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לשכח לאבותינו וקדמונינושבאד^
החיים שאספו והקימו חכרא

י!י'״א גמילות חסרים לק״ם והלמז
גדדביו זו קבודת המתים* ולעבוד עבודת ה'
כלב זו חפלה * והעולה כנגד כולם קבעו ז^ן
ומקום לתודה* אשד בזה נתחזקו שלשח עמודי
העולם* וכדי שלא יחכד התמיד תקנו תקנות
ג־ובות* הלא המה כתובות* בספד הישד בעיני
’היוצד ולנחת לבל נוצד* ואנחנו צעידי צאן
׳קדשים המקודשים לילך בעקבותיהם* לאשר
ולקיים תקנותיהם קבלנו עלינו* בחתימת ידינו
והנה מצאנו דאינו * שדוד הולך ודוד באי* לצבא
צבא• כונה ופותד מכבה ומעביד* דאשון דאשון
מהתקנות שהמה כעמודים מעשה שדוון וישען
על בי נתו כאלו מב׳ין הכל בחב מתו• ותקנתו
קלקלו אודחת יושד על .שאין איש יודע פשר
דבד* מדוב התקנות אשד המה מדוב ימים בלאות
ומטולאות* וית דות נטולות ומחוקות* זה מוחרן
וזה דוחק לקיימין מפגי שינוי ח;מן ושאדי טעמים
שקופים אטומים *
ב כ ן הסכמנו לעיין בתקנות אשד נמצאים
י אתנו היום* ולבדד אוכל מתוך אוכל
־
הדאוי למאכל *להחזיקים בתוספות חדשים אשר
9עדוכ כאו  Tiaהכדח מעמד ומצב החבדא יצ״ו
א כ « ן כאשר
,

fA

דג־ן ך מ ה

♦ גא׳מר המה כבתובים דבר דבר על אופניו בפנ״קס
:התקנות הלז ומחנים אנחנו שהאלופים פו מ
׳ קהלתינו יע״א יפנימו על ידינו׳ לאשר ולקיע
כל דברי התקנות הנ״ל למען יעמדו ימים דבים
׳ בכל תוקף ועוז כמבואר בתקנות קהלתינו יע״א
* סימן י׳ ד סעיף א אשר נתייסדו ונתאשדו
מאחנינו המלך יר״ה
ביום  September 1808ג ! למספרה

וזאת חקת ההורה • לכל כני החברא •
•גמילורז חסדיס׳ בחירה הי נצמדים ♦
■בד5ר טוב כזה ־ כולם יהיו אחדים■ ז

ר]קנות
א

בכל

יום מימי החול • ) חוץ ערב שכת וערב
*״'ט רער׳׳ח ( חצי ש!ןה אחד ♦1יאת ביו*
׳•
בח״כסתםלות מנחהומעריב• »ו!ןץ»יר:כל בניהח״ק
יצ״ו צינרן  pirtiבבה״כ על  pnrtisסר^ •‘ לשמוע דברי

ילמד ל האלוף ה חדני מהוריד

תודה אשר
לי פ מן כו כ טי ל נריץ ( שהוא ע״ע רבי ד ח״ קו ע״ ^
או איש אחר אשר יבחרו מנהיגי רח״ק במקומו po
עכ״פ ג' רביעי ת שעה• ואחיב יחפללו תפלת ערבית
למלאות השעח ״ «ער חבר ניט קואט כזמז רמ אן
נחן ןערנט• א!ו בכל פעם רביעית ב״ש קנס 4עבן •
א ם לא שחוא חוץ לעיי או מחמת אונס אחר  5ך
היגררט סווררן ;
״

כל

שבת ושבת מן ר״ח גיסן עד תשרי * חוץ
משבת רט  ^ mספרי תורת ןיימנט* אחר
ג״בכל מיההברת
יציאת כה׳ןכ הגדולה שחרית •
לבוז׳׳ב חנ״לקואי! * לשמוע דבר  •^hומי שלא יבוא
>חן קגס כל פעם א״ בש• וכל אחד ואחר ישב על
 p.Trtעל פי גורל  rrtלון ן^וויון • בקג^
סקוסל •
.
,,
א׳טיןונן■;

ההגות
בליל ראשוןדשבועוו־ז וליל Njywinרבח
 pirttכל בניהח״קכנהוג^ערנןככה״פ
עלפ^צוהקבורן *.ובשערתהלימודכיןבחול־* וכין
כשכתאולילקכועות ולילח״רו^קייגרקייןכיסול
ו»:ו5ין• הןבדבורה!כמעשר״ •,כןןנסחציטי1ונ4
^ל םעס ;
’
כל

בני החברה ןוז1י 1ןערנין • רי^ו דיניםJH fi’M
 .ייך  mנוהג »יין עט הגוסס• וכן וויו! 1Mויד
גשבתנו !רדיזט•! הסטודס רען כר מינן חב צו ר»יבן ״
ובפרט הריגים של ,קריעה i
*

באם

ח

שיעיד ה״ו אהד מןהחכרא או אשדא
מה ק ג״ת של נשים וס^ין כניחס הקדימה
הבן ־ קדיש אצל החביא » <3ו!4ין ־ פר חיינר מאנשי
?1״ק רעהר אבל חיו על אביו אי אמו ריס ;יט בח״ק
»4עה1ט • וכאם שיעדר ח״ו בעל אשד־ז מנשי
הח״ק או אשת אחד מאנשי חח״ק • חן כחיי׳ אשתו•
אי כעלה הן אחרי מותם ןוו3ין כניהם הקדימה כג׳י׳ל
החב ן כל זמן שהם פנוים • יווהר צייט על אביו
אמו שהיו כח״ק להם הקדימה להתפלל ולומר קריש
נשוי אופגוי שהוא אנל על אביו או אמו שהיובח״קז'
קודם יחדיר 3ייט נ^אנשי חח״ק על אביו אן אמו שלא
היו מזגרה ופנויש שהם כו/״ק גח של בחורים שווים

ל>-ןגשי

ד

מקנות

^נ שי הח״מ ג׳״ח הגדולה  \nלענץ אסירת
להתפלל תפלת ערבית • םנוים אכילים או ילורר
|ייט שאיגם בח׳׳ק ג״ח של בחורים לא יתפללו במקו®
חזן חפלח ערבית

ו
התפילות

חמיוחרם לבני  p^nnיצ״ו • f t
כיום הכניסה קורס חנוכה יתענר
גל בני הח׳ק ויתפללו תפילת ערב יום כפור קטן י
.אחר זה ידרש הרכי דברי כבושים* ימי שלא יתעגת
.קזן חצי שי^וג^ לצרקה דח ק וקינים פטורים םכד
 *atשהוא חוץ לעיר אן אונס פטר מכל ;

ז
^י ן המצרים ילכו לכ״ח זעסר^ השלשה גבאיפ
י ושבעה אנשים * ב* רעפוטיהרטי ויב גובי^'
צהדבי• לבקש מחילה מהמתים• והרבי דרש ידרוש
והוצאות לוה רער|ג הגבאים לא יותר מקופת הח׳זק
rirt 4עבן / Dirt — : 30
אחד ד׳ ח אייר ילכו לב״ח צמיבר  5עהן *
^ום
השלשה גכאי׳ והרבי וארבע אנשים מןןיבענרם
^עשטיהרטי וגיבים על פי גורל־‘ לבקש כנ׳יל והרמי
ןידש ידרתט והוצאות לזה דפק׳ ועכאי לא עתך
®קופת הח״ק למיט ^עבן / Dirt — ; 40
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 Q V 3זו' דהליחות שנוהגים ל»לך על בית חיי®
ו״ימר

#־"J׳

מקנות

גאומז זה 4טנגד.ך rt״; י^5צו
^ ! ר כער• 4
ובתוכי ילכו הרבי ושלשח גאכאים ז׳ אנש»ם שנ>
ן1י05שיהרסי וב׳ גובים • וגבאים מגה״ן; טטל»י^
«)1רק וגם  ^pnrt. 112]5ועוד ששד; אנשי הח״ק «'1ןכי
מוזקלפי ן:נמ4ן וו:ירן הן עוסקים והן פרייצו ןייטן ולכל
אחד מהם יתן ןווהטכי מח^חם דח ק* ומי מהמגהגים
שלא ילך כעצמו • טער^ ויין 1צוהט 5י וון ג־,יין צונדרר
®הנר 4עבן צוזגר «ען טוי| וויבד .ןעבן הנגט״ זויהרכן
רער ועןבי 4רניט לוין ' •|mJ p3rtחויך‘  !« Jrttמוה
טיייכן חששד־ז
מנקם הט5טן טונד .משנה לשנד־ת
ויין* ביו הקלפי !5ן קו<*ןיך.
n tשים דיט בשנה וה
לוין • המנהיגים רח^ק קענ|.לוויו תוך הקלפי
 jHipוהוצאות לוה,טער^ הגבאים לא .יותר מקופרע
ג־ ; / 70הח״ק טויו ^עבן
••

,

ט

ןן { } זז״ו טייגר כקהלתיגו«פרק שוטל ע^^ערשו
׳  •»n .דט אן רער ר,ענין קען דט ער ח ו נ ו ^
®תר ט!ו רען הנכאי או אחד מחכיריו דעהק ער פר
« 5ט עבורו«טר.ר  15נעאן • !טין רו 5ן שני אנשינש
סאנשי הח׳ק הן נשואים אי בהוייס־ ט! !!ע^כר רעק
בגנמיט הןט אצל החולה בייט  »3טטין דהיינו כשבת
זביום טוב ביום כ׳ שעות • טוני ט^ווט החולה זענ;ך
{עהבט ט»יט ןט 5סידר ב׳ טנדרי דיט נטך 5מ1ן.ן
ביימ^טטן11״כ ג׳ ש עו ת־ כל זסןרט דנגר גכאי1ויר.רט
5ינרן גיסן*  15ויי! * ופי שיעבור על משמרתו מחויב
לשלם קנס להח״ק עד  pבעד כל שעה • ובלילד־ז
תמיד )דהיינו  !15ןעקס טויער  15טוי 5נט בין^ועקס
אפילגני מי ה ק י ץ (  ,ר י ט 5וויימד'ט
ןזימגר !5
טיהר
־
.

