
לא הנוכה שלמנהג
 שיברך כדי הבית בעל עם בפרוטה )כ( להשתתף אירח יכול אינו : בעיר אינו)ים(
 שהדליק אחר ומיד . יותר צריך אין )כ6( בביתו עליו מברכת אשתו ואם .על14
 לאורו להשהמש ואמור , ואשר"י בא"ח שספירש כסו כו' הללו הנרות )גג(יאמר
 מכאן אחר נר פדליק ראשון ובליל . שטש נקרא וזה )כנ( אחר נר עור םרליקיןלכן

 ויכול לה זקוק אין כבתה ואם . שמש בלא שמונה ער )כי( והולך מוסיףואילה
 . בהנאה דאסיר הנותר IDW שורף שטיני ובליל , לעולם וכן שני בליללהדליקה
 מן מצוה זית ושמן . שעה חצי לפחזה אחר שידליק שעוה או שמן שיעורוצריך

 מעשרה ולמעלה )כס( . טפחים י' הוך הנוכה נר להניה ומצוה . שעוה אוהמובחר
 קטם להדליק טוב אבל השחר עמוד עד הלילה מתחילת ומצוה . פסולה )בו(אמה
 וכן חנוכה של מנר חול של נר להדליק ואסור . נעורים הבית שבני ובעודאכילה
 אודך יוצר : דשבת נרות ואח"כ )נח( חנוכה של פרליקין חנוכה של בקבת :קמם ידי על אוסר ואשר"י )מרדכי( אחר מצוה נר בו להדליק כרי מצוה טנר חולשל ני או קימם להדליק מותר אבל . ובה"כנ טוב יום ושל שבת של כטן מצוה נרסכל
 של ומתפללין . חלף צור אין זולה . זיתים שני מאורה . כבודו אשן . בי אנפת,.כי

 . התפלות בכל וכן . הנמים בעל שבת של סוכירין. אין . הנסים על וגםשבת
 למפטיר קורין ובשנייה נברי שבעה מקץ ויהי באתת וקירין תורות ספרי שניופפקינן
 חטכה מיכירין ואין ושכחי רני וטפטיר . ליום השייך נשיא אותו היום חובתבנשיא
 צו"א אומר ואין . לעיל כרפירש' הנסים ועל שבת תכנת מוסף : הפטרהבברכת
 שמבהל קירם חנוכה נר וטדליקין יחננו. ואלהים לאסף ומשכיל נפער ברכי אומראבל
 שעשה ראיתי וכן ו')( מסר6"ק כמגסני נסגס"ס ה61 )כן בביתו בין הכנסת בביתבק
 ימי וגל . טוב השבת לצאת  רמאחר" כל כי  הברלה  קירס בביתו שהדליק תסידכן

חשכה
הגהות

 SP סמוס5 דגר דוקק 5י וגל6ס )סר"ט(,' גכלכתו 1י65 מזו יעמוד 5מס5מ כי מרותעמוד
 : מסים ג)6 שנלך 0סע)יח וחלומם מחוס ור6ייס נלגם סגתמ"כ ינץ כ5 ע) o7h~ 651גוף
 ויקי סגי SD 16'1 0ת57יק )06תו וסקי מגוכם קודם ימים ד' 16 ג' מניתו ססס)ינ מ')יע(
 סמ6 כי 5נע)ס פרכס סוי )6 מכיתו לרוך ,מן כ0ספ)ינ 536 . סכע) יכרך 06 )כעוסכלגס
 65 .נ0סונס 6כן .)מסרים( נסריעי כ"ס עס ס'סתחף סו8 סוג מקוס ימכן מז)קח. "יגססי6
 6101 מגוכס גר סרו6ט )כ6( : וי'ט 0נמ כגל וס"ס )כ( : ס"5 מסריי) נח0וכח ועיין .כתבו
 מסוס 51ויכ )מוכס דמי 1)6 מנרך 3גית1 עגיו מד)'קין 6'ן ונס )סו)יק יכו) סויגוגססייס
 כחס וכן וגף גס'ט ססטס סתרך קנזס מסמע )כ3( : )כגורס( 65ורס עסו' תגובסזגר

 נסימן ס"ס סכי. מדמע 65 סנ51 מסרי וכחסוכת ונס"מ סוסר'ס 3מסכח נסDnct 6'7 וכןמסל'ס
 : )6'ז( נועפי' 16 וגוס)יס טמתחממיס ען )וס ,ס סמוכים )דנק 6ין ונס )מסרי"5( 706כנר ימי פינקס 6ין כגלות 0ס7)יק ויחר . ס6מלי0 מן נזו) ס0מ0 )סיח גסנו ורכך )בג( ,:קמ"מ
 1' 51י5 ססוח י"כ סו6 יו' ויגס ו' גיוס סגלי סר8טון 6דס SD מורס )ש סגרוח מגין)כד(
 3סל' כ67'ת6 . גסת סעו)ס טמ0יך 61מ"ג ססומ )'ו סלי '"כ סו6 סמנת ויוס סכות י"כסו6
 . נגלפו סז)יקו כ156 יגל6ס 6דס 50 ח0מ'סו הף מי' ומעכס כי )גס( : ונ"כ דע"6קמ6

 5גנותס גליך ש' 5מס)ס נ"מ טגיח 06 )כו( : מלריקין כמס ונפרק סכוג0 ס"ס כס"קו6סר"י
 6"5 סיעורו סדיק ג"מ כ3ט ס6ס מסריט ססיכ )כו( : )מסרי"6( ו5ס57יק 5מסס51סגיחס
 : 6חל מגוכס מגר 5סי5יקו 6ין מ"מ דמי מסיר ומן5'קו טח,,ר דמי כחכ ו6"ז י ויסד)יקומגור
 כתב מגמות 3מסכח 631גו7ס . מגוס' סו6 מגס הכגמת 3ית מגר סכת כמוסי גרמד5יקין
 גגון )מ15ס ימן ד3ר טוסיןדשן

 מעיקיי
 סם עיין לסייס וסבר 5ס"ח )עסות 6ין פגת5כ0ו

 6ס סכ6 קוים דהדיר מע"נ )כח( : ד'ג6 מסחי bn~h יימעך) לכי פלק ריי5"ס נמררכיוכן
 : כך 6מר 0גוגס 50 גל )סן5יק הסור 'ס6 3ליס8 מנח סיייסק

פעוים



 חנוכה שלמנהג
 , ולחנק רוצם והוא וחומר YPt1 ולמנצח אפים ארך אל אומרם אץ רנתה)כס(

 . בהודאה בקשה אומר שאץ לפי שעשית כשם אומר ואין בהוראה הנסים עלואומר
 . בפורים וכן עומר לחוור צריך אין ))( הנסס על שנח ואם מייס(. )נורח אותוו"א

 הכלל זה . קדיש חצי הלל ואחר הלל לגטנו ומברכין ימים. שטונה כל הללוגוסרין
 וכן קריש חצי טוסף בו אין ואם . קורם שלם קריש אומר מוסף בג שיש יוםבל

 מן כה! ראשון ביום . נשא בפרשת נברי שלשה עם בכל קורין : צחרבתענית
 . קפות טלאה ער נחשון הצי לוי הטזבח לאמנת עד  משה כלוח  מ6(  בירםנהי

 יתום. קריש עלים שלם. קדיש לציון ובא אשרי יהללו קריש חצי , משלימוישראל
 שלישי ביום . שלם אהליאב ישראל . בנתנאל לוי כהן קורין שני בים : יום בכלוכן
 . באליצור ולוי כהן רביעי ביום . שלם אליצור ישראל . שלם באהליאב ולויכהן

 ביום : שלם באליסף ישראל בשלמיאל. ולוי כהן חטפתי ביום . שלם שלסיאלישראל
 . *אלישטע ולוי כהן השביעי ביום . שלם באליסף ורביעי והדש דראש נ' וקריןששי
 ונם הסררא כל מסיים ישראל . בגמליאל לר כהן שמום ביום . שלם גמליאלניראל
 קדיש . הלל טסרין טבת חורש בראש : הפטרה את עשה כן ער בהעלותךקוץ
 ושרש רראש פרשת פנתם בפרשת באחד וקורין , הורות ספרי שני ומפקינן .שלם
 רביעית עד כהן . קורם והוא חודש "ב תרי חודש דראש טשום חנוכה לפרשתקורם
 לרביע קהוין שנייה ,ורה ובספר . ונסבו עד ישראל . ונסכה עד לוי .התץ
 בו מזכירי; ואק הנסים על חנוכה של בו מוכירין ואין חרשים ראשי מוסף .קדוש חצי . לציון ובא איטרי . יהללו קדיש הצי . ליוטו השיך שלם בהנשיא בחנוכה)5ג(
 ואופן . דחנוכה וזולת ומאורה יוצר . בשבת טבת תחיש ראש : חולש ראששל

 ער מקץ בויתי נברי ששה באחר וקורין תורה ספרי שלעשה וכלקינן חורש.דראש
 חדשיכם ובראשי השבת וביום חורש בדראש לשביעי קורין ובשניה המרראסף
 וקורין . שתיהן על קדיש חצי ואומר אצלה שלישית תורה ספר ומניפוין . ונסבוער

 שהוא ושמחי רני וספטירין . ליוסא השייך שלם נשיא בדחנוכה בשלישיהלמפטיר
 ועל יצרת אתה מוסף ומסתם(: ורוס 61ור וסמ'נ ופטריי מרדכי מסיק )כן דזכריהבנרות
 אם צו"ץ אומרים אק חול היה אם מפלין שאין יום בכל וכן צויץ אומרים ואץהנסים
 אוסר ראשון עם שהוא ראשון בשבת . בחנוכה שבתות שני חלו ואם : בשבתחל
 q1D ער משה כלות בעם כהי מן למפטיר קורין ובשנייה . בראשונה היוםבענץ גברי שבעה וקורק תורה טפרי שני ומפקין לעיל כרפישתי חולת מאורה אופןיהיר
 . בתוקף אמצו אופן עניתם כי אודך יוצר שנייה ובשבת . ושסחי רני ומפטיר .נחשון
 ובמפר . היום בענין גברי שבעה וקורץ . מוכרע אין זולת . יצר אשרמאורה
הוא ותמיני יום כי הסמרה את עשה כן ער גטליאל בנשיא למפטיר קורץ שנייהרירה

