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ב מ צו ת אלוהים קצינים
פ ר נ ^ ;ו ג נ אי צרקה

^־צ׳ו:
לסרר כה תברכו את כני ישראל :
ולפרט
כי כשמחה ת צ או ובשלום תכדלון
לכ״ק :
“

באמשטרדם
כרפוס»!1כנית
הגביר אברהם בן הישיש הנכבד רפאל
חזקיהו עטיאש זצ״ל ;
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הצעה
\\ ץ ך *,ןןן ץ הקהילה אשר נתיסדו על ירי אלומיס
;> ] ע  ^ *»Jפרגסיס וגבאי צדקה מנהיגי קהלא קדישא ■: r r
הנקובים כשסותס כסוף ספר תקנות אלו והוטבעו
'אדניה גם נוסדו עס רשיון 1דטררה .יר״רה כאשר יראה עק הקורא
בראשית דבר במבוא ודתחלרת התקנורת* ותמצא מעדנים לנפשיך■
לרערת כל ענייני וצורכי קהלתינו והנהגות .בה״כ לא נעדר דבר •
ומעתה איש איש על מקומו יבוא כשלום להיורת זריז ונזכ״ר שלא •
לעכור ח• ו על -דבר ולא על חצי דבר כדי שלא י ה א נלכד
בעונש אשר גידיזן ליכרתב מארת שרי העיר ולא יהי
־
משוא פגי□ כדבר ולהשומע ישכון בטח ושאנן
כזירת רענן• וה' יברך את עסו
בשלום; אמן :

מודעה.ירבה
התקנון /כיכר דט  11^3דית מגצטי צז/ני וזזר4ינע1י ,
תקנות «קדין ינ״ו* וועדי! 4ד.ןטין ויין לזק ]ת דיט »עןכ4י
'
ם£רי התקצות  irtiiדט צוונטר חן/י« / 5הקלי! ה4בצוי
י
נרקד .יניו טין טטין ווערט• ובמק החלט טונט טיינר הטכן ועןט
ץ £0ר תקנון /ווטו חתיו^ה הנ״ן ניט טין טטיט הוט  Yumטונ׳טוק
4י?טי • 4ט!נ׳ דער זעןכי4ר ‘טנ«נט טל1ו  110הקונה PtiM 0MM
״ קנש 4עכן ]לדקה עטרה והוביק בטבי] h 30ר • ט!נ׳ דער טן
נרענ 4ד זטן הטבן חתנה ה4ונה  inpnיל״ו »  b rכ5״י העניו

?)קסטראקט אויו דש צן^הנטי
גרוש מעמאריאל בוך פאליא
י•י בירושטנרי על סעקרעטרייא
דר שטאט אמשטרדם;
ר * ו ד ו י ד ר י ) י י נ ש ט ד י לוונ' רי^יהררט דר wrtcD
 pTODMrt VחrtבAJיגגקםMrtגיהרט
יי• י
דייו די^רפכטן נחיטן דייו
פרגסיק י»נ* י»ייני;^י ןידיויוטי ]יהידיק[ עון דיט הויך ?דיטטי
יודטי ;י«יינסי טןד.יר • טונ׳ יונט 5יונ:1ן היובנדי עו ריןעורט צין.
דייו רבניק יוונ׳ פ תסיק £ון דייו פורט^סי י1דמי ןHJיינט' • יון
 ' 51^11י1ירי טיד]י גרויט יוצטביזהרי עו יטררי יחנטרווך היזבין1K
4ידנגווטנדיהרט ]טוין^ 4ןי;ט[ • היובין טיר' טירוי 4רויסט5טביוהרי
^וט 4י£ונדן טונ׳ 5טר טטיעדן • לוק יוטטיפיקטלטון ]רעכט
פערטגונג[ £ון ופןב4י ע מ טי ק * ד1רך טיט טטטטם בטטן טן
דיט 4י^'ינטי טין טיר 5טר ויו«]ונ 4ט!י^ דען לעהנטן דטר ביקענט
*לו ^טכן בייט פוכןיקטליטון טן פט נגנדי די« גרי4יטטרירט :
דט טירי טיחי 4רוט טנטבטרי ופלכ^י פמסיק טרקפין
«
לו ויין 5רו<וי ט!נ׳ טונביטפרטצני נפרליכי[ פרט1ינן :
ט1נ׳ טין ווייטרט בייט טיהרי 4רוט טצטבטהרי ערטטטנדן
טט י« טירי טיד1י  4ה ט טכטבטהרי הטבן 4וט ;יפונדך טונ׳ פטר
טטין בייט דיוק * לו Mטנט'נירונ 4פון דפן רוטט טוני גוטי
ט1רררי טונטר ופןב4י ^יוויינטי לו טורדניהרן פט נטך פטן^נדי :