ח
לדיר גורל־* מיהרט»יי1־ ג׳ שעות אצל  r t j n nביי| 5
שטיה! רמי שיעמר על משמרתו מחויב לשלכש קנס
להח״יק ששד־ז כש לכל־‘ שעת • והגבאים \\\p lit \x
טרוון;ן רט תחולה ניט רגע אחת,בלי קכיז או שמש
כ^ייבט• וכאם החולה  pל ^ענ^ר ^עכט סידר טנדרי
3נ«יימ  cSbnמיד,ר גירל ^יהרט זיין וכן חוזר חלילה •
אכן טייצר  pהקרואים1ונגד.רט חוץ למקום או מחמת
^אר אונס ניט ר,ע! בייט ק«זן אזי סטור מקנס * אבן
ויין בעהרט ב1ייבט טטיהן :
*
א צ ל ילד  pד׳ שנים עד זי״ין שנים טיז 4נו^ בייט13
טט?הן קברן אחד • פט וט 3קיינר רער מע ^
זזגכאי טן «3רירן זזען ער אצל הגוסס טייו יוטכרטטנג
ט;1ד קיין דאל  p3ווין• אכן ווען החולה טעהר אחד
מלני הח׳ק ד*ל טערן הגכאיקיין ווט5ר טטגג3י • 1דין
איו ק כדגים 3יהן ויען הגבאי ב 5ינד דט החולה נוטת
למות טיו טונר ה^ט מורא שיצא נשמתו קודם ביאר־ו
כעהרט 3ייטן ״ ^עדי 4ה קבדגי ס דיט טן נעה^טטין
וומ1נין רו 5ן3מון טונד רער ניט קואן ווי 5 3ר nי o^iריצו
 n r a b i .קנס מ 1ש וועו ויין בעהרט 1וער :
אצל חילאת רטכ3יו ואוו)1ין וכדומד־ז ד־יוח זיין בגי
החיק ריט כגיס קטניכש הטבן פטור בייט .13

שטיח! וכן כשאר עסקי המת חוץ לווינו כן אצל חולת
ןעי 4ע דיל טינד 5ערניר ט1ןי ריסטוררר עטך.ר 15קואן
וןירט 5ר ן 1כט לכלל אנשי הח״^ חפן אחד או איז ^
מאנשי החכרת אצל חולה ווערן 4ירו 5ן אפילו m p
□קרובי החולדה • ט3ווט וט] ךפר קנוק טן הרע^יהל
בנאי)טון רו6ן שיכוזא כעצמו או שמש ט?קן איגן
׳ טוסד.טרי1ט3יע ספן ןו)נט ניט 4עינל דיט דאל !3ניהן ;
ו כ די «ען אן בייט טטיהט הכל בקחשח ובטהרת;
^הן ןט 3מירן אנשי החברה וין משמי
.
^
^ i f H

יהקנות

r-

' ^מלא לדבר דברי חול * וקטטות ♦הי׳ מח שידיה
^ .ויעבור יחן קנס ח״י כש • ווען הג כ אי ס או בעהיט
•דיטן אצל החולהקו♦♦!•  |umי»נררי קכדניםו3 ” 1ן ומי
׳
שיעכר יתן קנס ח׳י בש :
׳ ’ י

דיא

אצל הגוסס מטין ♦שן נפטר »ירר»צוץן5ויהק
כנהוג מכסה <  p״ אבר ד,יין הוונד «ייטר | rt
 p 'Tבי» עס יון דער רע^יהר גבאי בקגגנר 4אין5ט
ל»נר רעות ^5ראי^ט אויב רא אעךן אפ היכן* נאהך
■דט הכת אעטפעקטיהרט אי! ע׳י רופא* וכן דדדין
בחייכן
^סיתת פתאוכש רי־ל ו 1ע55ר אין כעט אז*
«ערת לעת ואחר כך ניט אפ היכן בלי אינטפעקציע

־

:

ו.

• ־ »ו־.רופא:
.

מהמת

.־ ■

י,יא ■

'

מהדת חמת» :א 5חגכאי לבגי החכרת
דהיינו דיא בטהרט ןייטן  !mJאן ואנן
*
קו«ן «טד.ר *יין • אצל־‘ קטן
פרעניצס השעה רט
מן א־ שגת ומעלה עד כן י״ג שניכם ב • קכתים מך
ח״ק של •בחורים • ומכן ♦״ג שצה ולמעלה נל׳קסרנם
מאנשי ח כי ^ הגדולדה וב׳ ק כ רני ס מאנשי החי׳ק
רבחוריס ומי שיעבור ולא בא על זמנו יתן קנס לחיק
א׳ ט^ונך ״ רהיינו בי»  p iא ויפר בבקר* ולאחר ניין
«5יער »  rקברנים מאנשי חכרה הגדולה סטור מפגש
וכמו כן אצל חו׳לאת ראבןיוואאלין צ;״ 5וב ת מהלי ת
1ין בני ח*^ק ריא מים קטנים האבן פטור מכל עסקי
 3םח חוץ מלוויית • ובן אצל חולה ממגע .ח5ל כגיל
בתיקון
t
^
י -י

ו

ב ת לונו ת

׳!תיקון .טי׳׳ת • צוונרצווק ל!ןי ריס«ורדר5 .יומר «5קי<»ן
 irtiקיינרםכני החכרה ) חוץ ריוו בעהרט ןייטן (רער 5ן
 hxHהמרת נוגע ויין בלי רשות מהגנאי ומי שיעמר
יתן חצי ר״ט קנס״ וכדי שיהיה אצל המת בקדושת
זכטהרה 4 53יר.ן • יזהירו מ ^ו ד כטהרת המרת •
לכן ווערן אנשי חח״קויד משמרויין מדברי חול וקטטות
יהיח מרה שיהיד־ז ומי שיעבור יתן ח״י בש קנס •
כיום טוב קידש  3m.הגנאי קיינק רשות 4עבן חוץ | rt
כערירט 3ייט* וממילא אתמר מי שיתעסק כלי רשות
יתןהקנס הקצוב חצי ר״ ט:

■

יב

׳

<

0
צ ל ^ ח ד מבני דתח״ק חת מחויכ 15
 5טצנ^ על צד האחד שם הקברן ו ע ^ צר
השני ג״ ה או ^' ה • ובוםן דט ה3וויי׳ ויין »tfM 3rt
בבתי כנסיות כקצינר 4א1ו 5ט «צרן • »5נר^דיצו פענינג
רצני^ הגבאי ניט עהנרר צופ כעאן מ 3י אצל הסכיגדת
מהמת או עגלה מהמת ואם שיעמד הגנאי על זה •
יתן הגנאי הנס מ ב ^  5ענינ 4ג' כש• בני הוליז ויינק
גיט מחויב  3פנגר על ן»יי / 1המת  13וווורטן ח 3ט בת
גיין הויער  *!p rii 13ובאם ב' או יותר מתינ ש חיו
 ויין״ .ווו 3הגנאי ריח  5ענינ^ ניט פהנרר סערפן 5ועגע«ין ח 1ט בייוו דיוו  3עטטט]3וויי׳ ;

יג '
לןי ^ ^ ר כ:ני הח׳ק ןח 3ויך דרו1ען.ין המרת חוץ
לביתו  13טרחןין* נלי רשורת ס^כאיבש
י
'ור.עיבר על זדת יתן קנם'שני ר־יט לקופרת החכרויי*
ואפילו
ב כ 2 2
‘
׳

י

מקנות

;^אפי^ו דער ניר מסייע רר5ו צייו ״ והגנאי רער^ f irt
^*ט הסרת עהנרר צורויט  prtiטרצי^ין  V'rt t)hדייו
כסו |m‘1בכה״כ היוט יודט^רו 5ן
־’פרע'5סע ק^ציק
והגבאי העוכר י ת| קנס חציר״ט• frt li'ii 5ונ4יד.רנרר
־סרנס שם איו אפילו הוא אינו סאנשי וז*ק הרשורת
עסקי המת• והגכאי צריך
>תונחלו להתעסק
ליטול רש1ת ממנו • הן ציוק הסת צוב צו היב /אולטר*1

'

או לרצגיא םכית; 1

! ! ע ל ב ר מכני החבדא ציי ^1י4ט מיהרט• דט
 h tדער !ע^כי^ר כיט
»רצו^ק
 1פרפן קי«ן איט יצ!שן ״ קינטט • ^יקו{צרכד אימטין •
>ונדי הוד • מנר הצו טוך ^יקוןעהרטיצ»ודר ווי*סי הויון •
♦וורדצעהרטן • חוץ בחורף• !טצק״נר הן םאנש»
?1חברא והן שאי יחידים  plftiדע־ 5ן טרצו^ן• דקאזו
^ןר,צייר ויין טווצור3י הויון דרייצו הוקטניה הוד • טווצור3י
{טי־ןענטנג אוונטיצ • והח״ק »צ»צ וייתן דט תמיד סוכן
ויין י״ב שחרר צצוקנטי איונטיצס דיה על הוצאות ח״ק
►מיצין «4״ו 5ט טערן 4 13כרויך סן נושאי המטרה* ום>
שיעבור לבוא עס ר" 3,מנגווען  5טני ט פעראיטיהרט חיו
^שלם קנס ככל מעס ששדיז בש* כאכש ח״ו שיע 1ר
פ ת ס  irtiiמנהיגי  S n p r iטיקן 3עטיצ צחק שמורת
הםדנ«ם יוב  13ציייוהגן ־  mדיווט  4טעהן קורכש דייו
געהרט צייטן מאנשי החלרא• וכן הדין אי ט ט ר תיןד ט
קדימההכן קורס דיס בעהרט צייטן מאנשי החכרא :
 iimי