הגהרת
 כמסודת סיכת כיי חסכמות נו וכללכות מזמולי0 ימל גפנו 1)כך למות מנוכס nlllpD)כע(
 5סס (~sp 6'ן מ65כס )ססוח ס)6 סגסיס סגסגו מקט . מלס )יסגוה פת"מ מוחל 61,מגוס
 ממזון ככרכח בין  במסלים נ'1 )חול גליך "ין סגס'ס ע) סכם 06 ))( : וסיס()16למ
 06 ג'ס כמזון כנרכח )מור לסקי 6יגו 6תס ברוך ט6מל 656 ילום)'ס כטגס חחס )6יסיקו
 וימי כיסוי נוס קורין )כן נכס)יו גכ"ס ננמר ממסכן מ65כח ))6( ! ירוס)'ס ככונסחתם
 יסר56 . סמז3ח יחגוכת סי )וי ממסכן. 5סגי כד ככן כמג 61"ן חיים(. )16רמ מטס כ15חגיוס
 קרכנומ תמ5ס וממדל ממסרס סגחס מפיסת קוןס דח7יר למס )5כ( : ג'5 וכן . סיסנחסון
 מפלסות )ס מסיק נמתגיחין סוריות וגסי5סי . כ~' וערס ר6ס כך וטמר מנס ו6ח'כממידין
 6ך . וסוליס נימנוכס מסניחין 67ין מטוס 5מוס 6ין כדמגוכס קר16 651 סכת 061 ))נ( :7קל6
 ממיסי נקרות יפ מ"מ מודל דר"ס 7' סקלת ס' ע) eh חורות מסרי סגי כגל סוג'0616

ג7חגוכס
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לב
 דלא הן רשות מעורות חנוכה סעחיות וכל חירם. ויעש ומפמירע . חסכה זאתהוא
 בחנוכה )5ז( בשבת שמתענה וסי : ושמחה לפשתה ולא ולהלל להודות אלאקבעו
 לאחר אלא בחנוכה ראשון ביום סיר . ))1( להתעמת צריך אין חלום )5ס(מחמת
 : שני ביום כן גם יהענה ראשון ביים הלום, תענית הטתענה אבל מז( .חנוכה
 ומארה יוצר בוי"נא ואפרו חסכה זאת שהוא דחנוכה שני בשבת הוי ומלהחתונה
 והפטריה ~בשה יום כן ' גם שאומי ונזל . דמילה וחלת דחתונה ובטן תנוכהשל
 איתא וכן . חתן בשל להפטיר. ז"ל למהרא"ק ונראה . חתונה של ולא חירםויעש
 פצוק. אזכיה סליחות , ציבור תענית הוא בטבת בעשרה מת( : קטןבא'ז

. 

 אבן
 נם וענינו ויחל קורין. אלא השכת אחר אותו רוחין אין ששי ביום חל ואפילו .לעיל כרפרשתי ודרעק ויחל ובמנחה בשחרית ויחל ענינו בטחו. כי אבותי פזמון .הראשה
 ביום חפה יש ואם . drw~ ביום כשחל בפנתה נופלין שאין אלא . תירשובטנחה
 עיבית נך ואחר החשה כך ואחר ודרשו ענים ויהל עם פנהה פתפללי!ששי
 : ולאטו לילר לשתות ונוחנק )מ( נופלין. ואיןלעיל כדפרשתי ופזפונו וסליחתו דטילה ביית זכור אימר )5ע( מילה בו יש ואם :רשבת

בחמשה
הגהות

 סגלגל 65 6כ5 מ5ח6 סלי כן נס כחב כחזום'ס )5ז( : תורס ספסר ככוי מסוסכרחגוכ?
 5סוכימ 6ין וס 5פי ימגוכס. ל6סון כיוס 5סחסגוח גריך 6י כך מסייס 6)6 סכת 6ג5תרוכס

 לב נמס )5ג( : .סעגס ל6ס ק5כומ נסוף נסנסוח וע') . ס55 כסנומלין ח15ס ע5דממעגין
 גססת כסולים of1 סנסלפס ת,רט מסר סרו6ס נסכת מתענין מקמוח ס5סט ע5 נצוןס6י
 ים מפיס חעגית ווט כחוכ רס"מ סימן מ'יס כפורח . טסיות כיתו קולות 16 וסיגיוגעעס

 . מסל"ס כפס כסול יום עלג כסיכות s'ns מסמע וכן טבת כעלג יסיפו ס5עס עד5סחסגות
 oh 65 יועיד 65 סמה בו (spo 6ין רע חמוס כס5 ססכנס מסגי מסו* כיון 1"5 כסנ'מוכן

 לכסון )סרק )כתמי)ס מחעג'ן רסנת כיוס 6סי5ו חסלי 5ך ותדע סכוכניס נות עדיחטנס
 מיז סחענית סיס6 סליך י6.ן כחג ותרסקו לכ'6 סימן מייס כמורם ))ו( : תעג'ח(זס5כוח
 וע"ג )מ6"ז( סמגסנ 6ת מטג'ן וקין נסכת כלמר 5סחעגוח ומגסנ . S")D כסירוס 656לחליו
 : רפופים ימים סגי 5סתסגות יכיס ס65 נהסס כרוך רכינו סחיר דניוחק וכמרדכי ציירכמודה
 נסדק כחוכ כ61 וכן )מרדכי( פי6חליו יוס 5סחעגות כן נס גליך חוים נלחם סמחעגס)15(
 ותגס כנסליס 6יס ימן ס6ס סלי"מ כסס גחונ מגלתי . דתעג'ת סיס נס"מ נס ח:וכסע5
otSnמעת 5סמעגוח 15 סיס מסנים טיליך רע tDS . מסלי"ם כתג וגן כקלו"נן משסי 
 סיס SD rb'1 טמתעגין ח15ס 15 וב6 כסריס סיגת כסיטן כסכם ססחעגס מסריקמטוס
 ס5ס פיוס OSID ססו6 והמר סכדי5 61ז ס5י5ס ח5י עד 61')ך טנח יוס ח5י מ16תומחעגס
 ססי1 נעומק ומגיקוח סוגרות IS'D~1 וג"5 : 5חעגיחו תענית מחס:ס סיס לריסון גיוס61ח"כ

 ממוגלות כ6נ ע' מד6מר נ*כ. מתטעס 5כי סתעגיוח 56ו ככ5 65כ51 5סס יס סלבסמ1עערוס
 : סג"ט( ליס נן5יס נגוס (stu עיין ךתעגיח. ה"נ מתחוח )ס'מכו'

 מילה דיני ליקוטיקצת
. רנן ימי ממר וקין : דייוק6 גער מסוס קומר DS(nl 6נ5 )מ( : ננול חעגיח ~sr יכומע(

 וסכי חח'גס ומר מקין ס6ין כקווו נעיר כנסיות כתי סגי ס'1 061 . כתורס קלי6ח 6תר
 סמן כיס נעמס מיקס ע) פיוסים שמליס 6ין וכן )ג")(. כחחוגס סרחעיס 36 )עדן וס"סכטונ
 6ומריס 6ין ננ"ס מיקס ייס סיכל וול6 נמגסגי כחוג ומגשתי Offr מסרקני )מגסני בומשין
 סתיכס )סג' 'ורד ססמוס5 ומגסנ גו' סמחיס וסכך שסיר כ6 שגיסו כי וסעעס מעיל נכ5מחינם
 ירטם יס8' מ"ג סימן נתסונט כחנ מטל"ס . גייס סיסיוח ומלב ננלוגס Sh לוממותוסמך



 פרשיות ארבע שלמנהג
 בשבת חל ואם ר"ה)מנ(לאילנות הוא כי ויום לילה נופלין בשבפ)מנ(אין עשר)מ6(בהסשה

 'בשבת : אותו אומה שאין מקומות ומם . ליבשה יום אומר שירה בשבת צו"ץ: אומראין
 שלפעמים לפי אי"ה אפישנו ארר ובחשש . שקלים פרשת הוא ארר ר"חשלפני
 יבא לא ולעולם : חסר לנימן הסכצך )מד( אדר לעולם . אדר חורש בראש הלהוא
 ביום אדר חודש דראש שני עם יבא , ואם * בזבד"ו אלא מונין שםםמ דר"ח שנייום
 ביום אדר חודש דראש שני יום פירחי זט'ו סיטן בו מ"ו בשבת הפסקה יהיהז'

 בו ו' הפסקה יהיה שני ביום אדר דר"ח שני יום יהיה ואם בו. פיו הפסקה יהיהשבת
 יהמימן בו ד' הפסקה יהיה רביעי ביום אדר דר.ח שני יום יהיה ואם . ב"ווהסימן
 וי"ו בחדש בשם הפסקות שתי יהיה ו' ביום רצדש דראש שני יום יהיה ואם :ד"ר
 הסמוך אדר חודש האש שלפני בשבת לעולם שקלים פרשת : ובי"ו והסימןבו

 . יתרוטם כבורו אופן . טתנשא אל יוצר ואומר . עצמו אדר בר"ח או .לניסן
גברי י וקורין חורות מפרי שני וםפקיק . נא אל ט' מאז אז קדושתא . אהבת אתהזולת הגהות
 כמב ז0 ומחוך כו' עוד , כו' ג7לפ 31גלכות כו' otnnlh וסדרסגיס 7וכת6 נסוס גמ6565
l'bs5סי סיכר ועיקר כ6ן(. )עי מ)סתס)) מיקס כיוס ס6כ5 )לחוח גדלם ונססיקח6 . זריך 

 מוסי : )סחס5) )ו רפוי )כך כמסוס סססוקטסמוס5
 6' גיוס 5מו5 כיי ימף )ב"ס עך 6כ)

 טג6מר 65)'10 כס6 )עסות וגסנו . 5מו)וח למיס מחן סג6מר ממן גקר6 כי סמתןמעי) 5ייי 5ס)כיס זריך : )6נודס( יביס, ג' על לסור rh 6חר ים ופס hto 656 6חר 6ין06
 . סינלכסו סיני עזיו סמסימין וים . כו' מייך סקנ"ס 6מר 1נ1' נריחך וענרו קג6תיקנ6

 עירס גריך ו5כחחי)ס 5מ'. סגמו) נרוה ד"5 ח' כנ" סכ6 כי סכ6 כרוך קמר סכןכסמכי6ין
 ססכרכס )פי טויו קומר והכן עטלס כסגי 5סויוח 51ריך ס6סולין מנית י65' סטתיגוקמסוס
 קורס ומקין . י' נ)6 )יס מסריגן .גי' לפטל ז)6 וסיכם )5ולכיזר( )ו מעע,מין לכך כסנינוכ6ס
 ממיחס סמך יס סגתו) כסעס נרכיו עgnn 5(pl )כמוו ססגיקין סגוסגין מס : 5טנחט5יגו
 כו' )י75יס סג7ק 'ססס נס וכו' כרכיסן ע) כו' 717 6מר כו' ת"מרגט עלמותי כ5 סוכסומר
 קניו נסער ח"ו ו6ס . )סכגיסו מכרך נילי פתוסס מי 6נ 6ץ 06 . מנילה( .סיכות סוף)ס"מ
 גיפר56 סמו ויקרץ סוס סעד קיים עומר )6מו 16 )36'1 סנלכס מן מ7ינ 6יגוק ט5 6מ161
 . OStn כטעח 06 כי 6נלסס גקל6 )6 6נרס כי סמי5ס ניוס סם הגפר וקורין )חגי"6(וכו'
 סססוק מן רקס וסכם  ססיליס סמ5ין ונסעס סתולס קרירת nDD3 עומס סיס מסרניגו
 כ156 פרע 651 מ5 : סקרון 5פג' מ65ך,יוטנ חיגות Dh9' ועוד סקריך": 5כ5 יעכסמסמס חיכוי ר6ס' ועוי . סחיכם 5פג' 'ולד מוס) ר"ת מי05 : דטכח( סי"ו )מרדכי כנריתויפמדו
 6טר ו)6חריס 5פגיס קמרת פלס 35רך כן נס חייב 6תלח סעס )מז) סגריך וסיכן . מ655

