקו סמחיס 65פג6מר
 ננט ססקע גומר מל"נ סרי ס6מריס מינין וס5טס חר"י כנימסרי6 תחרוג . וגכ'6יססורס
 כמחממו 05י היומר  "!סו  5וסכ  ו6מ כטיסה מיקרי 65 נר6סו (3S,S S'D : מגוםמלי"נ
 ע'6 סו6 6נוזומ ס)טס OPt )ו)נ כמגין ק)מיס 40ח עלעל* וגוערן : "ם( סל6 )נתס!גמקיימת

 סרטן כמרומת סיין )קסס( : ספרים כמנין otnlp סגי- מוז סוסיסין ויס . גד51ס סנסדליכגני
 טיכ51 מס כ5 5סיכך סלסעיס כגנז סעינל, אמל מסליד )קסו( : י6ס!ן יום יוקףימשמע

גמעע



 לולבהלכות
 עם וקושרם הדם בדי ושלשה  ערבה בדי ב' ויקח ? יד למנך קצת דופהאלא
 שאז ג' או שנים להוסיף שטוב ונ"ל . תוסיף בל משום להוסיף שאסור וי"אהלולב.
 בסיט שלא אפילו אגד צריך ולולב . כשרים שלשה או שנים בהם יש נפשךסמה
 ויתיר . ירק של כאגודה ויתחוב יכרוך אלא לקשור אסור בי"א הותר ואם)6"ז(

 ימים בשני : הלולב לבין בית חוצץ דבר יהא שלא )קפו( ההדס שסביבהטשיחה
 מקנה ואים כונה דתינוק התינוק כשמברך התינוק עם הלולב יהפוסהראשונים

 הקהל וכל בלולב. מהני להחזיר ע"ס ומתנה : עסו יתפוס לפן שאול כמו הויוא"כ
 של אתרוג : להחויר ע"מ התנו כאלו דהוי הצדקה ro או בשותפית כשקנויוצאין
 שאין וי"א בפירות מזב ריח נתן אשר מברך י"א . בו להריח בוחר )קסת(מצוה
 מים ולהוסיף בי'ט הלולב להחזיר מותר : בו להריח אסיר מציה של הדס .לברך

 : וניעמעו וברכתו וזמנו לולב דיני מפורש ולקמן . להחליף לאאבל

 מוכה דיניקצת

 ומשמשיר הוא בעיניו או בראשו שחש רק  וחולה לאמו הצריך rcPI אשה)ק%(
 אר )ק65( גשם מחמת ומצטער מצוה ועה'וחי )ק5( במצוהוהעוסק

 . ולישן )קגג( לאכול הסוכה מן )קגנ( פטורין נולן במקרה לו שבאים רע ריח אורוח
 : פוטרין וסמ"ג אשיר"י . וחת;.הייבאבל

 אוכליי
 פירות וכן למוכה ה,ץ ארעי אכילת

 חוץ עראי אפילו ישנים וזיין )קגד( . עלמא לכולי מותר ומים . אומרים ויש .ויין
 אונך לישן יכול שאינו וכן המאכל שנתקלקל עד גשמים ירו ואם )קוס( .לסוכה

rwll
הגהות

 6תרוגיס כנימטלי6 טייר ע"ן סר"י , ונ5ע"ס נו"5 6.5 נני' גיוס 5נ"ס ו5קחתס :כסווגת6 רפסי 5סכניס ים ימזוע יוחל 651 5יו)נ ערנס נזי סגי ייקח ota~lll . טס' עדף5מעע
 65 ומסל"ס . כסוטעג6 גס 3515 גערת נסעת סתס.5ין ריעות ססיל ומסגי"5 )קמו( :)ל,ק"ח(
 דחי'3ות נפטת כוסות 65רנע דמי6 651 ססוכט מן סטירין גסים )קפס( : )רוקח( לים03ן ימו5יי כי"ט סננדיס ע5 60תלונ 5סגיח 6'ן )קסת( : ססחיס( מס' נ6נוזס )עייןסקפיז
 י"5 . וגו' סומכתי כסוכות נכ55 זסוו 5ח"נו גמי סכי גן ו6ס סגל נעתו נ"כ 0יו זססמסוס
 כיוס ססולין מגוס טרומי )קhnt~nibl : )5 סוי ומוכס ירנק עמס ?0וי כוסות 6רנעס6ג'

 PDID סכ5 וסוי עסי וממל (ptDD 'כו5ין ויסגיס 53י5ס דכסגחיס סטעס 5לנ'"6 גל6:וככעס.
 ,יי 6סעו סכגס מסני נסוכם טסן יכווין 61ין 3יס31יס סדרים 6יס 3גי סחן )קג6( :כמגוס
 )מרלכי( 5סגטעל 16 גוססתכן סר"וי כמקוס מתח'5ס עס6ס 06 ויוקון (t(otb) 'ג6ו 65"גי5ס
 מן יסעור סגגט בו סדין כחונט וכו' סגיגס מן סיר6י' וס זכר SD טעו5ס סומכין 6כן סםומסיק
 ולוע כקוי כסנ"ס וק5וי,"גל וחינין ח"ו , נסוכס 65:ו) ח"כ דם למקיז : )ס"מ(ססוכס
 מגססל וקומר לית וכמקוס )כחח'5ס סוכתו )סטנה ס6ין כק"ת דכתיכ 5ס6 ולט ס"ת. דףכטכס
 וסייוע סכר מקכ5 6ין יו65 61יגו ססוכס מן ססוטל 1כ5 )ק5ג( : כמוכס hplll נס,חקין .6גי
 סמקת סיקל כן כי נסוכס 6סתו סס 5)'ן רחרוחו נימי נסג מהלי"5 )ק5נ( : )ס"מ(כו6

 תדולו כעין תספו b)tnh דמחך דס5ק6 כסג'ס יפיקו נסחט מ"גיס סכ5 סוכת כריסכי6מר'ין
 מפץ לגסותיכן גוקקין זקן וינסחו "ים )דול 'כו5'; 61'גן עכוי0 נג' מוו זכסגיס לסחופילס
 תכ6 כמיס 6סי15 זסמחמיר כרמכ"ס 1ד)6 )קזז( קם").: 3סוכ: לחיינו 65 6ימ6 כו'טרנ5
 קסתות )סיכם לילך 1") סגסכין "סר"ר סר6ס 6'ך סיינט סר"ל ממול"י וממעתי . נלכססגיו
 מכלכ,ן ד65 מסקיגן ו6סיר"י וכמרדכי נכ,כס. 5יסכ סח.'ס הוחס ע5 מגלך וטיק 6חת פעםרק

 5יסנ מנלכין ד)6 60 )קגס( : קמ"ר( )תסנ"ן )ס,כס מון יין סתת off~tnl . "ן6סתיית
הרעות קץ* וסדק זסוכט גחלה סלק )לניל"י )כטוס גרכם ויסיס יימן !6 ינמק מסוס לסיגםנסוכם