'!גס הסת כנ״לניט צווי* הכית  13טרצו^ן כלי רשורז
מןפרגס החורש כקנס ח׳י ותובים לקופת הצר^ת
דקהלתינו
*

ז

המנות

1ק*>?1תיגו* ובאמ שיעדר ח״ו אחר מאנשי החיק iHm
ך 1שמות מן מנהיגי החכדא^?ב4ןי׳1ןד;.טווג 1ריןנ(1ןדרןיין
f
.1
בפהרט ןייטן :
עד*י מטהו
ג א ס שיעדר ח ׳ו אנ״ר דקהלתעו
ואו  pHאנשי
^טנע^ט «ערן חד^ כזד.
אףאם >היההלווייאהד
ך ח' ק מטהר ויין מוכר
׳כיין וזויר בבוקר • הרשות נתונה לכל מי שירצה להוליך
מתו לבה״ק על יציאותיו טין טיין שהוד רויה ק 1טט ׳«
דיט צו!נטר טערטבט^יפ סן פרנסים יצ״ו ודרס  5ר
פטרטי^ ןןערן• בתנאי ד ט ר ען עקסטרט
להח״ק המחצדת מן טורדינטריע ארון מעיר־ו׳ *w»H
יתבאר לקם! כסימן ט״ו :

1

טו

מ י י ל ? ויו איודח פעמים ממתזיע טין^ רש
י ד־זפת סייסן  Hפ4ין טרט^ין א׳ו ו ה נ ו ^
^
המטח זיין טופ־ 1רט צו טמטך כל הדדך 5י טרמ^ין ״י
 «uטיו כל אחד מבני החברה מחוייב טוויט  bרר b
פד.ר מאחד מנושאי המטה טן  4רופן«ירט טקמיד.נ ן
טע צו צט1ין cSiit 13 .טוהן;• והעובד ע ^  ', mי ה
קנס ששח נ׳׳ש להח״ק״ ו1ען .יז?ו ב׳ סתום או יותר
*יין•  t'Mרגכאי 5ו’4נס דיטרט! אצל יפדר מת •
ריט טלפ4ירט  !miמן *ט^ק * כדי רי^י ליוי'תצון).ייו
ר,פנין «ט5ן אם יוכל להיות :

׳

■ טז

■

'

׳

כדי ״׳'׳■־׳^ייי^י™ °׳ ׳יאיזלו• *ן1יו

 rpננא׳ יעי ״ע^ן  nanייץ •לגמ
צטוין
^ ^ ^ 3

*ז^קנוח
 !nilטרצי^ין אם לא עהר ה»5ט ^דו| I51rt34 n^yti
בקוי»ן והגכא♦ חעוכד צוונר מיורשי המת ניט ^3יtד^.ט
הגבאי «ן 3ט מכיסו ער3י4ן• ארון מ שרת
ייייט״
י^י  tי ע34יד.רט 1313י!י| באופן זה דער אצל קהל יצ״ו
דירעקטיבןטטטונ4יעד.ר3ידטצ»קט'הרט»5יז •
׳!זזגטי ~ •  / 5א ( ז3ווןין ארון מעות f % 10
^^
■  - 10 :הנ״ל — . — ,
'5ו!נטר —

1ו!נטי — ״  25־ הג^ל ^—י

7

־♦!זנטר —  - 5 *0 :הג״ל *— —*
15
—י
1וונטר ~ - 50 :ולמעלה —
קינדר פחותים מז י״ג שניכש !/פרט b3n«34
קינדר נקכר
המחצה מן טמר^ הנ״ל* אכן«נ1ן
 !t iiנגד 3יז1ונ 4כפי חקנות הקהלדה על בית חייכש
«ויויהר בער^ או בית חיים טויבר פעהן  m iirtעט
^נ3י ארון מעות ^3חד.זט ו1ירן כפי טייי^ הנ״ל ומלכד
tי^רון מעות הנ״ל  Imדדגכאי לגמרי גיקט טער•|£
פוררן הן מאנשי החברא ותן משאר יחיריס* ובכלל
זה קיין רעטטיטו3יט © t3רוז4ו כעד הוצאות ו1וצזט חח״>ן
מזט^הטם בשביל קבורת ולוויירת אחר מאנשי הח״נן
רן כולו או מקצתו • ארון מעות הג״ל n׳ t 34מתט
){עלי( צוויב טוינט יורשי או קרובי המת מיין בזונרר
א מן 3מזן  | 5ijmעל הוצאותם ;

וועהד

10

: ib׳ דזחכרא ויין בעהרט מיו מרויט 13
5מהרן מוגר א! ^זמ^ט מיו מוכר ניט
מחץ 3מ־.רט * יתן חצי זהוב מ»ימר בערן• או
 3מיבר פערין וששחכ״ש»3עכור^ מיני דימ רתז זו־׳טי
^ 4יין* וכן ג כ רימ ל ט מע^ין מר/יו פמהלין«ען מיהר
כעהר
■ ־־

תסנות

ח

צנגדירס חיו מחויבים לשלם ששה ב׳ש ן»עמר^ וחצי
זהב !ארחר נער^ או 1ח)'ינר פעדין • יכן קברנים סן
ח״ק של בחודים העכין ג״ב חיהר בעהרטM־ Dחחי!
3חהר| ^' Vהשלשה ב׳׳ח ח1נד 5־  vu<1ייקנס כנ״ל חו;ר
«עןצר סן קכדגים וגס ב״ב ויך ניט 5יגר| מערן ןיוון
כייח י«ב 5חהרן הספינה או חנרייטן סענלה כאותו
זמן הגבאי השפות חול ח (5ןיווט1וערטרער»עןבי 4ר
11ון  |Hmדתקנס ב3חר(.ן • והגבאי מירט עט בריבצי
עליו חיבר ^עכן חן דער רח  1Jחן '  cbDD,חי!
במקיטו חחיט צו פחהרן לקנ  Sקנס ד־י׳נ״ל דהיינו
קברן במקום קכרן • וב״ב בסקוס ב״ב ומי שהוא חוץ
לעיר או אונם מחמת חולי ר^לפטורמקנס• מהמוז
הנכאי כבית וכני החברא על כ״ח רעצט
הקריעח
השגחה 4עבין רט 4טי 5ט על פיהדין . :

■
כהושענה

יח

רבה !ח! מי שבירך t 51^K4
«ערין כב״הב הגדולה לגבאיס
רהח״ק וככל מהנר־ז יד ןהרע4יד.ר גנאי עכש כלל.
מנהיגי הח׳ק בכל בתי כנסיות דקהלתינו ;

יט
ברנסים

יציו החנן  13גיטטחנרן חי^ מקובבז׳
מיחד לאנשי הברא • לקבידדח ע די
גי ת הקברות «ויער נער!4חויברפעהן :

כאם

.
׳

באם

הקיות
כ
י

י

עעמדר ח״ו אחדמשאר חכרות אשר נעיף

הזאת• אז»ן כני החכרא *לו לחח ק שלגו
ן;עכן יפחיוז  / 3 : 10אמץ מעות• ועידרכיעיון
ר״ט 5ר רט טריי^ן מהם להטת • ואם יהיה הנפטר יותר
^כחכיא אחת* אז! כל חברא וחברא  5ר}יך !ע^כעטן
0ריי 4שעות ציי^ן רביעית רט* וכשכיל א תן מעור־ץ
מננ^ין רך היזכרות  5ר טרוון:ן כטוב בעיניהם י וכאם
הנפטר הוא כחיוקינטיריבומיהרט רירעקטע ב5וזםטינ^
לקופת הצדקה יעהרליך חסשה זהובים או יותר • <»ןן
הערטיכש המותר סן א תן מעות ^^6נט עט טפרי^■
w sso״ כתיקון ט״ז סיפפעןיהרן• המניא ^ מ ס קי סי
אחד לקבור על בית הדזייסדקהלתינואסאיש אמיר
הוא או :ער ציז^ין לא פחות מן — * / 5ו ל א יותר
מ’ ט —  / 10 :פר אתן מעות ואם הניא ימר־ז
קארון ר טני ס ;יטי^  rrtא תן m 13״ |5/ישלם לא
11יזות ט)ט  ^ 2 : 10ול^־ין יותר 1ו(ט :־־*י / 5 -
כפי ראורת עיני הג כ אי ס * הח ק חיו זיךמשעכד
אדוטת בחנם ^ •3עין למתים עניים דיח מןהוצאזר^
הקהל יציונקכר מערן

כא
tDJI

לויז לוי! קונסיררחציח 4כואן ״ ’ רער מיין  5ם ד ^

 ,יהירי ם בחהלתינו יצ״ו רי\ו ניט מאנשי החברא
»  rן־עי|ווע1ין עוסק כלו יית הב׳ת חין טפעציח םנושאי
המטה  !3זיין* ככן חיז רעווןפיהרט דט מ:נ!כר יהיר
» 53ט וועצט פרעטענריהרן זולן  3^1זיך H׳} jרון

ט!