 סימן ססו6 מטוס מירס בליח 155רך גל ינעען ס6 : )6ג71ס( סיטי 6ח קייס '1Dh 1)6קידם
 נסכע l'rtlb סוחעין 6ין )מ6( : כו' מירש גכלימ סגר 6ול ממוגית כייג' ט67מריגן5מטחט
 כעס יס מריי"ת מסוס חטנ"ן )מון חכרי(. יסורס לני )6115ת י0סותס סכג7 עחגין סומסין061
 דכטלנ סמנסגיס מרסון ק5מ מסמע )מב( : כו' גמגעין וסכך ימות 61116 נס ססותע סכ)6חת
 : גן גוסנין 6גו 6'ן 6כן )גס,נ ר6וי כן גס יסגיס נמגסניס )סדיה 6'ח6 וכן . גופ5ין)סגיו
 65חר סחגעו סלילן עירות ע) )כן קורס סירותיו טחגעו 6י)ן מפילות חולמין l'ha העגין)מנ(
 וסלילן מעחס חוגעיס ספירות וגעג"ו כ6י!ג1ח ססרף וסוס ססגס גססי רוס יrha 165 )סימכן
 1)6 כנ"מ 65. 5סזכיר רריך 61'ן יסחט כרני ק"5 )מד( : 7ר"ס( פ"ק )רס"י מגסס 6חרט51ך
 חיים בקורח וכן "גורס. סכוגס )ס"ס )סרס רריך סס;י 61ךל מחס 06 כי סל"סון 6ךלכפער
 )מסל"ר . 0טגי 6דר ונס סירטון "זל ~וכירין נניס רעיתי יסגיס סמגסגיס 6כן nl1SID)נעגין
 שריסון 6יל עינוי סטים )ס"ק רגש סגת כג4 )כמוכ )י t'Sb 015 ומסר'ר כרוגל(יסר56
alb)יכולי סר6סין 8דר )מכחכ גימל דעס. כתטוכט מיג'ן מסריס סייר וכן . מון הנעור 

hnSn



לג אדר חודש ראש שלמנהג
 לעיל. כדפירשתי זט"ו הם'מן יהיה אז בשבת לניסן הסמוך אדר חרש דראש ב'יום ואם כו': אווי אשכול קרובץ אומר במוסף : שמם שבע בן ום2פיר . נפשותיכםעל לכפי עד תשא כי )מט( ולנמה תורה בספר קורין ולטפפיר היום בעמן נגריז'
 עד השבת וביום בפינחס קורין ולז' . היום בענין גברי שש באחת וקוריןהורות ספרי ג' ומפקין )מו( רלעיל קיובץ כל ואימר חורש בראש שקלים יהיהפרשתואו
 שנים שבע בן בשקלים וכפטירין . תשא בכי למפטיר קורין ובשלישית .ונסכו

 : סליק דטיניה משום מ2טירין למפטיר שקורין בענין דלעולם . לעילכרפירשתי
 זולוצ . יתרומם כבודו אופן . זכור יוצר . זכור פרשת לאדר שמיני שנייהבשבו;
 בעגץ גברי ז' באחת וקורין תיאות מפרי שני ומפקין , אזכיר קרוב"ץ .אנא
 עד עמלק לך עשה אשר את זכור )מז( תצא כי פרשה בסוף למפטיר קורין ובנ' .היום
 אור יוצר מפסיקין. לאדר ט"ו שהוא ג' בשבת : פקדתי פקוד וכפטיר . הסדראסקס
 . פרה פרשת' אדר כיב רביעי בשבה : וקדם אחור זולה צבאות. מלאכי אופן .זרוע
 'פרשת חקת בפרשת לפפטיר קורין ובב' . היום בענין נברי ז' באחת וקוריןתליא ספרי ב' וכפקין . אצולת קךושחא . אשרי זולת . יתרוסם כבויו .אופן . אוםיוצר
 שהוא ה' בשכת : יושבים ישראל בית וכפמיר . הערב ער תטמא עד אדומרפרה
 אל זולת . משבחים כבודו אופן . ההודש זה אות יוצר . החדש פרשת לאדרלפ
 היום בענין נברי ז' באחת וקורין תורות ספר. ב' וכפקין . אהית קדושתא ,עושה
 גראשון ומפטמי . טצות תאכלו עד הזה החודש ro בא בפרשה למפטירובב'
 ואחר פנויה שבת כך ואחר . כו' אמצת ראשון ק-וחץ אופר במוסף . לחורשבאהד
 טקהמין ב' ביום לניסן הסמוך אדר חודש דראש ב' יום חל ואס : הגדול וחכתכך

 ימים nuw ההיא בשבת ומפמיקין אדר חרש ראש שלפני בשבח שקליםפרשת
 בלא החדש פרשת פרה פרשת זכור פרשת כמדר כך ואחר . tffn ומימןבאדר
 שוס ולא קרובץ ולא יוצר לא בו אוסר שאק )פירוש פנויה שבת כך ואהר .הפסקה
 ביום לניסן המסוך אדר חודש דראש ב' יום חל ואם : הגדול שבת כך ואחרדבר(.

 ואחר ח"ד. וסימן אדר לחרש ד' וספסיקין חרש ראש לפני שקלים פרשת מקדושיןד'
נך

 רצופיי
 המנצך אדר חדש דראש ב'. יום חל ואם : לעיל כדפירשתי ופסיה כסדר

 בו. כ"ג פרה פרשת כך ואחר ובזיו. וסלן הפסקות ב' וספסיקין פ"ש סקדיסין ו' ביוםלניסן
ופרשת

הנהות
 נמורח וכן , מלסי סימן מס וסיין כו' זליך נ6י 65% מליני ול% דמי כטפיל ניס מיייס5מ6

 ~pb יטגיס נמנהניט )מס( : יוסף( )נגימוקי ננס וי.bS" 1 סר11:6 6דר . קנ"1 סימןחיים
 חודם דר"ס טוסן 'רק וג") )מו( : כן ~גסנגו 6ין ואו . פרס'ומ 50 שכח גסמות)סטיר
  וסיע סמלץ מסיען 4כור ס0ס תסיג נכמ'ק וגן  רמנילס(  ס"נ, )חוססומ וכור מלסת656 מלקליית* נסשמ 5קלות שריך מגינו 65 )מז( : כגנח גיסן 16 מכח מודם מרע טנ6דמאי
 )16מרס )יוסר ים וכור כמרסת ימגין )נ6 יכוייס ס6יגס אוחס מטר'ט כחכ . ,כון וכורפרפם
 מ6ימסי ז6מרון מטוס 6דר מודח נלעס סק5יס סרסת טסוקנע מס . כו' ונססמיסנגנון

 טחגין bc~D(1 כי לשכיר. יס כוק5'ן 6גו ועכסיוש"ץ 6דר ט5 משכון ססק5יס ס)מסמיעין
 )סקזיס כי' שליס DS;' יכול וסיקס )6ניוגיס. ומתגומ סג6מר bnSD3 גיקס 6)6 סקנסאגו
 סל* משח )1D1b 6 כסטוק כ5כ מס6 יכו) מ,"5 16רו סכן כסס. וכילם וגריך )מסיסוכילט
 יקמר otcn ינ' מלס טרסמ . כסס 6ומל סוי יכול 6;י-מקיים מס 60 קמור ג5כזכילס
 .קורין 5כך מסח עומס אגו וסמ6 סנמומ סתו יססמ: קורס סססח נט)מח rSbtnרסנ"ג
 . חמולס סומ6ס מ5 ' 6יומס נפלס עסיס ועיקר נטסרס )ססמ סיכנה כי* כג' סלסמס'

 ימר יסר56 כ5 וגליכין . וסעלוך( רס'י )מסיזולי גו' נתכפלו סגגיסן נסי )מס סחדסומלסח
 לומד 61סול סוסליס כמסכת גרטיס(: גיקס bib כפרט 5סס 651 וכול סרסת 5טמטק)יסס

 5סמ 5 הנגו0:ג'ם(



 - _פורים שלמנהג
 הגרוף שבת אלא פנויה שבה אין ואז בשבת נימן חורש ,בראש החודשופרשה
 אלהים יל זולת . לער אופן.שפך מלך; פני אתי 'יוצר שניה דמפטקה שבת . נים!ח,

 פרשת לפעמים ,בא אחר בענין סרר,-קריאתם שהיה הראשיים בדורותצבאות:
al~wקייאתט סרר 0נה3 לש הזה, בו0ן' השתא אבל . תצוה בואתה או תשא , בס 
 בסשפמש אלא תצוה בואתה ולא תשא בכי שקלים פרשת לעילם יבא לא השנהשל

 חיים: באורח קצת מצאתי וכן . ,יףר -וכן במעוברת ופקודי בויקהל אואו'בתרוטה
 כדפירשתי וררינו ויחל לענינו דבר לכל צבור תענית )מח( והוא מתענין פוריםבערב
 נופלין אין במנחה . מספר בטחי פזמון , האל אתה . בקום אדם סליחה .לעיל
 ווינר מטבע מחצית )מע( ג' אחד כל ונותן ענינו. ואומר וררשו ויהל קוריןאבל

 אן בעם פורים חל ואם .: לעניים אוהו IPs'n1 . קטנים אפילו ; פוריםלמעות

 ערבית לשבת. לטרוח שצריך )ג6( טיני 1' בים ולא ה' ליום )נ( התעניתמקדיסין

)ג"
 , על אומה

 )גני
 ובברכת ומנחה בשארית מק לך' קוים אחר בהוראה הנסים

 כשם אוסרים ואין . בחסכה כסו אותו מ"זייין אק שכח ואם הכל. ועל קודםהמזק
 ומברך )גי( כאגרת הבגילה שלם.ופושט קדיש בהודאה. בקשה שא"א לפי'שעשית
 איש )גס( אומר והקהל . בשחריה וכן ה2החיינג נסים ושעשה מנילה מקפאעל

 טללה ואז . ואחד אחד כל חוזר וש"ץ . מרדכי כי ליהורים. יצא, ומררכייהודי.
 אלהינו( שאסר כיון האל אומר לואין ריבנו את הרב באיי ותברך. )גז( קצת)נו(