כנ
 פי ללשן וכן לאטל לסוכה להזור א"צ גשמים פסקו ואם לסוכה. חוץ )קני(כשן
 פוטר האכילה על שמברך סוכה ברכת : השתר עמוד שיעלה אחר משנתושיעור
 ביתו עושה ימים שבעה מל . לסוכה תוץ )ק5ו( אכילה כלי . טלברך ימיולשינה
 הכל רב עיון צריך שתק מה וללמור . לגוחל אפילו קבע וסוכתו עראי)ק5ח(
 אתה כתפלה . סועדי את סשה וידבר בידם אוחזי מעריב הסוכות חג :בסוכה
 יאמר ולא קורש פקרן שמחתנו )קנס( זמן הזה הסוכות חג יום אתבחרתנו
 ובביתו גביה הכוס -gry ומקדשין והקיאנו. ויבא יעלה בקידתם. וכן )חסנ"7(באהבה
 וכששק בשטחה קרשך מועדי בתפלה כמו לנו ותתן בנו בחר אשר הגפן פריבורא
 שהחיינו בך ואחר במוכה לישב מברך במוכה אבל . שהח.ינו בהזמנים. וחוחםזכו'
 ואומר . טעריב א"א שכת ואם . יתום קדיש עלינו הסיכה ועל הי'פ עלשקאי
 ולחתימה כקידוש התפלות בכל שבת ומזכירין . שני בליל )ר( בירםאוחזי

 אוטר ואק . לעיל  כרפירשתי לבד בשבת וחותם אבות מגן רכלו : הפפורהובברכת
 . אאמיר אופן . אכתיר יוצר 1 בתעצומות האל הש"ץ םתהיל שחרית : פרליקק במה'

 . לי"כ סמוך שהוא לפי . היתה אז . אושתי קרושתא . נא  הושיעך אנאזולת
 אנובב הכל. אומר ובפולין . וקיים חי ולא רגב מצופי לא אומרש איןבטעהרק
 רק בערבית כמו תפלה . בראשנן אקחה . חני' היתה אז . נא אל אקחה כחומגיא
 יר ואיפר נ בשמאלו ואתרוג )ר6( ' בימינו הלולב ונשל : רב שלום במקוםברכט
 וצונו כמצווחיו קרשנו אשר העולם סלך אלהינו  יי אתה ברוך ומברך איפכא.יאין
 את לגם40 ומברך לרס( : שהחיינו ואח"כ נלו( ומנענע . לולב )רנ( נטילת על)לב(

ההלל
הגהות

 ס6כי5ס ומן כ5 נסמיס יודו 6סי15 כנוכס כן'ח 65כו5 מיינ סלומון tstss רק )ק15( ?זנרטת(
 סטק . סמחיריס 6נ6וגןם וסעכינן מ5עער נ65 גסוכס 65כ!5 6ססר 6י דטסמ6 ססינס עתעי
 ויפ"כ כמוכס סמוון נלכ0 ומנרך כמוכס כויס S)lb יליו ollnh~ 06 53י5ס נחמן גרסריי
 מגורס מנ'6'ן 6ך נדחס לסיקו לסוכם גר מכי6ין סיין כסר מנסנ )קנו( ? לרכו כ5 גכימו6וכ5
 גחוסמ נרך50

 ונזי
 ונ6סכ"י )מ6"1( מרסס 16 וסג ס5 סרנך 6סי לסור קסגס !נסוכס ,

 ועלגם 55ג פרק סוף וגנמל6 . כ0יע!ל6 זממעס O~nD ונס ונסיק זמכעיח מסוס 5כ6למוסיף יכמלזכי . סגל נסן !ת6מ!, ססוכס 5ייסג' סנר יתקרנ סמolan 6 ססעס מסרס מיק סמקגוף
 מסא"ל קסיד כשכוח ימי כ5 )קגמ( : קלגס נסוכס גר מיניק rh לסוסנו לולס *סנסמיג'
 מחורף. נניס נ"כ כסס סררת ט3 נחנ 6ך . קכע ומוכס טלאי כימו כי סמורף גנים !65יי"ע כסנה" מגוסס יס6 נסיכם ז!וק6 6מל כי סמורף נניח In)co 6מ מכסו טחן ע5כעטיע
 עקל ממאס עטר ממטס סוס גזלם זי5סיגן מטוס ס)עס עז זסוכוח ריסון S'SS מ65כו5ממת'גין
 י1nDID 65 65 טי6 חיילו ט5 נסוכ0ו גכגס 6ס : מגת סככנו כמרב ניס דכתי3ממסח

 ס(6 תקלס נזית מפוס מפקסס פמות 6סי5! 5גסל" 651 נסרנס יסכך זגסני ס6 .)6נ'"ס(
 מטס כנכס נג!י מגש סוס מסגי י65 מסליך מפוס : טעטגז )שות rh מוכס גוי ן)%מ(
 : ט6מ 6ך וסיקו במנך וטמממ כמחס פעמים ינ' ג6' ונסוכם )קנס( : 5סתטמ גמ'6יןד65
 %6 וסימנך נימין 6וחו גוסיין 5כן )ו% נגימ' 5ימיגו מכס 5נ )ל6( : בכי נסיני )6)ל(

 כיסכה .מסל"ס ס"ק כקפל ימגסנ מסלקך כ' )לנ( : )מסלי"5( מזפ זס גויסקי0סי5ין
 5ג6 זנמליק געמיזס ומנרך 5עסייחן ס!כר סינרך 6מל מז 5מסס ד6חרונ מסיסמי)מסוך
 1DIDD ולמס O)s וססלחס סיס וכחיג O)s ו5קח0ס סכ6 זכח'נ מעומז כקםלכס

 . רימז סכ5 !~עגע 155)ג כ6מלונ )סמוך 51ל'ך :  מלומד וסיג חרועס נכי 5עי5כדסרי'
 : 5!% 5גסי5ת גאל סיום וכ5 6)1)3. לק מגרכין 5כן ס6חרונ מ6י5ן ננוס ס5ו)ניקען
 ( געטע קורס כגס'5ס ומן סנרך פסיק ו1'ס  שמריו. שו נססייך  עורס  "(t(pD 6י 51'מ)לד(
 צימרר ססמייט יבלך סטמייג! סנרך !סכם לקטון גיוס 5עכ  ספ5 מי ממל"ט 5י 6מר)רס(

6מריס



 מוכות שלמנהג

הה~
 בהחגו וכן חסרו לעולם כי שהוא ובסוף הודו בתחלת ומנענע ימם: פ' כל
 ביאמרו ולא מנענע נא וביאמר ש'ץ שיאמר הורו בכל מנענעים והקהל הלל.שבסקי
 מנענעין ואין ז נא בהצליחה ולא וסוף תתלה )רז( נא בהושיעה ומנענעים )6'1(נא