א
:חט טע^ין ןוטרם'4י פ תסיק חרך טיין בקווטק בון
הט1טר

^ p'rtוורת1נטןיך
הצולטר כיי1ו טינן טן לו םטעה]{ •  plitטון
ט!נ׳ פערטינעגט בוך > \\Sעט קטעיטטה] חונ׳ דילו עעעתטין דיט
נו כיהעתדי ־ ט]ן טך 1£ן ריט ]טסטן דיט דיט ^4ויינטי
זזטט * זוט דטני 4טונ׳ טין ריהרעו^ן ־ דט רט טוי 1טן לייט
טיין נעטי טטטד טונ׳ כ]טנלי  ]11קענן וועק «'4טכט • ׳טן! לו
<ועהררר דעטטדטע ]טכטןטטטונ!£ [:וןדיט פרגסיק דיט טין ע?|
נו  n:H1pווערן טרHניטטרי : p

ךי>ו>ןןן דיט טע4ין ווטרט4י פרנט״ק טויף די ן1':וטונטן'5נ " ט
ווט ט!נ׳ טין
טיהרי טויף £טןן:רט וו]ן ע]י4ירן *
י
דיט עי4ינ 4ט! כיו נוט לו טיו 4טעהן ־ ט!נ׳ רטט
,
ד'לו עלין^נרי ע]עקסיט £ון עט יטר ®  ! 7 3וע]כ4י וט] 4טעהן
 p13טיכרטטין 5וןט]י דיט ט]ט'פ תטיק ט!נ׳ פ&נענינ 4וו'ינטטרן
43כמילרקה[ טוק רט דטריך ט]י טר' 4כיןיונןי נ חטד [ טין מ
ש^טר קיוונ 4לו בנע«ין ;

דיט טע^ין ווטרט4י פ£נגנינ« 4יינטטרן ]4נטיק[ £ון
דיט הט]• ] |]{pב״ר טןקנה[ ]וי ט!נ׳ טנרהקנכר[
לדק טין טיר רירעקסיע ] [ ft1:M/5r.וע]ין כ]ייבן כיו
עט יטף  3 6ל ז ט]ט רען פרנטיק לווייט נייטי 4בטיק בייט טינון
ןע]ין פטר קטין ]בוחר ויין[ ריט נעבנט טינין ריט  |5rt1פון דיט
טונ' זע]ן יטר]יצט ריט נ״ייט ע]טטי
ך.טן ןע]ין ווטהר נע!ןין :
טין בדיטנ 4טב 4ין :
^
.

גאך

ריט ע]עקטיט פון עט יטר  3 6ל ז * וט] דורך ט]י
דיח ערנטיק *  'Plrtער>סיק טונ׳׳יךבטי5 .רקח דיט
טען־ין

] תקנו^ .הקהןה  ‘Cוונגרדן
«צןרטי4י ק'רךןי5י
יאך 14עהן *  pirtועןב4י לו  • p']1A5rt • p.TMnrtrnipיוורר
 D'lrtל»י^ לווערובלוליל£ 1ון צויהרי מירלי  4ח מ
>ו • p'lrwrt
לוכטביוהרי ;

ןעטטטןיך יויו כיילו צוירי ידרלי  4חי ט אוצטבלוהחי
*י 4יטורררהרט טונ׳ עטר טטיונק • טיין לויררר ע1ן
דיט M4יינטי 1יך נטך דיט טנג4ין ווטרטי4י רי4ןיMטנטj
•
 ] t)xהטבן נו ר'4וןיח • בי; דטו ועןבי4י ומגיח '4קו«עטת>יהרט
טורר עטר ענררט ויין * ועוין Mיטןר וויי! דיט פרנטיק ;ט! ריט
«4יינטי עטו4נט ונגןבי4י בוייבן רע4ירן  'Hט »ט דטר4י
עקםטקטיטודע טונ׳ טו«וי5טיקייט ]הט4חה פרטית[ • ט; ע!ן
ערוותי טונ* עריר!טה«י פרנסיק טונ׳ טין 4יועסני דיור טטטט
וועררי 4ירעקוריהרט ]עטר הייסן[ :
וע]ין ט]י דיט וע]בי4י דיט ווען5י ט<וטד.ערן ]טןפיררט[
עון טייני4י* דיו טוררר טורר טוק טייניקייט ועוטי! ווערין ביעןנדן
>טך דיט ועובי4י רי4ויווענטן 4יטטרטפט ווערן ־ טודר 1וטו ווט
רטני 4טו! בייט טיהרי4רוט טכטבטהרי נטך עקטי4ענניט ]בעינדי[ 4
עון וטק^לו^ Mטנטיני^נ 4עון דיט רוטט טוני ערידי טונטר דיט
M4יינטי וועריךבעינרן לו ביהערן י הטבנדי טיהרי טייוי 4רוט
טצטבטהרי 4יטורדניהרט דט דיון טין כמגקרעטטרייט ו!וטי ווערין
טקטוק רען  9יור ז  7 3ג
4ירי4יטטרירט •