הגהוצי
וארר,

 מתפגין ט6ן ומגיקות 5מפוכלוס 5סק5 וי'6 )מח( : סופרים( מסכת )רסון כו' - כפרס5סס
 סעס 610. 5כ5 קסייס זמן י"נ דקתן דמנ;5ס pffD מליס ל6י' קנח מג6) ר"ת 6ה . otpnכסוס סעי 15 *ן ,ס חסג'ת כי ועעמ6 )6גודס(. ס5כול פן יסלפו 65 נלי6יס 6כן 'וס.6חלויפלעו
nhb5מסר*ל ו6כ5 מיקס כלית סיס כיוס וכו ס' גיוס הסחר חעג'ת וסיט 6' גיוס סולים מ 
 מטוס )מס( : וסכמוריס OIDnn 610 6יס 1' כיוס הממל סמ.5ס ס5 סגמול" עס 5גגסו*סלוז

 סג6מר סויד מן סמעונלמ נס ,כוחנית . טטק5 מחגים מעמיס נ' bVn כי נסלטמזכתינ
 ס"ק )מ6, שלע"מ שקיימת זמין 63נימ6חליס 5חטעס ימי 651 )ג( : )מיק( 1atDnכ5

 Ptb 3סכס. 63חד חוים ר06 6יקימ ד6י דס'ס נ"5 ווט מסל'"1.מ65תי ומפס .זמנעס(
 יתטגו מודם ר6ע נעלב 5סתעגותסגוטנין

 ניוס.
 גס כעוס 5ריתעגות הסור גי ונס )ג6( : ס'

 תענית מניסח מאס בתסנין hn~h וכן נאנח. ע"ס מקנת כי נסס טתסט 65 מעמזספי
 מס5ינין 6ין וס ומסעם . מסרקן כסס וכן סכת, מעוגנ ויחכס5 מ5ס יס6 5ער3 ונסכסופו
 ט'( אנח נמע5י כתסגיח6 זיחבי ינ בי כר סני זימר מס6 קעס סכותנ )41 כו'.3ספינס
 1 גנ~ר 651 'מיי 65 רכות עטי סיח DS~3 מתעג!ן rh7 מזייק wcb~3 סיפת כמגמומתוכן
 ד65 וסייגו . )6גודס( סמנייס 6ת קל6 65 פעייין, ס' ע5 6ף עלנימ כחס!ת 6סי15)נב(

 בעיין סמני5ס 6חר 656 16חו 646 ססכוע נ6מ5ע 536 נמ8ם פולים כסחן 7יוק6סכתכ כתסכ"
 : )6נתס( וייזחל ו6ת טד סרסגדח6 ו6ת מן וכן ,16תיומ סגסיט'"4מ כע5 )ג"' יכ6"מ(
 . מגרס מקר6 ע5 מברך גמגי5ט כחוניס טס 06 מנייוס ס' כ5 סוסריס כמסכת 6יח6נני(

 כמכי ע5 מררך גגכי6יס וסקול6 כתוניס. מקלק ע5 מכרך סכתוגיס כין ככונס טי6 06"כי
 סר16נן דמי וספיר כגנ'6. כחב סופריס ונמסכת קמ"ח( ID'D מני5ס נסיכות )15לכי8לטרויה
 : סומר( סקורנו פרק (rffhn כתוססתה 6ימ6 וסכי 'קר6 וממעין מ65מריס ונץ מ5סג'ס נין'גרך
 הכקים דנוסנין וס6 . מני5ס b~pns מ"כיס סם ט6ף ייטגי ס65 כוי טחינוקות נסטן ותהגו)נס(

 יודעין סיין סתינוקוח נמנים IDO 610כסיורריו
~DIS 

 הופר חייג סו6 כי ירקנ לפע,ס מס
 כמקומר סמנים D1DID1 . סמן תינוס סוף סרסע סכות, גן Ob וסיס 6'י . רסעכפמוכירין
 חולם כס16מר 6מרונס ונפרכס תורסו 6ת 5נו חסן כס6ומל ס"ס וגיחכת וכו' t~rO"נלת
 כלכן 6סל עד מסריסן נו ונעל סנ155 קורס 3כלכס מחזן יתחיך 6מת וסעס )ט( :שמם
 פטלך פסיק כן )גז( : הנרך 5י.מח(5' החזור סוקיקו 161 סמנדSD- 5 סקולה Sib וסג'6וסכוסס

מא



לר פורים שלמנהג
 סמך לי נראה )כן ט' והנפהע כו' והטשלם כ1' והנוקם דיננו את הקשוטר

 אתה ברוך וחוחם איפכא( כתוב ספרים דברוב נב על ואף חתיטא טעיןלחתימה
 עתה שנם כיון הנפרע האל אומרים .)ואין צריהם ככל ישראל לעמו הנפרעיי'

 ואסתר. מרדכי וברוך . זרש ואשתו המן ארור ואומר 15' הניא אשר . השם(הזכיר
 קדדם . עלינו . שלם קריש . קדוש )גת( ואתה . לפוב זכור חרבונה גםואופר
 טעם ויחי הניא. אשר . טגילה שלם. קריש . ערבית , שבת בטוצאי חל ואם .יתום
 צויץ אשרים אט שלפניו בשבת ונ"ל . לך ויתן הבדלה . שלם קדיש . קדושואתה
 ליולדת או לחקה הקורא : יהנה ואלהים לאכף ומשכיל נפשי ברכי אטמראבל
 דמנילה מנין אין אפילו ולאחריה לפניה )ס( פברך בב"ה יצא שכבר אע"פ)גס(

 יצא בדיעבר מעשב והקורא . עשרה ')סג( צריך בזמנה ושלא בית'ד )ס6(בזמנה
 . בהודאה הנסים על אומר שחרית : ביהד קורין שלשה או שנים )6( בתוםש()וכן

 והוא וק14 הימים ב' ולמנצח אפים ארך אל אומרים ואין אומן. ויאהבקרוב"ץ
 סטו עד נברי ג' עמלק ויבא בשלח בפרשת וקורין קדיש חצי . ותחנוןרחום
 יהללו. קדיש חצי . עניינו דסליק משום פסוקים פ' אלא דאינו גב על אףהשדרא

וקורין
הנהות

 לק 'מסיק 65 ונס כעריס כדכליס 5הסס,ק וקין . מיד )כלוך טלין כחכ "סר" וס' .כוסס
 סמן לני ועסרח . כ6נלח ,קלוח יחייג מסוס )פסוק פסוק ונין מסוק 3"מ5ס נין שימסגד*

 סמני05 6ין bnb' מסם ;ר"ל סקסט : גטמתייסו נסקי מזיי זכסזי מסוס 6תחנגסימס
 קמ6 נסרק (bnth1 6ותס זומס מניס סנה טדוחס ענוזס ומס וחומל מק) טבחדוחס
 1כ6 16מליס וקין )גם( : 0נת יומס ותיגו סמני)ס ו6ח סענוזס 6ת סזומס יוכיח מטסמת דוי טל"ל וחילן . וכו' דין סגו סנוזס מסגי טגדמיח טנת וכו' נע3ודחן כמגיס 06'15יפנ'5ס
 56סי יפסוק סמוך טסו6 ס6סחל.6מלו סם עי- וס ססוק ו6ומל כ5'5ס. נ6ו5ס כקיןליון
 מ5י קמן "י 5ר6כי"ס 5יס )גט('מססק6 : מגיוס h~pn זרסיגן דמיגיס וג.' יומס6קל6
 . )גסים ממת'גין דנליס ג' כ6)1 מנידרס מוסר גרית ר"ת נסוס ~גקל6ס . )מיק( גקיס1065קי
 גסיס מ51י16ח זגסיס ל"ני"ס כתג : חגוכם נר מני)ס "נדם תינית לטסי fnh ס6סס1"מלס

 ע5 יכרך גיחו ו)כגי יגס'ס . מגייס וקילל כנר סי65 6ךס וס DSI' מגעם. מסמע ע5ומ)לכוח
 י65 וככר bto'( ססחייט )ו )נרך "ין 6כ5 )ס( : זמגי)ס( ס"ק 6נודט ))סגן מגיוסמסמע
 ומססק6 )סכ( : כד5קמן )ירך סיו65 כנון )ס6( : ר"מ נכי כיגעיך ומיימוגי( וויי5)מסר"י
 מ15ת כגי כובן סיעו כעינן"י

 זסמ"
 בכי נציגן סני bD'1 סרס,מי מסוס 656 61יג1 סקי)

 5סמוע O")s 5י5ך יכון סוייגו ק5ת שוס 6100 מי . קמ6( סרק ז"ס"ל' סג'ס (iffbמטס

מקל"
 )מסל"ס(. SDCil~. סמגחט מפ5נ וקירנן מתחח סקסן סיגמלו מז )נמתין 'כו5 ושיגו מניווט

 סיס חמימי גיוס וכסח) שסחר. כגידם ז65 מטוס שסתר נחעגיח סס5כס מניו סיס )6מסלי"5
 קמp1D1 6 ועוז . שמריו סכתונ מס עם גקסר 6סחל הגייס 65 כי 5' חל6ס .מניי

 5מס ומתמס )נ"ס )נ6 נסיליס מתחמריס סיס כסנ6 ל3 דת5מיזי קלמר ט' וףדמגיגס
 עד כ5י5ס 165כ)ס )סס סיס )'ס עמר פסיס כמעוית טלייי ז)מ6 6סי לב 5ו וססי3עכבו
 : מצמו נסוליס נס סלנ מסי )למוז ייס )כונס עפי מ:ממ . 3)י5ס ע65ין דמין )וסססינ
 h(b יו65 6יט נימיז 61סי5ו סמומסיס נין הכחונם כמגעם )קרוח "סור כססלס)6(

 מסמע סימק דנססת ננ ס) ו6ף ח'יס( 61ולח ומריכי 3תסנ"ן גג5)ין פסיו ס5ססכסומסיס
 )6 ר"ת מיסו . כן מכתב מפוקס רניגו זעת סטו ןקול"ין י"6 כבנול ד6סי5ו מייס נ16לחקנח
 זלגו וס6 כן.כחכ

 קורציי
 מטוס ספין. כקלישת bib יו65 ודייגו כחזן קלי6ח נעת נמומסיס

rbnזימיז מסתנל6 וכן נמ5ס: ערס 5סמוע 'כו5 עעי uth 6וכן טסט נחומם כץל bn'b 
 נקל" 6י ניס מסורס לנינו 5זסח 61סי15 . 0עג'ח גסג"ח מססכס"מ

 ממקס כטיס מיחק סעח
 31 ג6גסו 16 כסטכמו מכמס כזחק מעת כי ססתז5. 1)6 :ידע טו6'5 גמי וכן כעירכמלס