תקנות

{3

 |rtהרע^יהר גבאי דח״ק י ע ר «]^ d3שאר* גבאים ו ד
אנשיס קי^ניציהרן • ;t!Mריצו רע! על ם» רוב הדעות
צוראיטיהרן • ננד 11H m
»ע1בי^ן יחיד רת 13
יחיד חג׳ ל כל שנה פר ווומ קונטריממירן י«( 1יגוכ»»
דח׳׳קסך שלשה זועכים irtii 5רור.ר רער יחיד כקיאע
 .מחגיכת דג׳ ל כתיבת.יד עם חתימה דח׳ ק יוונל*וועןכר
יחיד ניט 5חשג 1ככל שגה סך הנ ׳ ל  Nקזנשרימתיהרן
דען  tiMער בכל פע0ווי1ן»נר טרח^ן »י.3מיר לדגאכי
דדד׳ק 4עבן ששהכש• יו1נד יי3ין £ח!ט'עו»ייח רער
זעןבי4ר יחיד באוסז הג׳ל כל שנה ג זהובים או כל
פעס ששה כש צחה?! ןןין רערןי ער רחך ניט מפתת
הפת טריי4ן • אסלאניוך רעק רט אנשי הח קהמטת
מ9ית חסת טוינט חיוכן ח! 4ישיונ 4ע צו טר^ן:ן* .רר
היחיד הב ׳ ל ממחליפי המטה ויין גכמ היונ1
נייד
וע 1בי4ר •חיד הג׳ ל צנערנר לגמרי קיין זכיות חלק ונחלת
בחכרה הב׳ לוכאס אחד מאנשי ח׳ ק ז ^ ט חיבר  4עכן
צוטרח4יןיון חיין יחיד רער ניט םזרייו 5יוטטי נשואי
המטח ויין חונר ח! דעק ןע(בי4ר ניט חב נעיזט ששת
כש כנ׳׳ ר' חוויח זווז רער קברן ששדה כש ד ג'׳ ^
מכיסו צמדיןי! :

כב
כל מצכות אבן »!5 ir ' 4עצט ווירט |t1Mלהח״^
^צחריצט ווערן ג' זהובים ול שפ שיס יוד כש
והשומר הקסדות ששת בש וסן מצבות של עץ ישלם
לחי-ק א׳ זהב ולשמסים ששה כש ולשומד מהקכרות.
שלשה בש־ והשומר מאקברות דערן^ קיין מצבה ח!
געאן אש לא א!ון כריב ; 5מן רע4יהר גנ אי דח״ק לר
חיבר צי«רט בקיזז-ן
אחר
ג א ^ 3

י

׳

■ מ קנו ת
כ גW

א ח ד מאצעי חגרדה קדושה ע^קבע דירתו מוץ
לעיד הזאת  i!wיעהיןיך  j'Wא״ ר״ט לח׳״ק
יעי ר «יי ויי תן לשלם עוקר דירה מעותז הנ״ל תיד
ג׳* שבים ואס יעבור וסן הג׳׳ל יה* ג דייה סמחברד{-
•>לא יהיח לו שום זכיות מרו׳ק והגבאים ברוי5ן רP ” ,
דעסטמע^פנם מזהיר צי זיין :
.

כד

קיינר

»וין טער 5ן לח*^ק ןענן:ר חייב לוויין f&lrt
שגת אחת ואם יעבור הזמן הנ״ל יכפוהו
הגבאים ברין:

כ ה
ךי {י { רירעקציע מהח׳ק ב&טיהט באופן זה* ג'
גכאיכש וז׳ זינשיכש כ' ^דנגשטיהרטע וב׳
גו ס ס «עזכט  jirtי אזון ןיי| טטעא^ד5טי^י יחירי קהלתיגו*
דייו לפחור־ו א' ר׳ ם בשגרה דירעקטי קוגטריטציע
לקחלתינו 5צו1ין •
 ,רי א יעצי^ה שנ4יד.רנרי גבאים ווערן מחדש prt
סונקטיע ?.טטעןט  iiniפון על פי גורל שיע^ו
'
ביניהם יוכ טרעטין»רוצ1ין כזח אחהחה*מ סוכות ת ^ ע א
והשני חה׳׳ם סוכות תק ׳ ע ב והשלישי חה״ם סוכות
תק׳׳עג* ביום ד' ט׳׳ו ח שון הב׳׳על ווערן ע ׳י
םרנסיסיצ״וח! ^שטעצט ז אנשים mil 5ון עלפיגודל
שיעשו ביניהם טב טרעטן ב חה ’1מ סוכות תק ^גא
ב׳ חהי ם סוכות חק עב וג חת׳ים בוכות תס עג
כ חג

/u

י

 ,/ 1ה .קי ע .מ :על .ע״י ____
בה׳גזןער)
פר^פי^
י ז ׳ו ^ irtיטטע^ט ב׳ 4ירעשוטיהרטי וב' גובים ו1יוו 5ון
על פי גירל מב טרפטין גובה אחד ון׳דעפוטירטע ארור
חה״ם סוכות תק״עא* והגובה אחד ו^דעשטיהלטע ־
אהד חה ים סוכות תק יעב :
ח ח״ מ סיכות תקי׳עא יוונד  5ר ^5ןן^) Dמידי שנת
בטוגה .כחי הם סוכות  4טי 3ט ח ב חי ד ח r y
.
פרנסים ♦צ׳יו למלאות מקום מנהיגי ח״ק דיו! באותו
זמן וונ טרעטין 1/5יט ^יין;ייוויגי׳ציע 5ון יויין טוופ^ט
4י3פזריט עלפי רוב הריעות מכל מנהיגי הח״ק בצירוף
חמשה אנשי ח ׳ק אשר יצאו בגורל 1וירטן 5רחיהרנ1
טןין^ ריוו גה« נפ3יע ^פונרין «ערם כי אנשי^־
רט
9ר יעדר פונקטיע ריח באותו זמן  mי»ן  4טטפןע
!1ערן • החמשה אנשים הגי ל  3bH« 13רטט 5ו<רחיהח
מן נגזא־נט3יע ד<נ ל טסן8יד.רט »ערי 1אוזן ניב ויי(
טטעא^ירכטי^רי יחידי קחלתינו ריח לסחור־ו א' דיט
כשנה רירעקטי ר,ינטרימ3יע לקהל יציו ב3טר.ןין •
דךנר מן מנהיגי החכרה קען טן 4טטע^ט מערן  pjrfטין
צאייט התמנות.םן החייק כפעם אחת  15פו40יחרן •
הנבחר לגנאי טונד זוןכט רע 5וןיר.רט טורד בתיך זמנו
טכטנרטניהרט ישלם קנס להח״ק סר —  5 :ג /
ןהנכחר לאחד ,מן ד,ד אנשים ^דעפוטיהרטש או־גיכת
טונד .זו]בטניט מידטןנעוו טודר בתוך זמנו טבטנריניד׳רטן
■
ישלם קגס להחייק סך — / 1 8 :
ם
ה ג ^ א י מירט משנת תקעא ואילך נכחד באופן
הניכר בתיקן כ״ח על משך זמן מן
»לשה שנים רציפים • מאנשי החברא דיט לפחות
זמו
ג ב ^ 3
^
.

־ ^ ־

זזקנות

 p iששה שנים נחביא ימן״  D3b 11ןרע5נט«יוזדט
□ז היום דט לייין 4יר,ואן יוי 1כח יק  hvהגשואים אז
»ל הפגוים מאחד משני הקהלוח שהיו סקדם• רעד
לויי! צונקסיע מגבאות שלו חב טרעט קען תכף
ומיד מירר נכחד וועד! לגבאי או לשאד דaכנוח בח״ק•
6י 1צובר פטור מקנס טען » »5i1רע5איהרט יון  •Jג^ן
עד אחר כלות שגה אחת מן היום רט צוב ^טרעטין
צוין:
• ,

מ
^)? חה״ם סוכות תקע״א ואילץ• מירן נבחר באופן
י הנזכר בתיקון כ״ח• השבעת אנשים על משך
1מן שלשה שנים רצופים צמגד ריצז 4ערעפוטיהרטי
שהגובים על משך זםן שנישנ> רצופים דפר מן התפנות
שלו צונ טרעהט קפן תכף ומיד מירר נבחר מחדש
טירן לאותו התמנות או לשאר התמנות מח׳־ק ״
|(כן הוא פטור מקנת ער כלות שנה תמימה סן היוש
דט חפ^עטרגגטין חיו :

כל

כח

עסקי ההנרא •  p n 5י די 5ט עיז S n •6
הרעות צ1ן ריצו פרעזענטי גכאים י ו
אנשים• צובר אמן תמיר באסיפה זיין לפחות ב׳
גבאים ’ ו״ד מן ה״ן אנשים גם  | t1Mבייח ’iJrt
3ר4חהררונ4ין 4יר.חנמצו3יהרפ מירן ריח  4רעפוטיהרטי
ג«נר גובים דיח חוח קחנסוןענטין ח pיDטיר p ,״ ובאס
הדעות מן פדעןפנסי ^בחיק ד׳ז אנשים שקולים* «י׳ן
ןצן *h 1מןפרעוע;טי ^רעפוטיהרטי וגוכים על פי גור^י

^ע3ח^|

תסגות׳

יא

«ירן ליתן דעתו להכריע ומנהיגי ד.ח״ק ישגיזזר
על עסקי החכרא ווונר הכל עקסווקט נלוסוןיהרן •
ובאם יראו לשנות איזה דבר מהתקנות הן לדלוסיף
או לגרוע  !'Jrtjןו(  3ט »4עהן על פי ת ב הריעות מכל
מנהיגי הברא יצ׳׳ובציריף חמשה מאנשי הברא אשר
יעאי כגודל ליוגד אזין 1יין סטעק ^רי3טןג^ יחידי
קהלתיגו רילו לפחות א' דט כשנה דירעקטי
קונטריבו3יע קחל יצ׳יו  !1105״ סעטר טפרמבט׳׳יע pi
*רגסים ״ ויודיעו זאת לאנשי הח׳׳ק • אכן לא

ינריוו בכ׳׳הכ :

כט • .
חה׳״קחרד מיוחד העבן ״ ע״ב  Irftתמיד
1יט אסיפה דלו אזין ^טעהן אם לא
ן 1עק רע4יהר־ גבאי וד׳ו ניט כקו הבריאה וועהר י
דע! האסיפה בכית
לוינד»נט סעהרי דכר נחוץ*
רע4יהר 4בליי אען• ויין* וכאםרע4יהרגבאי עוכד
על זה לויוט או שאדי גבאים ו״ז אנשים* אסיפת
באחד סביחם !ט^טי ד^טן ״ !ט! טיהר טיבר זיה 4או
ד ע^1ו5יע ניט 4ייטי 4ויין* וכחדר הנ״ל 1ט5ין ט^1י
ר«  13ויין
ביצר ר»,יטטנ 3מגט ״ דטק׳אענטן ןי4ן
ןאט5ט בט3טסנדי טענק לפנ^ הגבאים וגובים
ורעפוטיהרטי והפראטיקאל • והפגקם טינ״ענטטריו־
יחי מונח טין טיין מטנק טפרטע דט  3ן ויין שני
הזט רע4יהר
דיפרעגטי ט 1עסיר • ווטו פון י<יין
כבאי טונר טיין  io'iDד.וט ו ע ר רע4ירענרירעפזטיהרטי
בדי טיינר טנדרן דער טנדרן ניט קען דל 1טיבר קיאן •
>וונד קיינר מהג״ל וט 3מנר 5ן טיינ^ה ביצר מדר
«! חדר ו ע׳ ל לכיתו נעאין ופישיעכור יחן
?»ס
.