 וא"ת אשיר"י כדמפרש )רז( הנענוע ועיקר לסמ"ק,. באנא ולא בהורו לאבשם
 לצד ירו מטה ואח'כ בהובאה וג"פ בהולכה ג"פ שם וינענע למזרה ירושמוליך
 וכן למעלה וכן למערב גם ונ"ל . לצפון וכן למזרח שעשה כמו ג"פ ועושהדרום
 ובשבת . ישראל בני אל חמישי .'שבחכם רביעי . אלהיכם יי' אני ישראל . תעשו לא לוי . יי אני כהן . גברי ה'הימים בשני כשב או שור אומר בפרשת וקורין כמוך אין קריש , נעתעין ל"ו וזהולסמה

 מוסיפיי
 עד אנשים לשני פרשיות שם

 מנחתה עד עשר ובחמשה בפנחס למפטיר קורין שניה ובס"ת . מושבותיכםבכל
 אומר שבת ואם . יהללו אשרי . בהומנים וחותם בא יום הנה ומפאיר .ונסכה
 ואין . פורקןיקום

 נוטליי
 את חמאינו ומפני במורהנו אחה קדיש חצי מוסף : לולב

 . לרוכן ועולין ותערב רצה והשיאנו. וכו' עשר ובחמשה הזה הסוכות חג יוםמוסף
ומוציאיי

 אלט כהושעת וכי עמתך למען הושענא ואופר המנדל שוע( ומקיפין בהושענ'כביחיל וש"ץ )רח( . בירו ואתרוג לולב אחד כל ונומל המגרל על ונושאין ס"ת
 לולב לו שאין וסי . בשבת לבד בלוד אלים כהושעת אומר סוכות ימי כל וכ!בלוד
 אום הושענא ואומר עוםרין אלא כלל מקיפ'ן אין ובשבת . ירצה אם יקיףא

 וקריש . הארון פותחין אלא בשבה ס"ת מוציאין ואין . יציר ארם כהושעתנצורה
 ולישב הגפן פרי בורא מברך השלחן על : יתום קדיש עלינו . כאלהינו איןשלם
 אכילה קודם ששוהה לפי שבסוכות ובשבת שני ביום בקידוש וכן הכום עלבסוכה
 מנחה : בסוכה ולישב המוציא הפת על מברך ששותה קורם שאוכל ברעלאבל
 w~p. וקורין. תפלתי ואני ובשבת . דאסש ערבית כמו התפלה . לציון ובאאשרי
 מעריב ערביה : ברכו אחר ער הלילה לצורך מלאכה עושין ואין הלילה עדהפוהק

ישמחו
הגהות

 נטג"ס tnPS וכ"כ . עיון ז5רוך וג"ח . נסומר סיין וכן 5ו)3 ס) כטינלך טיוכול מחי6חויס
 . סוסיעגו 61מרו סוג כי 5י'י מוזו ולח"כ סיער ט5י ילגגו 16 כך סססוק כי )רו( : מגויסנכל
 )טחיד 61ף וכו' וגנע,ת כ6י)יס מסריס לקרו ממעליס יסל56 כטי165 )סי מגעגעין51מס
 : )ת"ס( סססוק וכוס)ין סו6י5 כמוח ffs' כ"ס מגעגעים סי5 מכסוף וכסויו . כן סקכ"סיעמס
 s"r ID'D (r'h ג"ס וינעגס t'Sb יזיז ומנינן ג"פ סם גט ויגע מכגניו ייו סמ51יך סגענוע)לז(
 ניס כן ועומס 56)1 ומכי6ס נסו5כס נ'ס טס ומגעגע ייו סמוניך וסגע;וע . מסרי( *מ'

 ומסמע . כ6סכנו טגסנו )גסגוס עעס ספי' סטיין 6ייוק מסר'ל נני6ורי ע4ס . גו'נסונ6ס
 כייסך סיט וקנוסי . כ6*מ וכן סעפן גס הינענע ו65 מעט ומכס מוטך נעגום ספי'נ6סיר"'
ah1נ(והסור : ומגטגס כמטס כטמו5יך ימעס טיו Strb) ונס ריסון ני"ט 5ו)כ סיטו) קודם 
obסכת p~le נ6מ5ע ollpn : 6כי5ס 61'נו סו6'5 כפר 5תמוס ממון סנ6 )ו5נ( hSt מייטינן 
 7ר'ס ג6סר"י )סג"מ כו' נטכירס סנ6 מ15ס 6יס orD'n טכימ 7)6 5סבי16 5גכרי יהמרסמ6
 )נכלי )ומר מותר 'Sbt לנינו כחג : ועלכס( 5ו5נ ל'פ 6"1 כסג"מ וכן לסנ"6 בטס 6"1וכן

 זתמומין מסוס התרע 5סס סיס ס)6 קונס י6'כh)'o 6 גי"ס מלמזק 6פ'15 6מלונ5סכי6
 ~l'tbS ג"ו ס" סקמ"נ זמש6 מס6 1ס ע) 4 קרס המגס זעיל~גין( 0'ו ליס כהליכיזלנגן
 : 5מ5ק ז'ט טיטנ דוק דלנגן. hllDh 6%6 ד),כ6 6מ"נ שלי ידי 50 עיטץ 6ין מזורעסנ5ומ
 סמונם. 6מ מקיפין מסיו המקיל וכר )רט( : 6תת סעס 5ד 5כ5 מלבגט סוטעג6 וכסי6מל)למ(
  ס6סמ  פייות כ) מר Sbn~ 1Dht %5 5סוסעטס סנימס 6ת ralon סרגו מס מסמ"ט6מל
 סבימס נכי סט5 סס'מ 5סנכ h)h היגו ססכוכ דטיקל מסיס סייט ימין זרך hib יס6 י6פוגם
 ססנייס מס6 כסמסככק rh סגימס סע'נ n~oo נגז ס;'סס 6ס וסקסך סחרן כטסוג'ס כן06



כת סוכות שלכלהג
 ומשיענד מחפללק שבת מוצאי וולס ראשע. כליל התפלה וכל בחגיהם )רי(ישמחו
 . כשת בנקית ארחץ קדושתא . הרב אנא עלת . נדאתסול אפן . אאטיץיוצר . שני ביום : נוהמן וכן בסוכה לישב ואח'צ זמן מברכין לכן ממפק הוי שציבליל ואחיב ראשון ליל רק הסוכה על יותר שהחינו לברך א"צ כי בסוכה לישבקורם שרוויית לברך ואביו א"ת .מריק השלחן ועל )ר'6( . יקנה"ז בב"ה הכוס 'עלומקדושין
 מלנוך ספורם 6ת שעך 6ין 5כן מדרדסן ר"ס.לרינ( sts ,מן וי'5 . סימיס סגי סטוסל ע5ססמ,קצ סמגרכין מ4ס. תימר )061 הלולב על )וינ( שהחינו וא"א . נא אל . וקיים חיבמוכת
 bS ל06ון גיוס 6"כ וק"ת . זמן מ5נלך סיו5כ שפל )כן ז6ולייח6 סט,כות מנ 5י5 6נ5ומן
 טגס"ס . סוטר 6יגו 5גן מי"ט 5ני סוכם מסוס זמן רריך ראיין )ריי( י5י5 וי"ל . 6)1)כ ,מןיכרך
 ברצנן חוננתנו אתה אומר יפ בטוצאי . אלים בהושעת שתיה אבן הושענא .ותשלם מתחית ויום ויקהלו וספשירין מ"ת בשני כדאתםול וקורין )לעו( . sfff) מסר6"קבמנסני
 המהגד בחול . הנר על ולא הבשמים על וא"ם והפבדיל. פה"ג בור44- ומבדיליןהרעת
 בתפלה ףבא יעלו( . nah e~1rh מסיק )כן תפילין עלטבעך

 וגוהריי
 שלם קדיש הלל.