סטתי5ו



 פורים שלמנהג
 הניא אשר אוסרים ואין . בלילה כסו )נ( ולאחריה לפמה ומברכק המנילהוקורק
 ג"כ מתפללין במנחה , יתום קדיש . עלינו . שים קריש . לציון ובא אשריואומר
 )נ( כך יאחר שלם. הנסים.קדישעל

 אוכליי
 פורים. סעודת

 ומתחיליי
 ביום הרבה לאכול

 ק"ו . נסמ"נ( מסמס )כן יצא לא ראשון בליל אפילו בלילה שאכלו פורים סעודתכי
 . המזון בברכת הנסים על מזכירין אין עפי בלילה פורים סעודת משכה ואם ב'.בליל
 גם שבת של שמזכהיין דשבת נ' ,מעודה כמו הוי מנחה אחר פרש מאדתעיקר ~rtw7v המדינוה באלו ועל . להזכיר נוהגין ואמנם ומסר-י: ח,יס 6ורמ ק מס)גן
 שלא כיון בעם והתחיל הואיל הנסים על לענין נמי והמי טפי ג' פעורה משכהאם

 . בביתו ערבית ומתפללין . מזכירין אין ודאי ערבית בתפלת אבל . ערביההתפלל
 אין כי מנחה אחר בערב ולא שה-ית פירים סעודת אוכלין ף ביום פורים הלואם

 סעודת לקלקל שלא ונם השבה כביר מפני למעריב מנחה בין שבת בערבלהפסיק
 ארור בין )ס( יכיר שלא בפורים )ד( מאד ולהשתכר ולשתות לשטוח ומצוה .שכת
 ושתי אחד לאיש )ו( מנות שתי לשלוח אבל אפי, אדם כל וחייב . מרדכי לברוךהמן

 לעולם. ברכה סימן רואה אעו בפורים )ו( מלאכה שעושה מי : אביבים לשםמתנות
 ואין . הלל במקום )מ( המגילה בי הלל בו אומרם אין בו. אין וללאכה איסוראבל
 . חיים באורח מסיק וכן . בו נוהג שבצנעא דברים רק . בפורים )ע( אכילותנוהגין
 התורה קריאת בין מליו בפורים טילה יש ואם : D'~SWI שבעה נוהג פוריםואחר

 יקרא בידו מנילה ואין רחוק לררך לילך ומי'שרוצה הכנסה: אחר )י(לקרואתמנילה
 ,שושן והוא מ"י ביום : ונו' נהפך אשר והחורש שנאמר החודש כתחלת ואפילוכביתו
 ושמחה במשתה וחייב . וצויץ תחנון ק"ו ולטנצח אפים ארך אל אוסרים איןפורים

כמו
הגהות

 ימגסנ וגרפס . 3'חיז כן יגיסגיס מסמע כשגטנ'ס גמי וכן . כטירט מני05 5ססססתן5ו
 מכוס מכרך פגו דיחיד מ"ט נרסון רכיע כחג סכי 16531 'נלך 65 כן סגוסנ ו6ש4 610נרוע
 יקר6 עילס ימג6 )6 ז"ס גתס~נט כחג טמטלי") 6ף )י גל6ס כן י'. גריך גומל זקףזשנר
 מגרך 6יג1 ד,מ,ד נחטונס נסדיק כתכ וגייר מסריי 6כן . סגוטנין סו6 ר6ס וכן ~ינכךניחיי

 . סינט סימיס דכתיכ גיוס יעיקר 6מג')ט ססח,עו קומר גיוס ונט )נ( : מ0ככוח 6יגןד3ר0וון
 וכ"כ מממכר כרניגו כעס גסנו כמגס ווט לס"מ כ4כ וכן . כן נסיני י65 כתג סייס161רח
 מנרך סיס נמנמו ססו6 ל"מ נסס מנקתי סוג ילעס. נמ5 וכ"כ . ר3י סג:ינ וכן מרוקח6ני
 רעוד בי"ס נכמס לנרך נסן מסריס כחנ ונמרדכי . D(? נמנמו סמני5ס כסקרך ניוס53חס
 נס ד16מל ר"ת. מפוס טכחכ סעוליס כס5 50 כתב מסל6נ מסלר"6 מסרי 6מן סקכ5סימלו
 ר6ס וכן ניוס 6'6 זנ6סכגז כחב ר6ני"ס 536 מסר6"ס. כמנסני וכן 5טומ חס ומניסביום.
 )כני6 וקין ס156 קדוסיס סיוח )נד 5נס5ס נרכס בממס (~oYSn1 sp מקומות כ6לכרוב
Oh9קיסרכן מסר"ל )ג( : לעסות 65חל 015 65 חסרי מנחס עקמו סו6 מסמס דמסר'ס מנמס 
 ססגיס 3כ5 ורנותיו ססו6 כחכז"5

~tctp 
S'D נסיק 536 סו6 כעגמת מטס כסחליח:)ז( סמוזס 

 5מסכון מפרסים 'ט )ס( : ל6ני'ס( נטם נצ"מ וכן s*1son )חטונח ס6י כוני לסומי653
 מעוס 5יתן ו6.ן מסר'ע( )חסונת ממפחס ממעות 651 מסקו )1( : )"נומס( otr זז משוןיקי

 מגסנ סכן סל36, כתכ : )ס"מ( סקס דרכי DD(' 5כטrb 5 סורנ5ו 061 5טטחות'שליס
 כנכרי עתגין 6'ן 06 5כ5 וגוחגין סינר מדקדקין 61'ן S'hln1 קיכלי ליחן ו6סי)1 יסר56נכ5
 כ6סל'י' וס"ס . סכמו מסר"ס כחכ מוריס וכסוטן נסורים לסור כמינם )ו( : 8ינס מסוס6יכ6
 651 י" עגלי כ6ן 536 סר0ס עכרי 651 יי' ענדי ס155 סג6מל ושד )ח( : 5מסרפ סקורןסרק
'1SDעמבית י5ך מנוע כ6מ5ע מוריס מ5 פ6סי5ו וסורס סגסינ מסן"ס )0( : 3חמיס לחסורות 

 וכן )י( : תייס( )16רמ סר6"ם סטכים 51זס ס6כ5 בכיח ~S5enc 6תר מני5ס 5מקר6וטמרקש
 )ש קורס 16תו 6מר obl 65 קורס שווט 5יסודיס 3מנ'5ס זכחינ מסוס יסלם גמגסניסים



לה פורים שלמנהג
 ארר ב' )הרין במעוברת הב' וארר . האלה הימש שני את שנאמר י"ס ביוםנמו
 חסר. לעולם והוא בואדר הוא הכל ופורים פרשיות ד' לענק בפשוטה אדר כמושני(
 אל אומרים שאין ז"ל טהרא"ק פנהני בהגה"ה נמצא . במעוברת מלא . הראשוןואדר
 ובקרכז"א בווינ'א הראשון בארר ובט"ו ברר בעבור הימים בשני ולמקצה אפיםארך

 )וי"א . ושלחה משתה ולהרבות ולשתות לאכול ומצוה . ובתעמת בהספדואסורים
 : הראשון לארר בם"ו אפילו צויץ אומרים ואין נופלין ואין הראשון( דאדר בט"ולפנצח

 זיג. 6מח') וקינך ומכפן : ס'רנ6 6יי~'ק סמכו:ס ו'5 ינמק מסר"ל מיסד)גסלמו'מגסניס
 : גוס( וס סחך ורר וסרביות וניע כפנת ומ')ות נחתוגית וספסרותי~5רומ

 : כסאי השסים הפטרה . אמונתך זולת . אביר אופן . השחר אילת יוצר . ושנתר"ח
 שארית, מישות אמהות. זולת אופד. כבודו אייחר.אופן יוצר ישרים. נשמתלחתונה

 למילה : אשיש שוש הפטרה עד. סני אלהי וטי.וצכירך במקהלית שבחיהאתני
 אם . ליבשה יום גאולה ברית. אות זולת . איומה אזורי אופן . ברית אותיוצר,
 כך ואחי שבת בשל מפטירין )"( נביא בחד שבה והרטיה התן הפטרתאירע
 . נביאים בב' אפי' .נהגו כן כתב ז"ל טהרא"ק . עליך ישיש עד אשיש שוסמקצה
 ומחר חורש טראש חוץ הפטרות כל את דוחה אשיש ושוש . נחיג דלאונראה
 חורש ראש כי . ,פד"ש אריק נו'ע ורש"ח פלשיות וארבע וחנוכה ושירהתודש
 פפמירין בשבת אב תודש ראש חל אם , בפסיקתא כתובים כן גם הוהביומחר
 פרשיות הארבע דוחה חודש ראש הפטרת ואין אב. בחודש לעיל כדפ-שתישמעו
 פעם : פרשיות הארבע כמו בהלכוך כתובים אינם שכלם חתן וק"ו חדש כהרוק"ו
 שירה שבה : בשקלים רק והפטירו חורש בראש שקלים ופרשת התונה אירעאחת

 כך . פרישות ר' בכל הדין וכן . אלהיך ער אשיש ושוש ורבורה יפטירווחתונה
 שבין בשבת טילה אירע אם : נביאים להרי חשו ולא ),נ( בהירא נוהגיןהיו
 יום ואומרים שבת לאותו השייך והשאר דמילה ואופן יוצר אומר אז לעצרתפסח

 חודש ראש . ישראל נאל קודם במקוטו שבת דאותו וגאולה חדשה שירה קודםליבשה
 . שבת לאוהו השייך והשאר חודש דראש ואופן יוצר לעצרת. פסח ביןושבה
 הודש דראש ואופן יוצר . לעצרת פסח שבין שבתות באותן המש וראשמילה
 שלפני בשבת חתונה . קרשה שירה קודם דמילה וגאולה שבת לאותוהשייך
 ראש עד הדין וכן שבת. לאותו השייך והשאר דחתן נשמת רק אומרשקועות
 אוסר ואז יותר ולא עצרת קודם נשא שקורין המצא מעברת וח"ח הישהשנה.
 נשמת אומר וטילה חתונה : לאהבה חן יעלת יונה ואיומתי למאורה יחדיואשר

ויוצר
הגהות

 מיקס זס מסון 6ור וחולם סג6' תולם זו 16לס ilrcl. ערס כס כתיג ונס 'סוז' נכססיס
 וכן סמפ5ס נסיוס סמני5ס קרי6ס 6מל סימוקו מסיק וכת"ס . למרסך 0) 6גכי סםפ:6מר
 כסיפן משגיל 5קנוע ינ'5ין ולעיבור , מ"ח קריסת 6מל מ5 וממרי") , מסל"סעלס

 וכ5 חמוס. תלומם סילוס ת"ת נס וי"6 מסססיס יתרו כס5ח נ6 6761 ממוח סרסתס!ננ'"ס
 ולפו וימך וכמנמס . וכו' יפר56 סומר וקומר מתרית ססכוע סרסת !קורין מהעגין ס'יום