פאלגט דיא פובליקאציאון
ט!נ׳ רי4ירדרס דער טטטט
בורגרמיינשטרן טMטטרר « pיט וייד ויין ויינרי
לו  pקענסי 4יקו^ 1נ4ווטר
4ו1טרדן[ רטט לויינ'4י לווייט מעטלט טונטר דיט הויך טייטטי
יודטי

כליהוכ4
<וד6ינטניט »טר י»נט$טצונדן • 51rt׳
דורך 3ור4ר’11ינטטרן4יעקםאו^רהרטןיינדי :
טתסיק * וןנגן5י
דט בור4י«ייגטטרן בייט  pmעלזר ק1לורין *
►ן^ן'
’ דקט כי 5וצק לו הטבין לוק ]טטטין צון  ^ 4ט י
י
עתסיק • טוני דלןבי4י טרקנגנין עטר ' HnJB
יוול צוונכיטערלוכני]נגרןיצי[ןייטן• טקטוק דען  9יוני ע  72ג
ג1לננצוןנגנטיבוט ט1י דיט הערן בור^'4יינטטרן יווגטןטטונד
קעטטי עון  M' 3סיקרעטרטיט* ווטר 4לייצנט

צןין

פיטר עלי אז
עדייטטל» 4דען  10יוני
<"גי' י' ״י
 y j l fדנגס טובנטט טוק ויכן טוינגר דורך
צוייףטט5וטס בטדי טין דר ק'רך נסו]![ דר
דיזיך טייטטי .יודטי גטלוטן 4יעובןלירט
4לי'כנט

נטב 4ןי'לונט;(
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תסנות הסהלה
ךיך ך *ן ן!%י!ן  .הקהי]ה  ]51כורסה ! ]5הבתי »^ PD
י *“ ' י״' ’ *'  .יוד f,1p]n/i,הלרקרז ייינ׳  rt['0 .דיו (b
'.דיפענריהרט ויו] ^רננ^הירק ווננרין ע] ידי
־ . . .
קה] יל*ו טהק טסה עלגסיק וה4כיוי לדקה •  ,יוונ' ^י^ונגוטד
 4מןי לרקה;יוחריכוויל טנה  f.nrtדיהנט טר בטנה .טיוחדיו עיור
^כקיט] ביקור חו]יק  *.וע] ידו ווערט הביקור חו]יק לעטי]
4רע][4ידט כיווען ;ה .־ דיןט ער יוםי4גירט ע] ה4בי(י לדקה ^;pirt
טן החו]ים בטר  irtתרנ4ו]יק טו^עורן\  ]51יוחד כעי הכורך
ברענ4כו כו 4עכין • 4כטל ט] ביקור חו1יק הטכר וילט  P4כן
בה^.ועל־וו /הע מטיק .א1נ׳ וןערם טי  p4 pכן דא לו ט! 4י»י! 4ט • י
דטך הברירה ביד!  pirtיול] קה] לו  * |M1pו1יי]ן ער קיי( רע*.
טל] קה] הטט • ] prtט ווען ערנט irt 4בטי לדקה <ונקירן «ע5נ»4
ט1י ה4בטי ביק1ר  p]1nי]Hט  • iMipwובטוו/ו עעק היוט עך
 p4כן היין דעה כטחד : .p]0M
^ ך»ן קיין ד3ר בעו]  pוויוט קהלר^ינן בטרעעט 1ט] קע׳נין
 4דיטעעניהרט' ווערן בערטו< pirt ^.ןעוד; «ח]ק לו
ויין ] prt.ט 11H 4יטעהן דורך רע!י]ןליטן^ .ה^,ןעדו^9,
טי לדקה
הערנ p;Dו4בטי
לדקה -־ וע] עי רו 5הדעו *75יו^נק ה ר ט ^י
נע1נה ]הךבטי לךקה יווק טן טיין טידרן דער )לרך יזין לו  Hע4ין
ן:-נב| ע] עי ע^וו וכעי רטוו /עיניו עד טך ט׳ ר״ט ׳ י / 1ד
^1יכן עד סך טטה והובי  pניט טנדרטט דרעין 4יטעהן ט]ט
ביריעי; וללון הערכס החורט * וו!טטה והובי  r.bH]1 pניט
טנדר^ט ט]ט ע] עי ר1ב הרעוע ט] כ] הערנסיק י}יין • ובי(ע
ה4כטי לדקה יוהד ט]ט ערך הקלוב «ע 5ט «ח]ק !יי! ט]ט בט!ען
הט^ר1ט] ער ו5 )1יט <וווין בHיט 5כטעו Mכיסו לטה]ן • וה4בטי
לרקה 1וחויב ]עחו״ ב 15חרט ויין בוך יול] קה] יל׳ ן לן ברענ^
 .כדי וו]5ט ע] ידי הערנDי  pקטן נטך 4יועהן 1וערין כרטוי :
ג ת
א א‘ » ג
■
 . ..