 : השלימי וביום לוי . השני וביום כהן נזורק דסוכות נ' יום הי' אם : ס"תומשיאין
 שהן השלישי וביום השני ביום וקורין לבעלה חוזרין לרביו . הרביעי ובנוםישראל
 יהללו . הס"ת על קדיש הצי . דיו0א ספיקא לרביעי קמין ה"ה כל וכ! . ריומאספיקא
 חג יום תוסף אח חטאינו ומפני בחרתנו אתה מוסף : קריש חצי . לצין ובאאשרי
 מלך אבותיה ואלהי אלהינו השלישי ובעם השני וביום . באמור כו' הזההסוכות
 ואוטר הטגדל ומקיפין המגדל על l'NWU1 ס"ת ומפקין סורים רצה והשיאנורחמן

 כהושעת לי"כ(. הממוך בחול שייך פשעי בשם דגלוחי )משום שועי אערוףהושענא
 הושענא ער הזה כסדר וכן . יתום קדיש עלינו . שלם קדים . יום בכל וכן ' ,אלים
 לף השלישי וביום כהן דחיה ב' ביום : קומו השיך והושענא ומוסף קריאה רקרבה
 ובעם השלישי וביום וקרין חוזרין לרביעי החמישם וביום ישראל רוביעיוביום
 וביום ישראל . החמישי ובים לוי הרביעי וביום כה! דח"ה נ' בים : למוסףאומייס לרביעי שקורין טה יום בכל וכן הרביעי וביום השלישי וכיום במוסף וכןהרביעי
 ההמישי. וביום כהן . דחיה רביעי ביום . החמישי ונצום הרביעי ביום לרביעי :הששי
 : הששי וביום החמישי וביום לרביעי . השביעי וביום ישראל : הששי וביוםלוי

בהושענא
הגהות

 ג6מלוגס ומן קניך 7טסנין כחב סיפן נחלוממ )לי6( ! ט6סיף מנ אפתגם )לי( : ימץדלך
 מסיגו ס65 עיקר גרפס וכן סמחנל רכיט דפם וכן וז"ל כתב סוככ נס5כוס פ"ו כס"מדסיכס. ע"כ סמרזכי ומכילי מיקגס" רייס ומניל . ל6גי"ס כחכ וכן נעסלי"5 כחכ וכן סני ג5י5נט

 סדעופ 5כrb 5 כסני לריסון יום מ5 06 מקוס ומכן )רינ( עכ"ד: ר6סוניס. יפיס ג' ניןחע1ק
 כהגריסך ףוס ססנס ר6פ 6י 5ן ד6יכעי6 מסוס )ר"ג( : )6'מ( סגי כיוס 5156ג ומןממרכין
 1SSb נכמן bsts יומר טייך כנכס נני זיוק6 ג"5 ,ס 5פי )ריר( : hn*ntb ו% כרנ5יסמן
 קיזוז aAI' 5%6נ סגי כיוס ,מן סגרך זריך טפן 6מל עעס טול . 515כ נני 651 חו5 סיס06
 כן ל6ס סרגי וגיוס סרסת סגי Dt'S 5מימר מניט 651 )רעי( : טוס( סמ"ק גסנס"ת)פיין ססחיעי מנרך )עגמו )ו5ג סעוסס כיזמה יג6 טו5 סיס 06 ז6ף 5157כ זמן , 7ס6נ' ממסקקומר
 ולכפ 6מר גסוכס 5יטג כנרך סמוסSlns 7 גכגו . סח55( סייסי )רס"י כו' מו5 5יססכ7יין
 ישלוך 1P1DO זמר סוסעגות מדל : סמ31י6 כלכת ערס קזוס 6מל סוג ויום ונענססמ1גי6
 16ט סכת ססו6 נססי 16מריס 16 6' נ'וס פרנס ינ6 61ע . סמוטיס עדון 5מוטעוס 56סועי
 לדוך 16עריס ס6ין למוסעות 56 חומס 6גי 6וס סועי לערוך . ססי,י or י54 ו6זנסרס.
 'פיח גלמו וסוד . גסוכץ סני ר*5 ונסניס זרחיה סמים נסוך ניס סכחונ ולמג מנ.יעכר קשיש 6ין נסע 6כ5- . נחנ קלס סימן מס ססגספיס 5מנ סט' o~lp כמש פמייריסמוסיפ

נחגי



 מוכות שלמנהג
 בט' לטהר או לטבול הצנועים רנילק רבהבהחחנא

 )וט,~

  ונם פושהין. ואפילו קבין
 השמים ואומר המים. ותפלת התתעה גפר שהוא פפני כי"כ נרות  להרליקבשני

 וא"א הול שהוא כיון לתורה מזהור ג"כ שאומר ינ"ל . וי"ט בשבת כמוממפרים
 כמו אחד שמע כטוך אץ י"ס. בניגק וקדיש הלל . בחול כסו ישתבח אלאנשטח
 ששי וביום לוי החמישי וביום לכהן הקרין . ויגן ויעזור הכל על וי"אבשבת
 ספיקא שהוא השביעי ופיוס הששי ביום מקרין תחרק לר' השביעי וביוםישראל
 כדפיר' ומוסף קריש חצי לציון ובא אשרי יהללו קדיש חצי . מנהג עיקר וכןדיוםא.
 או שנים יקח אדם וכל . ביש כמו אריר אני שמע כבודו נעריצך אומר ש"ץלעיר.
 יוצאין ואין הושענא. קורין ולזה לזה זה ויקשרם לחים ערבה בדי )ריו(שלשה
 ואין נביאם מנהג והוא . ב"פ או שנים חובמה או אותה ומנענע שבלולבבערבה
 עם ,סקיפין אסנדל על ונושאיו שבארון טית כל )רימ( וכמקינן : עליהטברכין
 הושענו' סרר : פעמים שבעה שסבבוה ליריחו זכר )ריס( פעמים ז' וה.שענותהלולב

 ובהטה ארם הטושיע ארון חומה אני אום שתייה אבן אמתך למען רבאמהושענא
 . תשנו נא אל . ארן אנא . אלים כהושעת . איתן לטען טארר )לך(אימה
 . הושיעה . ישעך אומץ - מבשר קול . כעיני אז רחם. . תענה . תסיםלמען

 רנילים ואץ י יתום קדיש עלינו כאלהינו אזן י"מ בניגון קרינם חורות. הספריחמכניסין
לעשות