 סממ0נין סני ומשפי סני נין פנס מחג' יותר וים הרוכס סססגס )סי ממענין הכך .ועגינו
 מניס 16 עקלם ילני ססעלס כגון )י6( : )מסר6"ס( rpp. 6מר סמתס:ין )נס'נ סוכ!ת6מר

 כמנתי חוזם ורקס מנח כקסכלס ונס גניה. כמז סז"ס 6ר"ק גוב רס"מ 5כ) וס"ססברס
רקמן

 וגסוס-
 פסלי 5תמעתו מנצסו דרוג יטוי נב 50 ו6ף 6סיס סוט נס דמפעירין מסרי'1

 סססלס בלע ז6ס כ6 50 כמת נמס , כסוף שוסו ושמריס נננ'aTptn 6 6סיססוס
 bS גסנו ז65 וסיכון גסונ bts)S מגנית 5ד5ג מסיני סיגף 6י חגוכם 16 סיפיות 0סזנח;
 ממונס כסט )ינ( : D13p מגסנ ~re נן5 6נ5 . כן גוסנין גס והגו מסל'ס נתנ כן:5גסונ

ויתז



 השנה כלמנהג
 ואלת נשמת אומר וחתונה חודש וראש . דמילה וגאולה ואופן דחוק וזקתחפר
 ואופן עצר דחתן נשמת * וחנוכה ומילה ר"ח : הודש רראש ואופן יוצרדחתן
 רק אומר בשבת נים; או ארר או מבת ר"ח : דמיעה וגאולה דחתן וזלתדר"ח
 וגאולה אופן אומר פרשיות בארבע מילה : שבת לאותו השייה והשאר דרדקאופן
 פרשיות ארבע באותן ומילה חודש ראש ן שבת לאותו השייך והשארדמילה
 ותהונה מילה . שבת לאותו השייך והשאר דטילה וגאולה וזרש דריאש ואופןיוצר

 : שבת לאותו השייך והשאר דמילה ונאולה רחתן נשמת אומר הגדולבשבת
 דסקה גאולה רק אומר אין אז דהפסקה בשבת או דפסת ד1 או ד ביוםטילה
 אע בהול שהיה ומילה טוב יום שאר גל אבל ליבשה יום אוסרים בחולואפילו
 גם שאומרים והפסקה םילה אומרים בויש . בשבת חל אם רק ליבשה יוםאוסרים

 בברונ*א טילה אירע ארעי פעם . חון( פור 5י גר6ס )כן דיילה וגאולה אופןכן
 משום שבת לאוהו השייך וזולת יוצר לומר םהר'ש וצוה ר"ה שלפניבשבת
 בו כתיב תם בריתו לעולם להם צוה קרוש ה' חלק בחרוז במילה ג"כ סיירי וזולתדהיוצר
 אירע אחת פעם . בריתו להוריעם ליראיו יי סוד כתיב ובזולת בריחו לעולם חוקזכרון
 אוסרים ויש דר"ח. ואופן דחסן נשטח רק ואמרנו בשבת שחל ניסן בריחההונה
 ולא לחרש באחר ספטירין והיינו שבת לאותו השייך השאר וכל רחתונהאופן
 תורה בספר השביעי שיקרא כדי יותר ולא גברי ו' רק n~DS וקרינן . חתןבשל
 דהפסקה יוצר אומר הפסקה בשבת חתונה אקיע אם רל. בן ס"ת. כבוד טסנישנייה

 : נכון כן דההן, וזולתונשמת
 ז' מברכין רחתונה ז' תוך פוג סם יבא אם העזרי(. סאבי סהרא*ק ממנהגי)לקטתי
 חרשות פנים נקרא לא הוא כי בסשדהלג(ג' ולא ושהרית ערבית ימים שני כלברכות
 ברא אשר ולא עשרה צריכין ברכות וז' : ר"ח היה אם מטורק והכותב שבה.כמו

 לחתן האזון לברכת כוסוה ב' וצריך )יד( בזרעונו. ושהשטחה ברא אשר ז' כלוטברכק
 עקר בית אותו וענשין אחר בבית לסעוד וכלה חתן יצאו ואם . ברא לאשראפילו

ולא
הגהות

 סוס 651 ססכוע מפסלות חור סססערות )מזור כן נס מגכג וים 1' גיוס טדר6 חוזרוימז
 כלכוס ז' סויון מגומל 'עקנ סל"ל נייד נ' גסעוזס גסנח לנ( ו')(: מריל""י )כמני.הסיס
 ימQb 65 65 סירוסי; 3רכח מנסוט: מגיס כמו סי6 ססדרסס מטס 6ומריס וממסתי נסונ,וכן
 3סכס חחוג: ים 06 זוקק כחל וכת7וסי' . )6 כרקוח ו' 6נbSa eD 5 יכרך סכל כוס6פי5ו
ht~eסיס ו6ס מגרכין 6'ן נ' כיוס מגועות כסס) 6נ5 כרכית 1' )גרך יט 16 סטעוס עלג 
 י6פי5ו נרכות 1' ומכרכין ח,ורין סגת וכסינון נרכוס ו' מכרכין 6' נסעודס ז' גיוסחחוגס.
 סימ5קו מסיק כמניס מתכים נ' כסיס : כו' כסגי)ס סערניס ח7טומ סגיס כ16 06נמ51

 חמימי כיוס נ' עי )ס~טף סחיר ןסכ64 . סף )מחן קוט ומח"כ נ6מגע קזיס 11Dh'tססזר6
 כמו סוי מונס זכ6 כסן ו6' יסלל) 3' מחגיש נ' סט כגון 5נך ~עיס 06 חמוגססיט

 ו' ר6סוגס סעוזס 5ססך 16 56מגס סגס6 נמול . מסרס( יסופות אימג' )ס' כו'עועי
 יס נח17טיס . וריו 3רכוח ו' והנוגס סעוזס ההמיס סגר 561מ1 ז'. % נו6 א%כלכוס
 5סימן ססמיס מחס w~no )סיח נסנין . וסרניח סמיימ נל6 6סר הנלך 6' ניוס לקזגסגו
 מסוס וכרס מתן ר6ס עntSp 5 לסרוס מסנין )מסלע'6(. 3לוכ ססמיס כתוכני ,לעס שסיסוהב
 רנ'מית מוחס 16 נסחות גמ6 06 ממוכס חמס תחן . וגו' יקם כי וסרסת 5ז'5יס סרסהיסמך
 * הסייס מגסס ססו6 "6 מענב שגס שגו ו6ם גיסגס ס5 מזיגת גילון מ4ס nNDDסגסגת - עג'ט והומר נד51 סי1ס כעוב מנמס ומתס55 ארוסין. גלכת 96ר אפי' 6חרוגס נרכסומנרך
 נל כפסס ויוקלו טסן כסן זנת פת"מ ת"ח ונס מיקס סעווח כנין מלוס סטוזוח סןא4
 נסעוזס 65כע סדין מסריט נסס פסעתי . ססתיס( סרני ס' מיססות העסקי מטנגיט*דם

גיוס



לו השנה כלמנהג
 בני אובלק ואם . י הוך ברא אשר או קמא יוסא ברכות ז' מברכין אקראיולא

 אפילו החתן פסעודת אובלק אם ברכית 1' יברכו כולם בתים בנ' או בב'.חתונה
 כתב : פ"ב( ס" העזר באבן )ועיק טצרפ; כשהשטש דוקא ויש מצרפן. השמשאין

 נקיים ז' הכלה ספרה אפ" ורשב"ם טהרים ;שם פ'ב בשבועותהסררכי
 לחזור צריכה הנשואין חוחו הספירה בימי עצמה וברקה הנשואיןקודם
 : )ע"ש( להני לא כבר טבלה ואפילו ולבעילה לחופה סמוך נקים ז'וקמפור

 אפים ארך אלדין
 ופורים המכה . תחנון והומר קל ולמנצח אפ.ם ארך אל אומרים שאין יסיםאלו

 י"ס וכל . ולמנצח אפים ארך אל שא"א י"א הראשון ראדר קטן פוריםאפילו
 : ותחנה ולטנצת אפים ארך אל א"א באב והשעה וע"כ פסחוערב

ן
 הדין וצרוק וצדקתך תהניןדין

 ומראש בעומר ול"ג ניסן ימי כל . הדין וצדוק וצו"ץ תחנון לא אוסרים שאין יסיםאלו
 כ"ט . בו ום*ו באב ט' . חג אסרו שהוא בכלל וער שטיני עד מיוןחורש

 אסרו שהוא בו כ'ר עד בתשיי מ' וכן . ביוצר נופלין אין ברית זכור שהואאלול
הג

הבהות
 סיסלו5ס רסיס ימים 61מל t'Sb ממחן תקח נחו סייך 6' )יי( : תגיו בו סמל מממלתגיוס
 סמ6 6מר כי )יסך ר5ס )6 וסמקן סמו והכיס סחתן 6ת עסוייך )מלמקס סכ)ס 6ני)יסך

 ו36י ו3ח,ליס מכר"ן סם וסיס מסרק )ניח וממתן וסכ)ס הכגס 6ני סככו )יגס וג16ה1יינך לו5ין היו כססכמס ונמחל גע7' סי7נר מי 61ין 03ך )' טסן סגך )מלמקים עיכסכס6נ6
 וכירך נידו מ)6 וכוכיח מסר"ן ו)קמ )'!ס נקותו סתגהיס תקון ע) קנין וק3)1 וסמאןסכ)ס
 וגוס קטגס 16 ג7ו)ס סיob 6 ידע )6 הכ)ס ולכי ככנס 6ת סממן nTtp שח"כ 6ירוסין3רכח
 תחחן סיכל 1)6 וכו' 06 סלי ולמר סכ)ס 6ת סמחן סקנס נסעה ידו נתיך נתו יד )'קח)1
 גנית כן נס וסכ)ס 0מ0ן סיו ולח"כ ר6ס נני)וי ע71 0!ך סרח סכ)ס 0) גוס ה,כ,כי'6ח
 קמרו כי 3סן מיהו 1)6 נתחי)ס כמו לג זמן6מז

~'ba "lD'h 
 וגס6רו נטל

~sc 
 ס)כו

 סקוס כ) חיים כ16לח מג06י . יותל 1)6 גרכות פגע בלט סגס61ין וגסעסס)מלמקיס
 סטין )סי נמ0וגו סססממ: )3לך 6ין (l'htD 03עוית כנין וס 6מ זס לולין וגסיםסס6נסיס
 סססמתס מנרכין סמחס נס סכת,נ מסוס כ) : סכירס סרסורי 3ו כסיס סקנ"ס )סגילממס
 גסמס"מין prn כסעוסין וכן בממס 1ק1) סטן קו) 03 7כחיכ אתגיס נלגח גגוןכמעוגו
 וים . )3 מנמחי יסריס ייי פקודי 7כתינ במסוגי סהטממס מנרך פרסם תינוק 6וסמסכח6
 מסוס ממרכין די6 ומירס . למציגי סהסממס ה3ן סד'ון גסעודח נס )כרך סיס מסריםנמסר
 מדינות 3כ) 6ך נסיני )6 6וסערייך ונמ7יגות נעסלס. hlh סססממס מגלכין 61'ן . ייגוק6געל