רiעinJj

ו ו ע ן » 1״ * 1 /

י ד ״י Vנר  IrtVקענין נ5חר וופרי׳ן עלןר 4כאוי נרקד prt .ןיו
ער טוין  P'dIdi p^Dטניק  rrt Djrt־ לזונ' לו קיין
M J
ערנס קיינר קענין נבחר ווערין כליק £ 13נורין
קיין ^גצו' לרקה  rrtן:יוועזין עד טיהיה  pטרבעינן טנה • P4
urn
^כלון לרקה
£ h tיוטט 4יטטעןש :יין דצןט הן פרנס
^טלוקטירט טטין ןפחומ ען חHטי  pפןעסין ־ ווה ^  pדיז :ניט
:נו]ן ]הבחירה 4יטטעןט וועדי! ] prtח הייןMקן  pכבית הבנט;*,
ה^רו]ד ,ע] פיז]י ט]ו היגין * יוך :ס] סיין פרנס ]פחוp:1M /.
עטרה טד  pח/5ונה הסכין ן;יהט *  |m:iהנוכר  p4כן כע] כיו/
ו4בסי לדקה  |: im h tח«טה טני p
בקה]תינו 4יןןע:ין »יין •
חתולה 4יהט הסכ £סונ׳:וס ]סנ 4כע] בית כקהןס״ינו 4ווע:ין :יין
סונ׳ היין 4כסי לדקה :ס] קענין ]סחר טני טני  pדסט ער £ון
:יין ביקור חוןי  pכלזות לזב 4יונ4ין סי :ווידר נ5חר ווערי] 1פרנס4
ווען טוין קיין לזךבעי  pטנה סןט ווער ביוותו עע I p
ך•

קיינר :לו] קענין נבחר ווערין ]פדנט לוו ]4בלזי לדקה

לו ריי:ן  finולדינה  1:׳  prtזלז דער :ע]בי4ר
כט5ועה לוןגעווט ד:ב«:ן ה ה ^ ת ט]ו ניטMע nולז קונטיניוויהר]ייך
כMקר : pרייון ווערט
ד ^ י ן ד ן סזי טעסילונלזנטין לזודר לוקורדלונטין ווען טון
צוןקו ״ י יMןיך סירי עריילוהייט לוודר ערטטעןונ4
בקו«ן הלזבין ניט :לו]| ווערי| 4לותזיטיהרט
פרנס לוו ]4כלוי ודקה ולופי]ו ]טלור 4כלזות לזו ]טירות הקה]יהיה[
:וה טיהיה * ^  bniטכן קייני ]!:צי ]ייטין »עןצי ע] ירי הטררה
יר״ה קרי^ינעו ו>עצטין 4טטרלז£צו :יין ״לזרי! *  P4לו]י ]" P
דילו רעטטלונטין ]לדקה חיי 5ויין לזונ' :ו]כט ניט ןןע]ין כללוד.ןן
כהלגי 4וונלז ניט קענין נ5חר ווערין ] ט ^ התאנות הקה] בי :לזיר
חו] 5הלרקה  J13טלזן הלזכין • לזונ’ דלו: :לון 5ט :לו] «£ורםק
כ! :יין :לז! תיקון זה כ? bטנהקור pרלזט הטנה ככ? הכתי כנטיות
 :לוב 14יילזיט וועדי! ר :לזיין לזיררר רער נלזך וויטן זלז] לו ריצטן
ו רער
‘