הגהות
 ססדל וס 16מר 3ט3ח לחסין יום כ0מ) וגל . סגמס נסרסמ רט"י כלסילס ונסניעי ונטט,טסני
 ויו6 לליז( : סמוטיע ירין  למיסעות 6) דחיס 6כן סעי 6עלוך למתך (IPD ג15רס5וס

 רי-

 סוכות ס) טניעי ססלס)חטנ"7(:ניוס מלוס 6)6 סעל)ס 6ין כי כע"כ מסריס ע"ס וכן3ע.ס
 טרנס טונ 5)1 0סר ומי ס5נגט 553 מלקים כי"כ ומותם נר'ס סגול מס קומר כממסעםכחוב

 ט)מנ )סי )מלגסס דייך דגנל' קלקסי כמס )ל6ו0 ס)סגיו כקיטס וסוקרנו ססגס. זסכמסס"ט
 לטיס סמי פי' רכי. 0וסס:6 ו,סו סונות'סס 13 )כער סמיתד יוס 5כגיך 06ן ימיך 0061יחיד 6ני )שכרסס שקנ'ס 6מר רכס סוטעג6 סו6 גקר6 5מס : רכ"נ( סי' )רוחרח שמיס ס)גזונין

 הנרטט עי מגח דודות ועחלס גח ועד elhn שרוח עירס בכ'wnbt 6 כ"6גנימערי6
 יכיס כריס )נגיך כמלס 6ין 06 ושכרסס סקנ"ס 6"5 פטרי 5חדס ימים כ"6 ריסוסו0מג6
 דם מקיוין 6ין . רנת ט,0עג6 וגסו סי' טל 6מ17מ1 וגס רנס 3טוטסנ6 יסיט 165 061עי"כ
  סכ,עות ערג לוס י"ט ערג כ) סנ,ריגן )סי סי"פ געוס 1)6 7יג6 'וס סס61 רנס b)"atvכיוס
 גוווי מ6דיס דקקי י6פ"ג סכת נערג דטוי מידי י'י 5מ6'ס סומר רניס זסורנ)ו מוןוהיסו

bnsb"ממידו ור"' לג5סוע דוד מסר'ר ן קסיו סימן מסנין מסלף מסגין. סרק SD ("מסרי 
 )ומר רייס ים ר3ס 31הו0סג6 שכנחל 3יס ד)י0 י"ע נעלג 7כוסויח6 3ריכד6 7ס )טסיוסתתים
 5סקיו דמוחר פם'טnDD 6 50 ס6מרון יו"ט דכערכ קנח מסמע .OtD יין יוס 6100 כיוןד6סור
 : דייגנו יומ6 יסוי נוס סאי5ומ)ויזס

 )רי"
 מכסס ננד )סוטענ6 נדים פנמס 5קת מסר"ט

 נעי)תס 6מר 30)51כ מעריס ויסנוט שסור : טו0סנח כסטופר 6)6 בידו גועיה וקעו0יסמגות
ob6( לפיס סמגס )ג געלכם הסג היס וריכ"ק )מרלכי%(נמקן 0כ O)nD 1)3ער קוימסין 
 ותסמיסי (a(pt קדוטט 0טמיטי )ס"מ( כו' מ5ו0 חד6 כיס ו6יחע3יל סקי) גססת רוחמן3סס
 נסלק סנ'ס )6"1 סנורק~0 61ע"ס ע)יסס 5פמוע פסול נס וכי6% סנ)%נ וסוטסטמ גורקץ.מ15ס
 ו6סוככס המסולם מן רייס ומגש )ליס( : ס"מ 1' כחוג מגכגיס כיס )לים( : רעיל(3ני
 ססכ3תי כגנד כגומל . י"י מ31חך 06 ו6סונגס 61'דך נמיל 61סונכס ג6 6קומס כמסולסטניס
 ס6ין נמקו' 656 מחיגו 6'6 נלכ( קמ"י(: )תסנין מתמך 61סונכט יליטו Or פעמים ו'לטיל
 צרית וכול ,sffs מסל"ס %61ל כנם* גליוסעג6 מיקס סיתם 6חת פעם . ס6לל 6דמס16מל
 16 וכו' מין לזון 6ג6 )טוטעג6 וכטמניעיס וזוז 5נרימ סוס 6ג6 ט6מרו65חל

 מתם"
 זכור 15מר

 וסקס) הסקל כמדל )גלית הכע 6;6 )~מל Stwn 61ח"כ נדית וטל 61ומל 6כ,ת כרית)מ
מתחת



כס מוכות שלמנהג
 אחר ער חול של טלאכהלעשות

~'HYtS 
 . מדליקי[ בסה א"א דחיה נשבת : ט%';ץ

 זולת . ערץ יחיד . ובאוממרייך בזנויים אבל . בברונ"א ירוצצו אופן . אפאריער
 וקורין מ"ת שני I1Peol כסוך. אין יתום קדחם קהלה )6( . שלם קדיש , וברהטה

 . הסוער בחול כמו דיומא ספיקא למפטיר קורין שנייה ובס"ת . פסה של המועדיחול בשבת לעיל נדפירשתי גברי שבעה אלי אוטר אתה ראה השא כי בפרשתבאחת
 לקרושה  ומברך  ל5'י(י בחשרי  גוב מלחכעז תהיה שלעתיר לפי נונ בא ביוםויפשיר
 סמגסנש גג,1 ס61 )ק והזטמם ישראל השבת טקדש וחותם ולשממה לששוןילמטחה
 עצרת שמיני בליל : נסזמגיס( מוחס 60ין דססח סמועד מ% מטכס סג6 מ6י סיוןצליך
 . שטחתנו עק הזה העצרת שמיני יום את בחרתט אתה . משה וירבר . אענירמעריב
 . והפראנו . ויבא יעלה . חג שמיני יום שנקרא בהורה נטצא שלא חגוא"א

 ואם : שהחיינו . בנו בחר אשר . הגפן פרי בורא ובסוכה בב'ה הכוס עלוסקדשין
 -ואוכלין . מדליקץ ובמה מעריב וא"א לעיל. כדפי' אבות מגן יכלו אוסרשכת
 האכילה אבל כמוסיף. דהוי בשנה ישנים ואין במוכה. לישב מברכין ואץ )נ( .בסוכה
 יוצר שחרית : במוכה לישב סברך שאים בברכה היכרא שיש. לפי כמוסיףאינו
 בפרשת וקורין הימים בשני הלל וגומרין אמזני. אלת * אראלים אופן . כאישוןאום
 . תעשה אשר ירך מעשה כהן : הוא עניים ומתנות ופעשר דגן אסיפת ,זמן?עתה לפי לן קייטא כן . בחול אפילו הפרשה סעו ער נברי ה' תעשר עשר מןראה
 : לך נוף חמישי . האלה החקים רביעי . חייך ישראל . העשה אשר בכללוי
 למפטיר סורקן( ינוס . דססמ ח' כיוס S'DS ניטרפתי נכרי ו' וקורין קשח עומל 0נמ)61ט
 ומכריז . שלמה ככלות ויהי ומפטירין הסדר סי עד השמים ביום טן בפנהםקורי;