תקנות
 / 10 :להח״ק חזץ הגובה פונקם ה1ט״•
קנס
דע^יהר גנ אי ככיחו וגם הפנקס מן 4רעפ»טיהרטי
בוטן חשבנו ^ןעבן »ירט • צוינר ו1נטטן הייטר 3עט!פ
מ היי ח ת וגם היצאות מן כל השנה חכל כפדטות־
^ה^טין»ירט• גם דפנקס שבוא גבתב השמות מאנשי
החבריא וגבם השמורת מן מנדחיגי הדו״ק*
הנכאי בב־תז הכן גם  p!rttהגבאים ון׳ערעפוטיהי טי
מסך — f ^ o :
וחגיביס לא ♦ותר תחת ידם !!.טן
גהמותר יניהו כתוךתיבת המיוחד לח קבהרר הווער
«לז! צ1ן כ׳ טזעסיר־ .ויין • והמפתחות יהיו נתונים א׳
והשני כיד רעגיהדנרי
תחת יד הר^יהר
 4עדעפ1טידידטינ

למד
נערעפוטיהרטי? והגונים I'iiii

)'D

ביכולתם הכןעטוזטג^
נייווהט 3 13י«רן טודר אעט33ין רק מטט הכרח גדוי^
 rrtהבן ה^ערעפוטיהרטין והגוכים כח עד עשרים
זהוביססע( ניטיג מט 313טין רעפפיריהרן• ובאם ריפ
דעשרמ3יע• זזזטי העצר ב3וי 5ן מסך הנ״ל אזי
סחוייבים רמות מדזגכאים ו״ו אנשים  !3איזן הכןמ!נד
מין פדאטנקאהל  1$טרייבן וכאם שיעברו מט
 9ר הנ׳׳ל ^ערעפיטיהרטד .והגוביס מיהר חשבון •
?זייך זמ3ין הנכאים אנשים ניט ביכולתם הכן עט«ממ
עחדש כהוצאות מ זיין יהיה מה שיהיו מ{/מ 3מנג
החובות מח״ק  5ע3י^ מע ^3מה 3ס זיין ונם ניט ע״י זח
טי ס דע צו זיין לרנד טוב בחלוקת הסך מעות
לאמונים מאנשי ח״ק מידי שנה כשנח והדבר טוה
;^זג׳׳ל כי?־1ימ לחלק מירי שגה בשנה לאגשי וז'׳*#

האניוגימ

חקגזת

יב

האכיזנים אשר ייטב כעיני פנהעיס דח׳ק על פי
י דוב הדעות לפי מעמד מהכנסית הח ׳ק • אכן לא
יוסיפו לחלקה הזאת לעולם יוחד כסך ששהי
□אות זהובים כשנה • אנמי הח״ק האביונים טערפן
קיין קצבה מקופת הקהל געודן נגד זת יחלקו
ביניהם הסך אשד יותן להם מקופת הח״ק לדבר
טוב הנ״ל• והחלוקה תהיו כל דביעית שנה ואנשי
החיק ניטי^ הבן מחלוקת הנ ל צי ן׳ניסן  |»1Mזיך
 tilthסררעסיהרן אצל הרעגיהד גבאי קודם ד' ח
ניסן ״ וסי שהוא כ שיחת הקהל או כשירות הח יק
ושקרו יותר מן חמשים זהובים בשנה לא י ו מ
לזכות בחלוקה ד>ל ;

מי

לא

שרוצה לידבק כח״ק »י אזז זיין נשוי ^יינד
טטעק  4לע5טי^ר כעל הבית דקהלתינו
על פי ת ב הדעות מן
5וונד סיהרט רען צון
בל מנהיגי ח״ק כצרוף ה׳ אנשים כנזכי בסיסן נ ״ ה
ציינטר ספרסבויציע סן פדבסים יצ״ו :

לב
דער

כאופן כנזכר כסימן ל״א וןדאיטיהרנן
סערט להיות מאנשי הח״ק  tMצויןין/׳•/
^] 1י) מעות לא פהות מן —  / 15 :ולא יותר

^נלש

י •-ג  / goעלפי יוכ' הרעות  0נ
מנהיגי הח״ק :
CH

•הקגות
לג
תצהלמלאוח

אם

יערד ח■ו א׳ מאנשי ח קו מו
בתיקו?
בר
1
תג
כאופן
ער
את מבומו•
י
f
י'י|  V'Pמעורת־ ו הג דו ק
ליא י»| ; « mער|
שבאחים קידם לשאר אחיו ואף אם הוא פנוי יבול
למלאות מקים אבוי ז ל לאחר שנשא אשה דהיינו
מי שרוצה למלאות ם?ום אביו והוא נשוי  11Hער
 D5i»tדיק^חריהר /ליגבאי תוך למ״ד יו׳ אחרפטירו*
אביו אם הוא כעיר י ואס הוא חוץ לעיר תוך ג"
והדשים וכן הפנוי  mוז^כיפ דיקזיורוהדן תוך fcnn
>םום אהד שנעא,אשה אם הוא בעיר ואם הוא חוץ
לעיר חיך ג חרשים ודממלא מקום אביו M׳  tערטנו
לוב צער^! סה שאביו היה חייב להח״ק ;

לד
מחתברדת קדישדת «י? ווחיבו ^והן
בציוד•?'!

— •

5

/

 V'Pפ עו ר־ן

מלבר מה שהוא חייב עוד להח ק i

לה
שיזכה להגיע לבן ששים שגהי .ר,ען ^ריי| 5
וון זיין אם ירצה • דהיינו אחד שהי' זמן ששה
שנים רצופים כח ק ואז  t!>tעד.רמנ 1הכל כמלואו יוכ
3מה?ן מה שהוא חייב להח״ק קודם זיך «ע?רן קען
 p;rtפרייפ  h| 15ויין דהיינו דברים אמורים «עןכט
]ייט!!')! עוסקים כח״קזייו ^ 11עזין • אבן מסחזיקי ריצו
יעהלןין

תקנות

יג

נ־יצן יעהר1וך  p b iib / 1 5 : —-ק$נן קריי5ו
»יין אחר שהגיעו ל־יורדו בן שבעיכם ענדת גתבאן•
רט וית ששד־ז שניכם כח״ק »  r״ יזונר

כמלואו מב ן3-מהןט המט להח״ק :

־

לו
כל

רב^ ריבות ועטטות שיהיו בין בני ה ח ^
ו1מס עסק החביא בטרעפט  Irttבפגי
הגכאים ו״ז אנשים בצירוף גרעפוטיהרטי והגובי •
5לנברצו 5ט מ׳נר מוי 4נ<»מכט »ירן * כפןור או
ברין • כרי שבל אחר על מקומו יבואו כשלום •
ו 1עהר יוינר כפסק הרין ניט  13פרירן מין מורל
ניט מנררטט גטעהן
למשפט אחר ^ין ווע 3ט *
לכר לפגי פרנסים רקהלתינו יצ״ו ולפניחם און מוי4
^א1ו 5ט «ירן* ובאם עס הפשר או פסק דין ניט 13
5רירן חיו אוי יהי׳ נדחה מתחזק( וחייב לשלם
 / Sמ׳יי קייןי מעות מלכד מה שתוא
ס ך:
חייב להח^ק * ולא יהיו לו שום טענה או
חביעת להח״ק הנ״ל ובפראטאקאל ןוצ *c 53u׳
׳
נוטיהרט אירן ;
“ ׳

»גצן אגשים יחד מאנשי החמיא דימ כיחל
 pliitמצוה'טוהן וימאן אחד לעסוק עסי
הכירו*'פעס ראשון יתן הממאן \ טי3ונ^ קנס
פעם שגי חצי ד״ט קנם ופעם שלישית יתן חי'
«יןונ 4קנס ומשך זמן ויו שבועות לא יתעסק כשונן
ד3ך ״
 3א I 4

תקנות
^ בי ממצות התי׳ק • ו^אחד זמן הנ״י* צ»ונד !יין קנה*
34צוד.ןט הונו • צ/יז ער «ידר כשאר אנשי החכרא :

לח
אנשי החביא טחוייכים לנהוג בכבוד זת
עם זה • וכפרט עם רגבאים ושארי מנהיגי
הח״ק• ומי שידבר דבי גנאי הן לגבאים והז לשארי
מנהיגי החכדא״ הן לאנשי החכרא על עסיק החביא
אזי יתן מ ם לקופת חחכרא כמו הגכאי• ו״ז אנשים
כצירף רעפיטיהרטי וגובים יזערן פר לעצם צןן;ך
4וט בפינדן :

לט
ן ן ^ ן דער רע^יהר גבאי עטוווןט מעסקי החביא
י פקהר צ» ברענ^ין הזט • ועל ידי השמש
רו 5ן ןצוזט לחכיריו ו י אגשים רער ניט קואטיחןקנס'
ששה כש ובאס שהוא דבר נחוץ אזי דשות לרגכאי
עד סך —  / 5 :ו ד ע ת ו
^ !mjייצו קגס צ»ן
גמלה כעסק זה אס לא עהר חוץ לעיר מיז או שאד
,
צזונס רחמנא פטרי :