 סעודת )6 36) דיגוקb1D5 6 67'כ6 נמועד סחין מיקס גרית סערת . )0'0( גס.נ'לייג"ס
 סמור) ר3' 3סס מפס גל עסף לגיני ספק וכן כמפונו סססמתס 3יס ד6מליגן ס3ןסייון
St)D. נסנ'ס כתג . סימן נתרומח עיין ג"כ. מסר )ה'ר חט רגייו כחב סכן סמייס נען וכ"כ 
 )ערב a(b ד6מריגן מטוס 6מ7 כיוס מוסות בתי )מסות ט)6 גזסרין ים ח*ס כסוכות3סמ'נ
 סיוע מ)6 )גן S~h1 6כיגו מיעקכ 3ו )ערב יס)6 ה6 מסיק נירוס5מי ונס . כשמחססמתס
tbr. 6 6זס כגי )סגי חוסות עתי 6נ5 כו' 6חי )6דס לחיול סחי יס0כ דמי )6 מיסו( 
 מוגמר )עסות 'וסף 3ל ימיך) רניגו טהנ סיס וכן . כסמחס סמחס עירוכ מסוס נ,ססייך
 מכצייס 3ססר שפס לחיות נסתי 6ך , 6מד גיוס סכ) מנגיו 6מן חוסת סס יחומם 16יחוס
 ממנרתס הנוגססס6חק סי" 6ה7 גיוס מוסות סגי נגכריס 06י)ו גועלים סל6סוג'ס סיו וכן 6מז 3סנ,ס )עסותסגין

~taD 
 לגת* 6יכס ממגרס ומנינן 6גוזס וכן מרדכ"פ"קלמ'ק 6'נס.

 : מ"ק סלקגריס



 השנה כלרינן
 השנה האש ערב רק , בשבט וב"ו , חנוכה שהוא ימים ח' בכפליו וכיה .חג

 )מילה פברית : נופלין ר"ה בערב כסליחות גם שלפניהם בערב תפלין בפור עטוערב
 "א בעוטר וגל"נ . אחרת בבה"כ וכן מיד נופלין שלאחריה בערב "בל נופליןאין

 : תפלין אין ובפיה'ם ובסעהרין באוספרייך אבל . מפלין שלפניובערב
 שלם הללדין

 לי15ת וב' ופסה ראשונים יס'ס ב' . בבה"ח והסימן יום. כ"ג אוסרים שלםהלל
 יסים וכן . דחנוכה יסים ח' . דסוכות ימים ט' דשבועות, יסים וב'דפסח

 ב' . פסח ינו ששה . דניכן ראשון . טוב איך מ.סנך כ"א הלל בו גופריןנראין
 כשהשנה בסליו א' . מרחשון ב' אלול. ב' . אב י . דהמוז ב' סיון א' .אייר

 וגם . לישראל אלהים טו"ב אך וסיפן עם כ"א זהו ב' אדר א'. יום שבט :בסררה
 במררכי ומטיק ברחטיס. יגאלנו וכן מצרים גאולת שם אהי"ה אשר אהילההסיפן

 : עליו ומברך הלל קורא יחיך דגםובאשר"י

 ושהחיינודין
 : לבם נתתי טוב לקח בי שנאמר טו"ב וסימן בשנה פעמים י"ז שנרכיןשהחיינו

 שני . רפסת לילות שני סברכין שהחיינו , חלק אותיות לקח י'ז גימ'מ"ב
 . אלולב א' יום : עצרת דשמיני לילות שמ . דסוכות לילות שני . דשבועיתללות
 ודוקא . מפלוגתא נפשיה לאפוקי דריה שניה ליל תירוש ליקת וטוב . כפור יוםע~5 . דשופר ימים שגי . דר"ה לילות שני . דפגילה ויום לילה , דחנוכה ראשוןליל

 : ככר ענבים אכלבשלא
 לתודה מקמורדין

 הורה משום בע"פ ובעי"כ- שלו ובח"ה פסח ובערב וי"ט בשבת לתורה מזמורא"א
 י"כ ובליל המץ משום בלילה נאכל אעו ובע"פ חצות ;ר ולילה לעםדנאכל

 שאין יש וכן . ובעי"כ שלו ובח"ה בע"פ הריעו להתחיל וי"א . תעניתפשום
 ': להורות טוב להתחיל נוהגק ויש השבה. ליום שיר מזמור נ"טאומרים

 מלכנו אבינודין
 יו"כ ובערב . בשבח  וש"כ . משבה הנץ כפור יום מוצאי עד מר"ה א'מאומר

 כמנחה אבל . מלכנו אבינו אוסר בשבת  יו"כ אירע אםבשחרית
 : א'ם א"אבערי"כ

 הכנמת בבית קדושדין
 : כפרי יום וליל דפסח ראשונים לילות כ' הכנמת בבית קרוש אוטרםאין

 קדוש ואתה נועם ויחידין
 . ביומו' אפ" שבת קודם שבוע באותו ויו"כ ר"ה אפי' ים כשחל וא"ק נועם ייהיא"א

 האוסרו לכן נועם בויית י מעם.אק ויהי שלפניו באש אוסר הבאה בשבת חלאבל
 באב כף ח5 אם . אותו שא'א בשנה שבתות וז' . זיין כלי מכל נצול פעמיםז'

 ולא לך ויתן ולא יחגגו אלהים וא"א קרוש אתה אלא מעם ויהי אומר איןבמ"ש
 אבל . נוער ומנקרא אע"פ נועם ויהי אומר באב ט' קודם מ"ש אבל .פרקים
 הדין וכן , ל ויחן קדוש ואתה וגם הטגי5ה אחר נועם מהי אומר במ"שבשרים

 : שבת מוצאי בצואר כסו נועם ויהי אומרבחנוכה
א"א



לז השמה כלדיני
 מרליקין , במהדין

 ~ומת זה; ,יעל' במקהל ואפי' בשבת ואפי' ביש י"מ כשחל מיליקין במהא"א
 בהנ'הת מסיק וכן בח"ה. א4תו שאומר סדירת יש כיהמנהגים

 5הר"
. 

 ובדבובה שחרית תפלת אחר אי הלל אחר a~w קדיש אוט' מוסף כשישלעילם
 אחר בס"ת קדיש הצי לעוגם שחרית. תפלת אחר קדיש חצי ותעניתנבפוריס

 קריאת קורם הקדיש לעולם . דתעמת ומנחה רשבת גמנחה חוץ ההורהקריאת
 שהוא מפני לפפטיר שקרא אחר קדיש שאומר בשחרית באב מט' חוץםפטפי
 שלשה מפטיר. קריאת קורם שתיהן על קריש אומר ס"ת שתי כשפוציאץ .שלישי
 ניסן ח-"ח שקלים. בפרשת אדר ור"ח . בשבת מבת חודש וראש בש"ת כמוס"ת

 בשמיה שקמא , ובס"ת יחר. ושלישית שניה ס"ת על קריש החורש_אומרבפרשת
 ולח טבת ר"ח וכן יחד. שתיהן על קדיש ואומר אצלה .מפמיר של מניהבראשית
 מוציאין בשבת כשחלו החודש פרשת שהיא ניסן ור"ח וקלים פרשת שהגאארר
 ואומר אצלה השליוטית' ,מניחין לו' קורין שנייה ובס"ת היום בענין ו' קורין ס"תג'

 קורע נ' ובס"ת כ"ח פרשת כנון קודם הדיר קורין לעילם . יהר שתיהן עלקריש
 חנוכה של קורין בחטבה . ג' במ'ת במקז שקרא בענין מפטירין .ולעוקםלמפטיר
 ומפטירין תשא 'כי בנ' קורין בשבת אדר ור"ח דזכריה. בנרות ומפטיריןבשלישית
 ונאחד ומפטירין הזה החודש בג' קורין בשבת נצן ר"ח . שנים .שבע בןבשקלים.
 שניה בשבת מפטירו בחנוכה שבתות שתי נשיש . בטלה כסאי והשטיםלחודש.
 טות טאהרי *(חטן בשני' פפטירןן יחד סדרוה שתי כשיש לעולם . חירםויעש

 מייי וצהתשפוט לפי לאחרי נרשם. שהוא כושוים כבני בהלא שספטיהיןוקדושים
 הלא כפטייים וקדוש.ם אחרי וכשחולקים . לקדושים ששייך ירושליםבתועבות
 שנאמר תועבות ראיתן לעיל כדפירש' לקדושים וההשפום לאחרי כושייםכבני

 : נשל ועז, לעיל כדפיר' במרדכי VD~D וכן בהתשפוט. ג"כ נזכרו קדושיםבפרשת
 מחר א"א בשבת באחד אלול ר"ה אבל כסאי השמים ספטירין בשבת אלולר"ח
 . נהמה שום יקודש במחר דאין ציון נחמת דוחה חורש פחר הפטרת אין כיתודש

 יי: ויד לפינחס מפטירין ומסעי סטות כשחולקיןנראה
 וקורץ אחר יום חודש לכל לתעלה תרשש י"ב נגד בשנה פעכים י'ב צבורתענית

 בשוסע ענינו בכמהה אומר ויחיד ומנחה שחריה לרופא גואל בון וענינוויתל
 במנחה דרשו יטפטיתן . תפלה שוסע בא"י וחוחם שומע אתה כי קודםתפלה
 בפנתה ויחל באב;קורין ט' יק . במנחה גם כהנים ברכת ואומר . דור פנן עדומברכין
 .  דאיטי,וטרחשון בה"ב קן וא4 . בשקדית ויחל קורין אין וב4כ . בשתהיתולא
 עה-  ומיספנו אסתר, ותענית בטבת וי' ויו"כ וצ"ג באב וא' בתמוזוי"ז

  3"מ  הענית
 חודש נגד י"ג תענית וזהו . ענינו ולומר ויחל לקרות צבור תענית ואינואלול

 מתענק והבכורים הצנועים וסירת . הענית עכל שאוסר מרות י"ג וננדהעיבור
 א" ישראל וירא , החד לכל וסי' י"ר זהובע"פ

  ובגי' בגי"אא"ר י"ג אבל .  ההן
 בתשעה אבל ענים אומרים אין כפור וביום : באהבה עליהם יקבלו שהאחראהבה

באב'