 במוסף יהפללו הצבור שנת כדי לנהוג נ"ל כן הגשם. ומחריר הרוח משיב )נ(השמש
 חוזר גשם הזכיר ולא טעה ואם ז'5( ptbSID ונמיסני נ6'מ מסיק )כן הרוחמשיב
 : הזככי לא פל שגם וסיירי התפלה לראש חוזר הברכה סיים ואם . גבורלאתה
 לא עדיין אם שנזכר בטקום נשם טזביר אלא לחזור צריך שאיו פסקואשליי
 אין וגם . רגליו עקר אם וכ! התפלה לראש הוזר התחיל ואם קדוש אתה )7(התחיל
 לראש חוזר גשם והזכיר החמה ביפות טעה : )6"ח( הפלה בשוסע לאומרושייך

הברכה
הגהות

 מיקס )ט6'לע בלית זבול ממל מיס כיוו לקנזס 161מל יימך 6ג 5גו וכול 63ג6ממחי)
 יסקנ נדיתי 6ת ו,כרחי וכרוגזת פתוקי נץ גלית סכול 15מל י0 כר"ת מיקס וכן לכסנסוסענ6

 51י . מנ ע5 נדרס ו,ס עו' 5טנסס ח5ק חן ps?(n סיס 5סי )6( : str) )מסר6"ק .ונו'
 כמיקו ססממ כ5 כי ט0ממס מטגמ קסדת ומסר למחתת ומן סו6 שסולח 5סי 0עסגל6ט
 כמנס צמיגי יום מ5 ו6ס טetoSh .16 מתם 15 0י0 ממס ונסנט ממון לגף 6חל רוזףאית
 סיפליס )כמסכת SD nlop ח"ן מנייס bepn ע5 מנרכין סמני15ת כ5 וס) . קס5ח בו קמר16
 הייים 6מ מ0מ6 67יגו מטוט hDDP1 כ6נ( חסעס גס)כות כס"מ סו6 וגן סמחס לכייווכ"כ
 נזלו 65 61ס6 7סכמ ס"ק כי6ימ6 ע5יסס מכמיס כנזרו קודש כתכי ס6ל כמו חרומכן5עגייו
 כלוס ו65 6מלו כחכמתו יחמסמשוס

~llpo 
 50 י6טיגט נ54 1( : י'( יף מניווט ונמסכת

 קומר נסוכס 5יפנ לכוך $פיך סיס ד6"כ גיוס 6וכ5 ז'5 סענ"ן מסל"ר סיס 65 סולחטמיני
 ל16לייח6 סוגם דססק מסוס כמכס ד16כ5ין ט6 . סו6 עס מדיין כי סטוכוח מנ יוסנקיות
 מן כיוס ס%5כ 5105 6"5 חכך סל6סון כיוס 5כם ו5קחתס 0נ6' דרגא 610 מכעס כ5 5ו)כ6נ5

 : לס סו6 7עכס'1 5ס505 610 מ,קנס סס)ו)נ ס0עס סחוססוח כסס טניס וסמרדכי . נלכסנ65
 ר06ון יוס כמוסף ~Sg ומועיל, וחנ ענר6 טמעי 50 כמוסף גסס יס,כיר סמחתעין מס)נ(

 5כך סו6 ק55ס טימן כמג נמס 6כ5 5105ס נרכס סימן ססו6 3ע5 סמועדיס כ5 0י165 כיידפסם
 שמחוס ממ"מ מחס S5h 06 כממיס ממייס מחס 65 תסעו י' )י( : סתת גטמיגיממחעין

טדיין



 עצרת שמיני שלמנהג
 ושריד הריח משיב אטר ומהרים חוזר. יום ל' תוך הזכ_יר אם ספק ללי( נימיהברכה
 לחזה. %צ מספק ואז הפלות ג' עם ל' ח-שא בכך יגיל שיהא כר' צ"להגשפ

 קהל זכו/ שריח . להושיע עד גבור אתה . ברי אף * ומק ומושיע עד באייאוטר .וש"י
 ער מ' זכור אטבינו ואלהי אלהינו ש"ץ . מעןאפיע

 בצרי
 שאחק טים חשרת חון

 בכלכל . ולקללה ולא לברכה הארון טותחין : הנשם ומוריר הרוח טשיב אלהיעהא
 לישב טברכין נאין )ס( בסוכה ושכלין יתור. קריש עלינו . כאלהינו איןשים קריש . לרוכן ועולק ותערב . השמיני ביום . הזה עצרת שסיני ים מוסף אתואומר
 אכילה כלי לסוכה טוריר ואז )1( בסוכה יאכל שליופית סערה לאסל וכשירצה .בפכה'
 ואני שמר שבת ואם דאמש. מנחה תפלת . לציון ובא אשרי מנחה : לפוסלהבדי

מפלת-

 ער ושוהין . שלם קריש התפלה ואחר הברכה בוזאת נברי שלשה וקורין .
 נראמש וקריש תפלה השמיני. יום את מעריב תורה שכצית )ו( 2 כרא"ל והכלהלילה
ואז

 ספי
 נא הושיעה יי אנא ומתחיל אחת טית טטל וש"ץ שבארון ית כל_

 ובברונקס הס"ת עם עסו והעם הטגרול את ומסבב חרנעת נ' או ב' הרוסותאלהי
 ובשמה . ראשונה בטלת הברכה. וזאת ו6חפשין גולה: ואי : הבל שאותר

 לקפות מקומות באלו וטנהנ ? בפנחס השמיני ביום למוסף. ובשלישית :בראשות
 הטישו התקבצו טתהיל והש"ץ ס"ת עם שמדים ואב"כ זםירות ומזמרין : הנדריםכל:

 יהללו נ"כ. עטין והקהל תרועת ל או שנים אהד מכל . צמח יבא בואואשריכפ.

אד"
  מסוכה ושמן . לעיל נרפירשתי יקנה"ז ותומעט אוטר שבת מדנתי ואם . עולם
 4 העם אשרי יוצר . מורשה טלומדי נשמת מתחיל הש"ץ שחיית : בביתושכלע

 בקשובו אז זלת . אשנביאונק
 ועוליי

 יבים . הראית אתה שלם וקריש הלל לדוכן.
 r'w שבאוון ס"ת כל )מ( ומפקין ס"ת הוצאתן לפני בלילה גם אותה אומרטקוסות
 כאמש נא הושיעה ה' אנא ואוטר המנדל אצל ועוטר נדלו אחר ישראל שמעאומה
 מעונה עד הברכה וזאת וקירק הכל על אוטריס והקהל : המגדל מסבב שאיןוק

 התורה. לכבור הרבה לקרות כדי בפרשעת ומרבה למעלה. ולזר קרםוהואאלהי
 . המהע תחן  וקבין . סרם אלהי  מעונה פרשת להם וקוראין יחד ר5ערים כלהקרין