מ
ר ? ר ע ג י ד ן ר גבאי  h tבייצז׳ <ויטזי 5ה מצווז
זיין  pjrt 15זעהן חויב צויי 1יעדר
מצורת !וצוהר נעאט כראוי ׳ ^ כן יזע! ח״ד^יותר
םברמינן אחד צ1יז יתן דשות לחבירו • צוק pn’rtרויצו
צו!  15צוסיסטיהרן• צווני גייצו צויהר צובזענציע יוורר
ווען

המנות

יד

ו1ען ח״ו יותר לוויית  f tיתן רשות להגנאי דח״ק
של בחורים צויהקצו צוססטיהרן ־.יעדר רע^יהרגכאי
כזמני»צי 1דיצו ראל 5ר 1עהן יוונד קנסית יויין 1י4ן*
רען.יהר גבאי אן חבירי הגבאי ר עי לוויות א5/1ג1
זצ!ן ריצו פעניגנס צופ נעMין ;

מא
^ י ן כ ן תענית קברנים כסנחה איז הביהב by
פןיוהק מר^ צויבר ^ןצוהק םןםדנסיםיצ״ו
צור דיספיידיציע סן הח״ק להתפלל תפילת יו״כ קטן
ומנהיגי הח^ק בזמנם יסירם כל דבר הנוגע לזה
^
כאשר ייטב בעיניהם ;

מב
הזטן 4ענרצוצי חשבונות ^ 13פבן •
וועהרט הירMיט רע^וןיהרט צוונר
לח׳׳ק ולא יעבור פצ»טט בפצוד,ןט• שיהיו ככל שנת
כחצי חורש טבת כחדר החי<ק צו 5ט רען  !tinהשלשת
גבאים גובי׳ ו^רעפוטיהרטי וכל אחי  mפנקס שלו.״
ארבע שבועות מקרם שהוא חצי כסליו אצל הגובה
צוין 4ענרטןי בוך  13ןצוזין צוין
טיקך pirt
טרי׳בן * !הרעטט־ן צוין גובה מך • ובאותו חז מן יערר
ז״| חשכו! ^יבט  jimעהר ריצו קזויטצונציוס ציונד טעית
מזומנים ררבייט ציוורןצי1נד זוןווערט וע5ב־ךהפצוטט •
ו1טו קיין קוויטטנ יס רר בייט {יווירט ניט פטסיהרן
 • !mjדק רט  4ע|ר פר ריט זעןביךה ©ט»ע
במזומניס בצטהצן • טונר וועד על הנ ל עיבר מירט
זיין • ועל זמן המוגבל הג״ל ני 5ט טוהן ווירט • אז»

׳גיית

יחן

'

חקנוו^

^אחד זאת ן:יבפו«ז
קצם להח״ק חי
^עןבי^ח נייט עד ר^ח שבט  15ר,זי! כחדר הח״ק
^שכיז צו^.עבין קו'1טוונ5ייווא ומעית מזומנים רער
בייצי  pn’5 15ומי שיעכיר על זה יתן קנס ח״י
זהובים ול^lחר זאת ^יבט  |mרער זע^בי^ן 5ייט עד
ט״ו שבט 5י קי«ן בחדר הח״ק חשכיז  4 15עבין
קו1יטו1נ5ימוס מעות מזומנים רר בייט 5 15י«יר! •
ומי-שיעבור על זה שהוא פעם שי*ישית אזי הטב'|
מנהגי הת״ק ריזזית זיך 5ן טדריטיהרן אצל פדנסיס
יצ״ו ״ ומחם הי1ן' פר  pitכפי שירם מגעת טיין
כ ^ בי ת כופה  15זיי!* רט רער זעןבי^ר  vHחשביון
 4עכן כחדר הנ״ל קמיטטנציט׳יס ומעות מוומנים רר
בייט  15ציהירן * וכאם שיהיו לי כתף סוררת • 511t
עי׳י השררה יר״ה נו^ט זיין חשבון צדק15
זון
סטן ^עכן* וכן וט5יןדחבראגבאים טיין טוררענטןיכה
י מעע5י£מקט5י5 1י«ירן מכל מה שקבלו □ארוגות
מעות ומפארי הכנסת :
.

.
כאם

מג
•'

שיעדר ח׳ו אחד מבני הח^א »ט 5טן
^זט^ט «ירן אצל הטהרה חי״ת קברנים
יאצל הלוויית כל בניחח״ק דהיינו  tiKזיין אחד מאנשי
החביא !!ע^כר לפחות משך זמן ד' שנים רצופים
כחכרא ^ווע»ן טיז ־ ומחויבים בני החכרא ללוותו
על בית עולם* אכן שלא להככוד עול על הח״ק
 rrfרעגוצימרט דט החכרא לא יותר5א 5ט J 1 6 ; ■— c b
בער הוצאות ובתוכו נכלל ג׳ זהובים להרכי בשביל
־זזררשת־ דט ט1:5ימ ווע! הנעדר נקבר י1ירט עלכית
עלמין זי1יטבער 4כזמן רט < r1ספינות גיט לז4ש

PP

תקנות

טו

קי«ן קען או על בית עלמין מזיבערעעהן
ווירן ב׳ אנשי ח״ק מלכד רפר בעהרט מן «ע 51מ
קכרניס הנ״ל כציריף אחד סן ו־גבאים והרבי מלירה
:יין המת לביה עלמין מין מיין בtונרר' וויודי 14אשד
אין כו חפת ובאס הנעדר נקכר הפרט על כית עלטן
אוימהרבפרן :מ מן רט ספינה 5מד.רןק15נין לשם זמ1ין
א״ק  3:מ;ן»פרן מלבדהבפהרט סן:
יי״ו
יק'ם• בציריף א׳ מן הגבאים והרבי בספינה
אשר המת כתוכו או בספינה מיוחדת ללות
ווירן
הפת לבית עלמון • הקברנים ווע 55ט
כנ׳׳ל מי :מנל מנשי הח יק הן עוסקים אל פריימ3ייטן •
ומחויביפ לילך •בעצסם או ישלחו קברן אחר במקומס
וסי שיעבוד ולא ילך בעצמו ויגם לא ישלח קצוין
^^חד במקומו ♦שלם קנם חצי ר״ט והגבאי יעמוד קברן
כפקוסו* 5דיימ ]ייטן וסי שהוא חוץ לעיר או מינס
ר״ל מחולה פטורים מקנס • רימ 5ר^ימ ןייטן  jttHויך
תכף ביימ מן :מ^נן :להשמש דפרלמריהרן ומי שיעדר
ח״ו מאנשי הח ק שרר חוץ לעיר הזאת מזנד ניקט
חייב להח״ק מי • :ונ קיי על אחד.מבתי הקכרוון.
'דקהלתינו יצ״ו* אזי מחויב לילך מכאז על בית ^למין
שנקכי • הרבי והגבאי עם ד' קביניס • והרבי :ד:
>יין דרשת :נו4ין על הפת תנ״ל כנהוג אצל
אנשי הח״ק■  :׳

מד
הגבאים

*

והגובים דח״ק נאמנים על פנקסיהם
בכל דבר שיהיו הן 5ר:ויק מעות
^{צל הלימוד או שאד קנסות כפי התקנות ואיגס
צריכים להניא ר«י>׳ או עדים נ
מזיג

 ,ת קנו ת
מה
א ו י ב שינס הרבי ^ pטטעןט rt'1 1ו!נד ב55והןס
 pirtשטות המתים ומקום קכורתס
rt| 13 3יי3ני) אע״פב ויין רע^יהר גנאים ג״ב מחוייב
ממותם וכינוי׳ ושמות אביהם ומקום קבורתם באיזה
שנה וכמה ימים לחודש יווין׳  13נו<טיהרן ואורח שרוצה
לידע מקום קכורת מתו יתן א׳ מי3ונן .להח״ק ואי׳
טי5ונן• לרבי :

מו
כיט 4צויו וויי! רבי כיחר 5י ויין ז3ו33ין מכריו
ויי( ככיהב הגדולדה דקהלתיגו דט יעדר
ב׳׳ב דקי־׳לתיני רעד דט  »3טינק^עניהט טיז <יך אע 3דן
«ט5י| אצל רע^יהר גכאי דח׳ ק תוך'זמן חית יוכש ״
ולאחר כלות הזמן הזה זט3ין מון ריט ויך דויט  13הסבן
טונר ע״י הגאון אכ״ר וריס דקו^יתינו יצ״ו
ט!
טערטביהרט »יין• דט  1ט ראוי והגון לכך ויין טיינר
נכחד «ערן  S yמי רוב הדיעורת מן ריח פרעיענטי
גבאים ור אנשים כצירוף ה' אנשי ח׳׳ק רימ דח
 . 15טסואיהרט ן!צרו כאוםן הגזכד כסימן כ״ה הרבי
וטw 1׳ !1נפראטיקאל »עןבטטן טין טרייבן שכל
פעם רט ער .הלימוד סרוו־וזט מאיזה טעם שיהי' זט3
וזערן ד׳ כש חוץ אם הוא חוץ
טיהקיממשכורתו טב
לעיר אן אינם חולה ח״ו.םטור מזה* ושלא לבטל
התמיד טיז טויך 5טטט ^טטע 5ט ניט 5ענן.ר זונדר טיין
צטטסר רבי צו ויין ט 3ט שלושים יום והגכא ם ריט
ע ט 3ענ^ר טן טשיהן 1טזין  \mכר־* אחר פתבם עד
יערר טטן .א׳ זהב קנם נחצי! להח״ק •
מאחר