 )הסעיר 3550 6%8. ס)נופ נסוף ,5מגסניס ת"ג סימן 15"מ מיק שנוס מיץ הטדפיס הנהח4(
 . אמש *בקימו אפיס "סוייגו סכת )פי . גססססוס מחוגריס'נ'כגססו

 35מ פתק. סג"5 403 6ג)'סלמ"6 . ו3מוסניס כמליני סטעוס גס) סבין )סל5ומ סס6מךע"ס
 1כ5 סנ4ינץ גגי* ייע'ו וסכן סונור יבלי סלמס 4 ס"ק מס מ3"6 וס4 . סנכרןססגסניס
 . הסייס גנם ~bS 3ממוגייס )משסירסק*ק

 נאלרסאןישהק



 השנה כלדיבר
 ירושלים. בבסה נחם נם בטנתה ענים אומרים והצבור בשחרית ענינו התז, אוסלבאב
 באבט'

 מתפלליי
 מקרא על בנחת ומברך תהקבל ג"כ ואומרים איכה קורם ערבית

 תתקבל נלא וקדיש קדוש ואתה אומר וקינות איכה ואחר וקינות אינה ואוטרפנילה
 או לקרא מברכין בהלל : בריתי זאת ואני למחר וטדלג תתקבל בלא לסחרוכן

 חוזר*( היחיר ערבית בר"ח ויבא יעלה שכח . ב"ס פרק במרדכי טמיק כן .לנטור
 ש שכח אם גם שם עור , )מריכי( בלילה החורש טקרעצן שאין יפי ש"ץולא

 : עלינו דקבלגו כיון חוזר הסזון בברכתהנסים
 : ס5כס כן 61ין מנומנמים ס7נריס"(

 יתום קדיתידיני
 טקומות ויש . האורה את דוחה הושב דנה'גי קהלות יש )6( יתום קדישבענין

 את דוהה דתושב דנהיגי טקוטות ופשטיה. נהרא נהרא דק "rttwדנהיני
 ל' אחר וכן יתום קדיש ולומר להתפלל לנכרי רשות "ם ראשונה פעם טיטהנכרי
 בתפלה דוקא הנכרי את דוחה דתושב והא אחר. פעם קדיש ולוסר להתפלל יוכליום

 דא'ן משום והטעם iSIW שניהם וקדיש דבבוקר שמע בפרימת אבל בב'הובקדיש
 מברר דלא וכיון לא או הנכרי את ההושב דוחה אם הפתח שעל באותו קבועמנהג
 וכן : וכו' יהיה אחד משפט כרכתיב שוין ונכרי תושב דליהם טפי אמרינןפנהגא
 שיקבעו הוא נכון טנהג. שם לקבוע ורוצי; סעלמא לקוטי שם שבאו חדשהבעיר
 דוחה שהחושב מקום סנהנ אבאר ועתה . לה חוצה בין בב'ה בין א' משפטלהם

 תושבים שניהם אם לינצלן רחטנא אם או אב של אבלים ב' רש היבאדנכרי.
 התפלת כל בגורל יחלקו חודש י'ב או ל' תוך או ז' תוך ושניהם נכרי' שניהםאו

 רוחה ל' תוך ואחד ז' תוך אחד ואם )נ( . ב"ה פתח על הן העטוד לפני הןוקדישים
 ים אוחו כל קדיש ז' בן ויאסר חודש י"ב לבן שריחה rtff טבל ל' ב; את ז'בן

 נם ציים יאר שקורין אם או אב סיתת יום השבת באותו לאחד אייע ואםהשבת
 האבל צריך שאז שבה בטוצאי אה שבת בליל קדיש מלומר ז' בן ספני נדחההוא
 זה על אטרינ; ולא קריש ולומר להתפלל צייט יאר אותו ימל הכנסת מביתלצאת
 אינם חודש י"ב או ל' תוך שהם בב"ח אבלים יש ואפילו קרבנו בטל זכנועבר
 מצוה בר שאים קטן ז' הבן אם אך )נ( קריש ולומר להתפלל בידו לכחותיכולין
 יאסר ז.( )תוך ואם אב מיתת יום לו שא.רע מי או קריש לוסר ז' כל לב"הוהולך
 וסכל י"צ או ל' בן ההושב את דוהה נכרי ז' הבן אם ואפילו אחת פעם יתוםקדיש
 אותן בנורל יחלקו בזה נם 1' בני שניהם ונכרי תושב אם וכן ארש. י'ב בןשכן

 תיך אהד ואם האורה על לתושב עילוי שום אין ו' לענין כי שבת אותו שלקדיעףם

הנהות
 7מס ק7יס סיומי נסיר 'מוס כסיין קי'ס גומל יכף 6מו 16 קניו טמא 15 מסק_ 06 קיים קומרח(
 סק3ורס מ'וס סייגו 5' ימיך ו' תוך 156 וכ5 )נ( : S"1CD) )תגולח ויקי ננץ יסיג 56 6ךנכך
 י3ן רומס ו' כן סדטמו קנח מסמע ; IDPO 6ס דומה תיגו נ517 ו' גן 6נ5 . )ו ס70ע מיום651
 ימוג נקדים 1DD כו6 כוסל בחל נכרי 3ין מקוק 6ין סאסקס נסנין ונ( : ססחמ סע5 6ף5'
 מלפיס 3נדיס 16 7גסיני 5מ6י olpn וסיכוי מורס י'3 דץ וכ5 מ"7(. כסורג )מסל6'קכו'
 otD1n ה6 עי קדים 51ומר S5enoi 6נ5 מ1דס י"כ ג5ומ סד גוסנין סד')'ס וכ5 טע!ף16

 סכמנו כחוססוח ססק מסריס 5סם5יס. גסינ' ו' חוס נ"ע י6ר ססק ס6סר" : מסרת()~סננת
 5ססך, וכן ימיו כ5 כן ינסו 5סכ5יס גסנ רקבון נס:ס ס6ס O~pDID וממסרי , יס5יס ירגם06

 ט3ה 6חר 5סתעגומ דגר6ס 5'6 נסורם מסר6'ק גת3 נר"ח ש נסנט נייע י6רוגס6ירס



לח יתום קדישדיני
 בהפלה חורש י"ב בן את ל' בן דוחה תושבים ושניהם הורש י"ב תוך ואחדל'

 התלקו בו שויין שניהם ב"ה פתח שעל שסע ופורם בקדיש אך העבוד שלפניובקדיש
 לתושב חודש י"ב שכן סכל ל' בן את דוחה לחושב ואם אב בו שמת ויוםבטרלל
 אורש של הקדישים וכן וטנחה שחרית ערבית תפלה דהיימ התענית יום אותוכל
 ואם בטרל. יחלקו ב"ה פתח שעל שסע ופורם בקריש אך העטור לפני שאומרםיום

 להתפלל כח בו יש הנכרי אז צייט יאר אירע ולנכרי הודש יב או' ל' בןהתושב
 ל' הוך לנכרי ואם בגורל יחלקו הפתח ושל העמוד לפני ,אחד וקדיש אחתהפלה
 שעל בין העמוד לפני גין והקדישים התפלות יחלקו אז חודש י"ב הוךולתתוב
 בני או ל' בני שניהם אם נכרי על לתושב עילוי יש בזה אך יום ל' אותן כלהפתח
 ועופר מלהתפלל לנטרי הנכרי את התושב דוהה בזה צייט יאר שניהם או חודשידב
 בגורל ויחלקו שוין שנהגם הפתח שעל וקריש שמע בפורס אה העמוד עלקדיש

 יום באותו ואין אחד ביום צייט יאר להם שאירע ארם בם ז' או ג' ישדפעמים
 מגילה שאוסרים בי"ס או שבת הוא אם וג' בחול העמור לפני יתום קדיש ב' אםכי
 ושהלקו להם מועיל אינו כי יתום קדיש לוסר לכולם סטוק אין כן ואם דרשה אחראו

 דהא אית זה בשחרית וכן יום קדיש יאמר והשני ערבית יתפלל שהאהד זהבענין
 יתפללו ד' או נ' שיהיו כך כשיזרסן ע"כ עיקר יתום קדיש דאינשי בפומיהסרנלא
 שלא סי וכן אחריו. של יתום קדיש ויאסר התענית יום סיום של ערביה תפלתגם
 להתפלל הוא נם יכול בדרך שהיה כגין שלו צייט ביאר לב"ה לבא פנאי 6היה

 הכנחה הפלת קודם בא אם אבל שאחריו קריש ולואר התעמת שאחרבערבית
 ערבית בהפלת זכות שום לו אין ושוב הפתח על קדיש אומר אז אותהוהתפלל
 שיש וה'כא בכולן זוכה צייט היאר קרישים ג' בו שיהיו וביום שאחריו. יוםובקדיש
 שלם יחלקו אז עליו ואבל לאביו יחיד אחד איש נ"ב ויש אחר מאיש אדם בניהרבה
 חייבים כילן כי אחר כאיש אחד סאיש אדם בני הרבה אותן חשבונן ולא יחרבגורל
 רגיל אינו והשני להתפלל שרגיל מי יש ואם וחם. אב כבוד בשביל קדישלוסר,

 כי בשוה 'חלקו יהובים הקרישי ס"מ להתפלל יכולץ שאינן קטנים "ם אולהתפלל
 בנים לו יש שמת אותו ואם ונשכר. זריז אלא נגרע אימ להתפלל יודע שזהבשביל
 אהון רק שם שנקבר אביהם בשביל תושבים נשראים אינם לשם ובאו אחרתפשר
 טשרתי או סם שנוהנין אותם הן הושבי' נקראים הקהלה דרי וכל הקהלה תוךהדרים
 אדם ואם כתושבים חשובק כלם קבע רירת להם שיש העיר עניי ואפילוהקהלה
 השוב  הקהלה ררי  עם בשל ליצא חייב שהוא משעה או הקהלה  חוך דירהוקובע
 להשר. המס לית! שצריך אע"פ השר עם הסס פסוק שנמר משעה לא אבלתושב
 דרי עם בעול לישא חייב שאינו משעה אז הקהלה מ; דירתו שעוקר סי אשכאוכן

 או כלטד לב'ה "ם ואם להשר. הבם ליתן חייב שעדיק אע"ג כאזרח חשובהקמלה
 אם אבל תושב הוא גם אז ובנים אשה לו שאין פנוי והוא לזמן הששכרשטש
 אפילו יהום בביתו סנדל ב"ה ואם כנכרי. דינו אז אחר במקים ובנים אשה לויש

 אם או אב לו יש אם אנל תושב נק-א אז אחר במקום אם או אב לו rw1בשבר
 בשכר. אצלו הוא אם סן'ש צדקה בתורת סנדלו אם אפי' תושב נקראאיני
 מהר"מ טתשובה העתקתי . אכן וירושלים צפן בנחומי ישראל אבלי ינחםהש"י

 : % שתיקן התקנות וכל אלה מג'לטינץ
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