ואומר
הבהות

 : ממימס נ65 סנסס ומוריד סלומ מסיג ס6ומר מוזו כ"ע נ60 קזוס נ61תס ממח 65יעייין
  גכחג 65 כוס מנסנ נניח סס6ר ומגי נסוכם סטזס חגי י6ט5 6זס גגי מק5מ דגסיגי 60)ס(
 גר' רכיפ תמזגו סגמס סרסי מגמומיו גמדרפ נהורס  רייס נר5ס לי bb . מקיםכסוס

 מחמסין 0מנ ימי ו' טכDS 5' כקמרון נ'"ע ססוגס מן 5סססר מכעיס זמירו 51מסעי
 ני3  סגספיס פל  סימפל5ו כדי 0סוכ0 מן גפסריס "כך 5גסמיס מתס55ין ס6מרון גיוס5פ55ץ
os~2 )ו(  ob, נפנח קירע S~lh נסוכו סליסימ  סטודס  .)סמוק נרכס  5מר שיו סי' ומסנין 
 ט"פ כסירוס כרלטיל יום מ5י  6מר  מפס חגי כפסוק זרוקה וגק  יסגיס(. )מגסבי' סמומופ5
 DSDDS1 ספימס מן  כלס  דפורידין  ולרירן . נשבי  כי ס' נמררכי  סיין bff51. סי' 3ן'מוכן
 נניס יכריס 6ך 5מכירו D"'D אסכין ס65 מופכס ממקום וסכריה סס5מן יערוך 6ין קמרוןנידע
 שגס סגוכס רגון ימי 61מל לפום ממגם וגוסן סלך ס,כומ מוחי ניי5 051051 יסזיסוכ5י5ס
 יסר56 ע5ימדיס סנסעס ע"ס מורס סממם גקל6 5מס )ו( : לספכ"ן(  *ימן  סל כשכס 5יעגסנ6ס
 מסיימים 61ין תורס o~vnll יסר56 וקומר ע5יסס 5קסרנ 5פגיסקנ"ס סרסן סו5ך ממורס6ס

 ס65 סקנסס 5ו 16מל on~h כסמסיימיס ומיד0016
~1DWD 

 פסיימוס סי ס5 6ף מסיכ וס61
 גמש 0מחעוס ס!6 סקנ"ס  מסיב כר6סימ ממן ייי ע5 16מס וכפמ0חייין ontb מממי5ין6~1
 יכנו? וסממומ מסודות nlcPS רני5ין ונס .  ס"רפ סממפ נפרק  וס סם ע5 כהעיר ינויפסן

 סנרכם ושח נר6פוג0 קוטן נ' S %6'(b 61י חולות סערי נ' פגי6.ן חורס נפפמס )מ( :ד5פולס
 s)s גססו וכן פולס  סספילי כעס יססעיל וקולין 0ר"סוגס ו15קמע 1מ11רין כמפסיחוגעגייס

יומק



 תורה שמהת שלמנהג
 ואז החזקה היד ולכל עד קרם אלהי טעינה לו קורין האל מרשות לו ואומר)ע(
 * רעיתן וכן ישראל כל לעיני מסיימים והקהל . לעיני ער פסוק אותו קוראהחת!

 ואומר בראשית חהן וקונין עד. מני אלהי שברך מי לחתן אומר וש"ץ . חזק-ואומרים
 ברא אשר ער ויכלו קורא והחתן ויכלו עד מבראשית לו וקורץ מרומם מרשותלו

 שבירך מי הש"ץ לו ואוכר . ההתן וכן לעשות אלהים ברא אשר אומריםההקהל
 זו אצל דסוסף שלישית תורה טפר ומנסיין . יאמצתי או יאמץ ו"א .כדלעיל

 פנחס בפרשת למפטיר בשלישי וקורין שתיהן על קריש חצי ואומרדמבראשית
 פסוק ומתחיל כו' בנביאים בחר אשר מברך והמפשיר כדאתמול השמיניבעם
 ומפטיר . אשריך חרוז כל על עונין והקהל העברים הר אשריך אומר ואזאחר
 אשר ואומר ס"ת עם ועומד אשרי. . בהזמנים וחותם ומברך משה מות אחריויהי
 הספרי ומחזירין יהללו. . צמח יבא בוא . אשריכם . שישו . התקבצו . אבותבגלל
 מוסף : בראשית תחן או תורה תתן לקמה יכלין לוי או כהן : למקומןתורה

 פירות שקשין העם שמחת כפני בסומף לרוכן לעלות נהיגי לא רק *כראממול
 אלא במוסף לדוכן לעלות נהיגי לא לכן . תורה לשמחת לתינוקות בכיהווורקץ
 הנר על לא מברכין ואין . ומברילין חוננתנו אהה מתפללין י"מ במוצאי :-בשחרית

 ג' לאכול י'ם בכל שחייבים אוסרים יש . לעיל כרפירש' הבשמים עלולא
 ואת"כ נופלין אין חנ באסרו :סעודות

 נופליי
: 

 בראשיתשבת
 . כנפט שש אופן . נשא אל יוצר ואומר . בראשית שבת נקרא החנ שאחרשבת

 החודש ומברכין . בראשית וקורין . אחשבה זולת . שחקים שאלוובברונא
 ובמקים נפשי ברכי אומר למנחה : רע תקרי אל מוב מהיות שנ' התעניתולא

 והמישי שני )י( התענית מברכין הודש ראש אחר שבת לאסף: משכיל אומריםשנהנו
 דיני וכל , יותר לקבלו צריך אין אמן שעונה ומי . יהללו ואוסר . אשרי אחרושני
 בשבת אייר. חודש בראש לקיל פרשתי תענית דיני ושאר ושני וחמישי שניהענית
 שהיתה ימים כך כל לעולם בכסליו השאלה . לשונם שננו אהבה . ויראלפרשת
 השאלה תהנה אז שלמה כשהשנה אך בכסליו. השאלה תהיה כך בתשריהתקופה

 לעת מעת אמרינן רלא ומסיק . בתשרי ההקופה משהיתה בכסליו פחות )'6( א'יום
אלא

הגהרת
 מטיס שכ' )מעני לסור סרס 67יכ6 סיגך S3b מגיס. hlh ו5יכ6 חרס מסדי נ' ונסיי1מ6
 )עסת לני)ין תורס נר6סיח ומחן וסחן תסיעי 3ססק תורס ממחת מ)ך:)ע(וסוסין מזרח עםזגל1ג

 11pD 50 ומניחי טונים_.. o'S)bn 5סס ו1ומגיס סקסן 6ח ומומגן גמ1לס מטווס5סוסניגיס
 6מר ונו' מריח "רון גסני ויעמוד ירוס)יס וי63 טסיריס סיר 3חמי5ח חוית נמווס ,סמגסנ
 מסכת סוף 61סר'י Dllr מקור סנ"ס )סכ"5 תורס ס) )נמרס ססודס ססוסין טכ6ן ינמקרני