מאתר

תקנות
מז

טז

תקנות הח״ק אודור־ו לוויית הסת *

אנשי הח  lAi pסחוייב ויין נו 15ר)ו^ין
עד שעה תשעה בהשכמה • יוזנד נו׳ך ריין 3י»ט קיין
קכרץ מחוייביויו אעל לוויית צו קו^ן צוודר צו טרצו^ן •
וסקדמות הטבן פרע«די צייטן ^טרצונן״ ועד־* עי רוב
ד,יין ככוד לפגי המת 4ווע»ן לכן הרוכן מנהיגי הח״ק
רעו׳צ£ירט טן צו נע«ן שנים עשר אנשים ב״ב לנושאי
המטה כיום אחר שעה טי ת דט קכרגים ניט סהוייב
 pצו טרט^ן • טונד איון פר ועה< ויין איט ט«טרצי
<וטנטיצ וכל אחר מהם  cwipDטיי! פמנינ^• ו מ ש
טיינר רעק אט! כמו שמש רט צו טן ^ני«ן הטט* ט ק
לי״ב אנשים טיה־יפענינכ צו ברענון טונר טן צו!ט^ין
השעה רט ויך »טצין פינדן בכית המת • ו שכירו תס
□ץ השלשה עשר הנ׳׳ל כל־‘ רכיעידה שניי  5ג / 3
שהוא —  / 15 :בשנה'לכל־‘ אחר מהם ־ טונר
«ע51ר מנושאי המטה ניט על־‘ זמנו קיאט עי־ »ויאט
שני כש מן כל לווי׳ והגבאים !ט!!  ^ 5 (11משכירותו
טכ ציהן* ונושאי המטרה כ״ב הניל הטבן עולמורת
ק״ן פריטענדע על ידי שירותם חזקה בח״ק צו הטבן
ונוסף על־־• זה טין צו ערטטיהן דט ריט י״ב ניש^הי
המטה בייט טט^ אחר שעה טי ת סר נ״ב יווני ר,יין
קכדגים זיי .אוו׳ ווייז! קברנים אצל המת עד־* כרתי
קכרורת לפגי אנשי החכרדה טרויט עטהרן ״ ו ב א ט
אחד  pכ׳ כ נשואי המםד 5ר בעל בית טיויט 5טהרט
אחר כמקומוטט^צח לנושאי המטה:

מוז

תקנות
מח
ג { ן ן ש^א נהנון מאיש אמוד• וונגן אנעי הח׳׳ק
 I'jrtHמתעסק ייין  I'lmקרובי
רך ד«
המת  / < : — I'iw \mלהעוסקיס דהיינו עושי
הטהרה והקוברים בכלל מלבד שכד חשמש  1א חז
סעות מ ת ג :

מט■
יעדר ח׳ו א' מ ^נ שי הוזברד־ן ול^» יוקכד
כבתי הקכרור־ז דקהלתיגו לא ילכו ז־זרבי
אן הגבאי ושאר אנשי ח״ק ללוותם כבית עלמין אשד
^ כ ר שם :

מי

ניז

שירצה להיות ערייצו אן בח״ק ישלם בל שנה
סך ט״ו זהובים לקופת חח״ק ובוה'.פטור סכל
ד כי הן אצל לימוד ו ק להתעסק בציכי מתים הן
לקכל עליו איזדה יתמגודת • ריוו 5ריימ זייטן בנ״ל
האב׳ לנסי♦ קיין זכיות בח׳ק עד אחר כלות ד* שנים
דצופיס רט :יא בחברת זיין 4ןיאנ^ן * וכאס נערר ח״ר
אהד ממם תוך זסן הקצוב וע ל ויורשיו או קיוביו
5ר 3י־נ^! דט איהק הזכיות כח ק :א^ 133טטאנדן • prH
צריכים ל ש ל ס מקודם הסך .עד •—  / 60 :סד־ן
שהנערר האט אוון צא ^3בעד ד׳ שנים • זולת זאר־ו
אין לן שוס זכיות אויב טוינט דט הנערר הרוב סך
חג׳׳ל יו3אה3ט העט :

הרשות

תקנות
נא

יז

ה ל ש ו ת נתינדח למנהעי חח״ק כזמנם• pirt
סמוך
לב״ב דקחלתינו ד־עעדר
לסיתהו תוך הח’ק צו נע 1Mהוני כל הזכיות 15
נניסן כשאר אנשי זזיי׳ק* דהיינו אש יתנו היוד שיכן
או קרובים סך קני מאות זהובים לקופת ח ה כי ה:

נב
השלשה

שמשים 11עז 5י עכשיו צוין 5ונקסיצג
 f tמערן דוו  pftקונטעניוןיהרס ומכאן
ולהבה יהיה הבחירה כאופן זה כל מנהיגי הח״ק כצירוף
ה' אנשי ח״ק כנזכר כסימן כ״ה והזין וויי! נוואינווציע
^ראיהרן מןג' אנשי הת׳יקריווויך לשירוח הח'קך.וןקן
• צווי! !!עצצי נווזדנווציע מיינר ;כהר וועד®
|rt
לשמש ע י פינ סי ט י צו בזמנכם• ובאם אחד p
השמשים שי רו ת ס ניט כ^יאוי«ווהר נעאט הרשור־צ
כיד הגנאים ו י אנשי* וויד p .כטוב כעיגיהסט טטרצ/ען
כקגס ממון עד יו״ר זהוביכש ווודר איט סוספענניננ
בשירותו • רוןך ניט צענ^ר  pirtששד־ן ^ןכועות ון;>
ןוו]ין וויהק מנהיגי הח׳׳ק ניט ^ג מ רי סשדותו קענין
.דעאיטיהרן כלי הסכמות פו״ם יצ״ו׳כזמנם* והשפשיס
מחויכים כפי ס ריטווורדרט מן פרנסים יצ״וצו קנווז^ן״
ואם יעשי דבר תוג ע לשידיתכס נגד רצון פ דנ סי מ
יצ״ו דט פרנסיפ זיט רעס 0ע^נס ס׳סעענדיהדן טודר
סמירותם ^גמדי דיאיטיהרן • ' טיו חחברדיין סחוימ
הפפק דן סן פרנסים צו אענטיניהרן ;

ה d 1

$

תקנות
נג
לקופות
n 1 1״  hvt pבח^דים  !tiwיעהלז?
י ח״ק הגדולד־ז סר — •  / 50גכש
.
כח״ק שלהטpעMן כלי הפכמור־ן
מער®! ןיצו
מסנהיגי הח׳׳ק גדולה כסכואר כתקנוח ח״ק של ה ט
הבחורים רי^ו בח״ק שלהם ויין ד־יומן
לעומת זה
התנוחם חן 4נואי« ,ערן בח״ק הגדולה»4יט יופרמבחןיע
מןפרנםי0יצ״ו כז פנ סנג ד 5מהזונ 4מן  \ 1 0ך f
*»  Vip rמעות ומנהיגי הח״ק תעני! וימ גיט רצו חין
הינררן :
,

נד
.
פרנסים דקהלהיגו ♦צ^ו בזמנם החנןדי1ו
5רוקו!טעהעלהוסיףאולגרועולשנות
דברירpaנותהנ״לבטובבעיניחם ;
נה
הג^ל וחןין ^יריקס ״ערן צוער
תקנות
דיססריבוחיהרט «  p rלכל יחיד>
קהלתינו חגשואיפריח ^מעזין זיי! בחיקג״ח של אחד
»שגי' הקהלות שהיו מקדם• ומי מהם שיחות להיוון
1ם מגאן ולהכא כח״ק גמילות חשדים דקהלתינו m
>! imiבכית ^ וואלף שמש ח״ק הנ״ל  pirtזיך רויוו
בהתימתיח 5וחינן.ימיחרן קורם ש״ק  '8לך לךהבע״ל
ומישלא יבוא על ההתום תוך זמן הנ״ל יפרט
4יקו?מירליהרט «ערן דט ער גיט יותר כח״ק גמילות
חסדם טצורטיהלט •ואש דצחאח״ק לחיות בח״ק יהא
m

הסנות
יח
דינוכמושאדב״בדקהלתינויעיאאונדסזב«ישיד.רפ
ציןריצורע!4ןאע?טןהמבואריםכתיקוןלא׳ול’:3
נו
מנהיגי הח״ק יצ״ו ומ^יןג״פוצימיןדטתמיד
ןרדוקטי הקנית ביכלי® פר פערטין:
ן •fצ«ק«)5ט 13קענין ו»ב^עבי! לבלמישירצח
עד3צודיןונ4םן ויוב׳ש. ■:
ת״ל נעשה באסיפה ופריעה ™י
מן בל מנהיגי הח״ק יעא לאשד
ולהזק כל הגיל כבל חיקוף ועח ובאט על
החתום פה אמשנזרדם יום ד פיה
אלול לפרט :

קיעי איד בי בא אורך לפיק

גבאים דתק גיח
דקטן אי^י' נארדן
הקטן אברהם שניצור כג^
הpטן ליב בן כ״ה היריט נאנז

■־
^

זק אנעיה
הקמן
הקטן
הקטן
הקטן
הקטן
ה2ןטן

לוי גארדן
שמעון מונק
ישראל כן כי שמואל סופד
זוס כן חיים דרוקר
מאנוש כה׳־ר איצק שמלקלרן
ק ראובן קיזד
אברהם סימה

גובים דתק
הקטן אכרהם כטוה״רר יעקב דיץ
ר ק ק לי1ר בפד מ כ׳׳ה יוגה חענא

גדעפורטיהרטע
ה ק ק זעליג ככ״ז /זיסקינד כ׳ץ
הקטן איצק כן כ״ה זלמן מינקנדס

פל^סיס

*^ I'iן^^«^0י)ןר.רס

דברי התקנות הנאמרים *
בפנקס הזה<״  p y ^ 2 0עהכה מיוסרים
על אדני הצדק לטובת הח״ק גמילות
חסדים* ^י^ר^יגיהרן sJ)5כל התקנית הנ״ל3
למען יהי* להם הוקף יעוז < o;x*rtgרטין!ו
אי סמן יד מ| י^ז'fAא sפ1י• lדקהלתינויע״א
ע״י אדונינו המלך יע״א I’rf
1%van lierfii maatid 1808.

אמשטרדם יום אי זיין תשרי תקעיין לפ״ק
הקטן זאב וואלף  pכה׳ מהרס דל בייה
..

הקטןמזמדלי לרטלסעקדעטארים

אל

עין הקורא בצדק ומשרים* את כל הדבדיס
ככתבן בכל התקנות״ החדשות נוסף על
הישנות* מהבורה הקדושה גמילות חסדיס• על
אדני פז מיוה;יס* והמה נכתוגיס* כאתדסוביס•
אך סוב וחסל וחמתה׳ לעולה י שכונו •סוב וישר
יחזו פרמו • אשרי כל יראי ה׳ וחושני שמו* אנשי
חיל ורב פעלים ־ פרי מעלליהם יאכלו הס יקחו
חגקס בחיים בעולס הזה איש כ:רכהן י וקרנו תרום
בכבוד לעו״הב כתועלת נשמתן י ויתהללו בו כל
ישרי נב המיס ותתהלר צדיק בתומו* עסכל מצדיקי
הרביס העוף משתי עלימו י וזאת הברכה לאב
אבא ש״ול חורך בדורו הצח״אמו זצוקלה״ה* אשר
בברכתו בירך אולס לכל מחזיקי בני חבורה דח״ק
גמילות חסדיס גס אני אנרכס לכיך.,בשמו בשם
ה׳ ברכה משמי מרומו״ ברכה לבן כמוני אשר
שביתתו במקומו ־ וברכה מעין חתי#ה לטונה •
עד זקנה ושיבה! ביום העשירי* לימי החודש
השרי* יהי קדש* צזס הכפוריס הבע׳יל ולכל
העתזב לחיים בירושלים* ב״בי אמן ר\וס יוס ב׳
בין כסא לעשור :
^ ק י ! לןיימתלעול^{ הבא לפ״ג

הקטן יעקב משה כהגא״אמו כטהררר
שאול ארוך בדורו זצוקל״לה״ה העובד
עיר פה אמשטרדם יעייא

מפתחות למצוא חברי חפץ
 J ^ Nבאיוה זמנים הלימוד בכ״הב 5ן5והקבור|^'
 rrtוגם יפדר על מקומו p.i’rt rtit
פי הגורל צ»ן ^מי!ן♦ ומות שאסור כשעות חלימוך
והקנסית :
ך־ דש יעדר קברן 5ר פ1י5ט צזיז 5ז 1ערצ| הדיניti
מהגוסס ודיני הקריעה :
ךן 5צוטטן טטעזונ^ איך להתנהג ענש הקדישיכש
ולמי הקדימה :
מי שיתענו ומי הפטוריבש מזות בלי קנס ביובש
ן
הכניסית קודם חנובד־ז :
ן מי המחוייביסןלילך כיןהמצריס לב״ח זפמר^
לבקש מחילה מהסתים נס יום א׳ אחר אייו*
על כ״ח חזיב51עהן :
ך ן למי הקדימה לילך כייס א׳ דסליחות עלב״ח
אויטר בער^טין עט י 56ט :
 J jרפ^^אענט רט ועוסס ניט כלי קבדן בןייבע
ומאיזות מעי חולאת )חוץ לוויית( קכרניכש
פטור ויין מלהתעסק כלי קנס :
ניט טב צו היבן כלי רשות מהגכאי ומי שטי!
פתאום ר״ל האיך להתנהג :
הא  7להתנהג כטהרת המת ושלא לנגוע כלג
דשות מהגכאי ״ ולמנוע מדברי חול וקטטות ;
«טו טונד »ען ריט 5פנינ^ ט^ :טאן |MHוופרן :
'
בלי רשות מהגכאי הסת ניט חוץ לביתו צו
טרטן־ין ואפילו שלא לסייע לוח :
י ך כאיזה כגרים נושאי המטה אז |1זק^יידןרן
גם האיך להתנהג אזל פטירת פ ת ס ח*ו ;
הכגי

י

•
.
J£3

מ פ ת הו ף]

־

זעומאי המנ 1חהבגי הוזכרא מח׳ק
י
־  6ב זיגן :
אייז מעות* וגס ק־דנן
רע 4זאענט p
ילסח מכיח טחיט 4טריי4ן «ערט :

וןער הוי^ *יין בעהרט ניט הריון שווהרט
לשלשה כ״ח דקחלתינו m׳ 1הל 1ס יין רער
‘
^ ..ע1ביןןר רער במקומי יורויט שמהרD3ייד.זין :
י ח כה׳ר בקזאן דגבאים מ ש כב׳הב וגם
במלגת »ד :
סדנסים יצ״ו נותנים מקום מיוחד י*א:ש♦
הח ק בב״ה «י.יההר ב עיג וגם י»ויבר 5עד.ן r
שאר חברות
כמת אדון טעית גם טרגי4
^
להח״קגשילות חברים ^י׳^ין יי׳ין* י:ש הסכיא
‘
מת משקום אייר אפילו כארון :
.,
היאך יתנהג • ווע 1אהד ניט מאנשי הה׳׳ק יוינ
rt׳ 3־ מהנושאי המ^ה בן.עהרט צו ויין :
ד ל ^עזענטי נמהןונ^ להחק מן בל מצבר ,והאיך
יחני־גו השומריפ
*
ג ג וועהר תייב הי! להחק שלש שןי.ס קוקי
דירה מעות הי* נדחה מהחכדא :
להח birtp
• ג ר דט קמר צענ^ר טערשין חי ב
א שנה :
ב ך } רען«1.ענט פן רירעקסיע ממנהיג♦ הה׳׳ק וגם
•
הקנםית מוה;
הצעקטיע מןמנהיגי :החברה סירי שנה כשנה;
כאיזה אופן כל עסקי הח״ק ער די5ט !ה? ווירך:
מקום מיוחד לאכיפת הח״ק וגם ב«הרונ^'מן
מעורת ודוקעווענטין ;
^

טפתהות
עד במד־ז רייי דעשרטיהרטע מהח״ק
רשות משארסניזיגיס ריטשטהרן Hעןיין כעסק
 .רעשרסד^יע ;
,
.
סי שרוצח לדגק בח ק גחכאיות
ל א
אום:גםדבאיםבז
,
♦ , nonrרישת אבדו ;
___
מעהר ט1יו הח״ק ^יהן ווי 1כ2את 5וז1ין im :

לר

בביזה אופן צ<<י:ד 5רייט1ו*ן׳ קצן  pnונם כסת
שנים שצריך לריות כידק ;
,י  7ן
.
לן

כל דברי ריבות וקטטית שיהיו ב•{ כני החיע
 ;tinמערי! :
כאיזה אום׳ יוויז
מי שסםאן לעסוק עם דבייו כ ןסק מצית החבר«

האיך להתני־גי J
.
ל ך ן כל אנשי הח ק ♦צ ו צדיכיס להתנהג זה עם
זה ככבוד ובפ-ט עס מנהיגי הח״ה :
. .
חען הגבאי לאכיפת החכרא ןטזט טן p^rti
י ומי שלא יבוא כסה קנס הוא חייב :
'

רט הגבאי«וז ט 5ט!נ 4 4צכן טויב יפדר מצותו
רעכש טוהט וויט טויך ליתן רשות לחבירו
הגבאי :

האיך להתנהג ביום תענית קכדנים להתפלל
כב הש 5ןטד.ק מר^ :
מ ב זכן השכונות  15י^עכן בהחיק טייך  Drtiiחט
בייט ןוייטר טובםערוויהרט «׳ז מערן :

אצל פטירת ח״ו א מאנשי החיק האץ להתנהג
ולחלוק לו כבוד :
הגבאים והגובים דח ק נאמנים על פנקסיחם
בכל רבד שיהיו :
רע 4הר

מ3תח׳ות
] 2ףן רפ^יהר גבאים חייבים עקסאקמפנקס ipin 6
סשםות השתים ומקוס קכורתס :
האיך להתנחג בבחירה רבי בחי ק :
דט קכר יס לאחרטית שעות ככקר;יט טישי4
הבן  13טרח^ן טונד »ון 5ט«>י  4טעהןע י נושאי
יו!  !mi: 4ר.וט :
הסטה וועןכר
^;ןךן האיך להתניג עס סת שלא כהוגן :
האיך להתנחגעפא• מאנשי הח ק שלא יוקנד
על אחד מקברות ג/הלתינו יצ״ו
אורות 5יו1ונ^ מן ט״ו זחובים בשנדת להיורת
J
פטור סכל עסקי המת•
מי שרוצה לזכות כזכיות דח׳ק סמיך למיתתו
או אחר פטירתו כאיזה אופן שיהי׳ :
נ ב באיזח אופן יהי' בחירת שסש כח׳ק :
התחייבות מן הח״ק ג^ח של ב חו רי ט :
אודת להוסיף או לגרוע על התקנורת זלי
פרנסים יצ״ו :
תקנות הלז  13דיוקן ובאיזה מקום צריך פל
א׳ מאנשי הדיק לבוא על־‘ ה ח תו ט :
מנהיגי הח׳׳ק תמיד מוכן ז)13/ין המבן תקגווו
■־
ביכןיעע :

מו

לוח הטעות
דף עמוד שורה
ר* א 1כ' להתפלל צ״ל ולהתפלל
זיין ב׳ יוד אינטי■ /50 P —f
יוד א' א׳ חה״םסוכות— ט״ו יושון
י״א H׳ ׳ויו גייכטעג — גדעכט־גדי
־— — זיין א' ד׳ט —א!'רייכסטאלד
נ׳ כ׳ גבאי — גובא
תיקון למד
— דגנאים ו^
יוד הגכאיםאנשים•־
—
אנשים
—— י״ב סעליג• — ניט פער'יג
י׳ב א׳ ח׳ ניטיג — דיא ניטיג
תקון לב־
 *1אויף — אינקויף
תיקון לה
ב* ה׳ וולבש■ ־— זולבי
—

ץ

»■> ^ 1

לוח ז?טעות
דף ^גסוד שורה

וזיקון מה
^ ג<

> •f

—

לח״ק

לחק

תיקון גה
»׳׳ן

^

יוד

,
אח׳ק

—

אח׳<ב

י^ח

כ'

ג׳

גא:ז

—

ג־יעז

כ'

יא

גרעפייטיהיטיג — ג'־ע rוטיהדטי
מ^תי

~

מלתי