 י'פ וכן . Dff'S מכין מגח ז6ין ס6סרוג 16סרין ים נסכם נ6' מורס כממט גסמ5 :שכס(
 וס"'ס סמ"ק( )סנ"סס סכגס מסוס יי'ס הסמנך נמנח סכה טי 6וסלין שנת 3ערנ Snaס6מ14ן
 )גסס סכנט כ)5 סייך 65 161 כו' ס6תרוג )סו5י6 וגינו : וחלס"1 מיפלס סי' מס סייןמחיר.
 עפרס סמיגס 6מר עד וסגי וחמימי סגי )3רך סטין וויי5 מסריי כחידוני )י( : 6.סר)(סרק
 סמנ 6מר וסגי ותביסי טגי כסמתסג'ן . נ"ני"ס( אחו וכן )מסרי") גסוס וכן 3מרחסוןיום
 סיכר סי ע5 61ף . o~no גריך 61ין 65כ51 מסוס מעט גריס D1'bi חס31ס ים. נעסרת)א

 ס6י 3יי 5ססעטס גסנו 65 כי גריך חין סכי לגדלים כימסמט טהלס סריך מגסנ ob כיסחיט
 עליו סקנ5 מי . 65ג51 6'ן ססשזס מן )6דס מגס ס51מץ ob 536 סם ס6וכ)'ן וזוקנן .נוונך
 שמיס ספ"י וסימו )'6( : מסל'ס( ננסס סחלס גליך מסוגס שי נססלח 3מגחסחסרה

סחוב



 הנוכה שלמנהג
 תהיה תשיי מתקופת ים וס' מתחלין ם' יום בערבית לשלם לן קישאאלא

 . ששים כלאחר ס' ויום יום ששים למנות מתחילין התקופה ומעם .השאלה
 לא ואם לראש חוזר )י13 רגליו ועקר שכח אם . יצא שלא כתב ואיה .יצא מפה ולא טל אמר ואם . ששים יום שקר-ם בערבית ומטר מל יק *סרוכצזחילין
 אם אך השנים. לברכת שחוזר מסיק חיש ואורח . תפלה לשומע חוזר רגליועקר
 יצא טל ולא סטר אמר . תפלה בשומע שאלה אומר תפלה שומע קורםנזכר
 : ק"ו(וסי' קג'י סמן חייס 63ולמ )ועיין הפלה בשוסע שייך אין הגשם טוריד וטיהו מייס(נקולח

 חנוכההלכות ן0
 הכנמת בבית חנוכה נר ומדליקין . נשעין אין במנחה בכסלי בכיה )ע(חנוכמ

 בצפון להדליק נוהגין בכרו"נא אבל . נדרוס שהיתה למנורה וכרבררום
 המסוה בטפח מבפנים הפתח אצל הנרות מדליקין )'ז( ובבית . החקלשמאל
 בשמאל וניח בפתח מעזה יש ואם . בפתח מזוזה אץ אם ביאתו לימין לפתח)עז(

 משמאל להדליק שמתחיל מהר"מ וכתב . טצוות שתי בין שיכנס כדיביאתו
 דרך היינו פונה שאתה פנות כל כי לימין משמאל דהייה )פו( . בימיןומסיט
 ושהחיינו נסים ושעשה חנוכה של נר להדליק וסברה : בדוכנם כהים כנוןשין
  ולא )יז( איתא( יומא כל )דנם נסיט ושעשה להדליק ואילך וטכאן ראשון.בליל

 אם או בעל לה אין אם ומכרכות למ( . חנוכה בנר חייבות ונשש .שהחיעי
אינו

הבהות
 ימיט 6רנמס חמגס ממגו מפרי מקיסח סגס5ס יום נפיו: 5ט56ס 6תל סימן עוד עס:ספמ
 0ט56ס תסיס rh רקבון גיוס סמע0ס נסקס cb כגון . נכס5יו טפ56ס תסיס לכימי יום1נ16תו
 נחוסל ppn סתמי5 65 עדיין 61ס )יג( : סקרן מן יע5ס 61'י וסים! . 5עו5ס וכן לסיעיכיוס
 גנמרס נכס!יו כגרס )יג( ; קי"ך( סימן מייס )קולח חקע כך 61מל ומסל ע5 ותן16מר
b)bSDסכסכן hntb1) סט גיטן תודע ל6ע עי מגכיסו 651 ינ מלסת ל3ס כמפנל כמדלט 
 תיגס נמקוס ודיקת )יז( : כ~' סעס6וסו גי' עחת'סו נימי טילו סי05 וסקנ"ס nt)boט"ו
 : S1tnw ניח סיס כ:ג'נו. 5*ע )סו( : 11י'5( ומטלי"5 מייד )16לח ס6וג5ין כמקוס 651מיניק
 : ע"ס( לסכת נס'נ )נמרדכ' נכרי מי5יקיןנ3'ת ימיו יסודי סם דר סיס ו5" גיליי סיסמעכס
 3'  וצליל  יקרך  ימיליובי סיןחר 3גל לרסון 3גר 5סד5יק 5סתמי5 רריי 6"ג מרילי"ק ,sfff)עז(
 כדנני ימין 55ל nt)eS כדי טמ56 יותל טסט מנוסף ע5 וינרך יתחיל סמוך 6חו גלסמיסיף
 ע5 מורס 61:0 סטסף ס5 חמיה וק ימין 5גד ויסגס סגוסף ע5 יבלך ס5'0י נ5י5 וכן .סר"ס
 נלוקק גגי bc(t כמן וסו)כ'ן ומד5יקין חמאס rtDt נגר טד5'קין 61נ0יס 6וסעלייך 31ני .מגס

 מכרך מקוס מכ5 לאסון 53י5 סד5יק ס65 מ' )יו( : קיגל סעס סי' סוסן ונחרוממ .גוסגין
 1Se ר~ק זנ)ע 1גל6ס . חמימות מסוס ססעס דסחס 5ססירס דמי 651 1ס5י0י סגי 53י55סד5יק
 5מי ססעס 5סניד נוטך 5סי "נ171ח מקרי 651 המדקיק ס'מיס 05י כך 61מר 6מי רקמדייק
 כסנס'ס מ65ת( ממסלי'5 אמרת וכחסוגס . מלוזנולנ( מיחס מסר"ל )מחפוכ' טג'5 .טס156
 ו0טחייגו נ6נו7ס bn'b וכן סחות 1)6 6מליס 076 3גי 0מ57יקץ כמו שמ57יק כסזי6 סססמסמע
 משמע מתן מסר'ס 1כח310ת מסליאך כסס במרדכי ועיין מסרקם( )מנמוקי כ55 מכרךמנו

btlnS6ף חגוכם גל כסר6ס כירך 6נ5 גר6סונס כ55 כירך 65 6ם מגייס נ5יל גסן דמ3לך 
 sins עיץ . 5גסוג גראס וכן כ6ן. עד ומן מנרך 6ע1 סוOsts 3 נ16תו סד5יק ס65 סיע5

 סני נ5י5 ומן ימנרך סר6"ס מפנת מטס פייס nilho כחב וכן . וסופר ו5ענ סיכסגט5כומ
 גן 06 56" יגרך ס)6  סנורגי כמכעס 5סז5יק 65מר עומלת וכס56מנס )ים( : סיזכול מתי6ו

תעפש