15
ךי לז ר • 4כלוי 5דקר xr> .׳'JnWכצנ^ן1ו  prt 5יווצ״ י'1ן
יודרן יוןי הכגםומ  Id 15 £ה 5י rtpיווני «וה א]י
עי יווצדק הנוכ^ק
הוליוומ יוויט 4עבן כיוטו•
ו Mעןה כDי jHכ׳ י !בכל סנה בלי! ריוסון דחו]  n^innסוכות I'rt
;ער  |''t5'1nMינריוןי הקנון ער י!ןו£יק ערהסיק יוכ לו ןי4ןוב5רק4
בעינדירן ויין הטמן נו יוער1ביהרן יווני נו יוונטר לייצנן ’ !]ifnnM
 luע] ידי  DWD.nבכית הכנסת  nln^riיוב 4יןי'המ^1חכגתן כ^ה
החסכון ס!  bההוליוות וההכנסות בטריו^ין היזבין ׳*^' ה1נ'
הקונטרע כיציר  I dה4כיוי לדקה  ; |b tבחדר הקה) בלייבן

ז הבחירה

 ] 0הפרנסיק ו4ביוי לדקה »יו4 1יסעהן
בצל סנה כלי] ריוסון דחו] ה^עד סוכות
הססה ערצסיק ומני
כיווען וה *
ה4כיויק הנדקה והביקור חוליק יתועדו כהדר הקהל ׳ *.יוונ׳ על
פי רו 5הדעות סל הערנסיק וד«4ביוי לרקה 1יול יוייו לעטין
יוודר ניו4ויניולייו  D5rtM' 4וועדי! סל הכחידה * יוחר כך ויין
הערגסיק וה4ביזי לרקה בוחר יולי־ יחידיק ה4וניק דייו כפנקם הקהל
סטין וועלכי לפחות עסריט פלעטין היןלטין * והס^ת טל כל
היחידיק הריווי  pויולן יוויך בריבכיר 4יסריבן וועדי! יוונ’ בקלעי
יוי| 4לי 4ט ווערן ־ יוחר כך ליהט הפרנס ההורס יודו ‘ הקלעי »ז
ח<וסה ועסריק יונסיק דייו ניט נו 4עיק בקורכה :יולן ':ין ’ יווני
יייי 4יל! 4ר ך״ה יונסיק 4לי 4ט וועדי! יזין היין יונררי 4יסליוםניביקס'*
י»נ' צון דייו ועלכי4י ליהט הפרנס החודס וףררס5עה יונסי־ק בור.
יזחר וה וועלכיMיד יזיינלי 4וויי! על Tי הDMDי  pוועדי! 4יהוילט ' I.
רען ייולMיMר כרי יוייו ^
יזונ׳ לבית הכנסת ה4רולה  4עיהרט
יויררר ויין דנגה לט  pט«יק זיול סרייבן • יזונ' סק על הrtלHיMר
לי 4ט לעטיל סל הבחירה • וויזו יווי :יזיין יזיררר ויבנר ויין רעה
לסלסה פרנטי  pו4כיזי לרקה יזהר סרייבט על לעטילצי דהיינו «ו:ין
דט  p'liorווח«ת קורצה ביחד ויין ביזוען סנוכר לק<ון י יזונ'
4י1ועלטר :יננר  pnלעטלציMיט דייו 4יסריבני דעות בעלווו ברעי 4ט
בחדר הקרי! ’ א>נ' אין יויי| 4י0ליזםני ניקם ה1ווכן לכך יזריין
ווארען ׳ אחדי כל וה ווערט 4ירוען ה4י»ן אב״ר דקהילתינו ^״1
!בציאת!
 Kב * ג
.
' *

ומהנות:הלוד^לה
nnoי^עןכוי 4יםןצוסצי ביקם ע '5לן
4
הקה]  '11לזנסיק וביחד הךנגוו /נ^ך זעהן * יזונ! וועד דעןביפונן^ן׳
הולן ה5רדו«
לרקה rSin
ו^ד^1י ^רץלרז
!עתס irt
הצובין 1יזריירו
לו דר^וריו
ווערט רוב הרפו^; ^1
הנכחד
צוו ן4כ1
דהיינו פרנס ע! <וטך  \atטני סניק ו4פצוי לדקה ע! טנה jinrt
ו]טנה טצוחריח ]^כצוי כיקוד ח!ןיק «ווין דינן כנוכד  |M'D3ט׳
בעוגדין ווכגרנו דצוט טני צזנטיק ^ןייכי דע!ן^
הנגטין tערנ Dצוו ]!:בצוי לדקה וצו] הערנט הרזודמ
כיניהק  hi4ווצור H (£י טיהיה נבחר ווטרהק ״
!הפלגט החו^ט וצו] צו]י דפומ צוין ביווטרונ 4נע^ין ביו £צ»ר ויצדכ1
צזיו דטט הפרנסיק ו4כצוי לדקה טנצחרו טיר פרנטוי /ו4כצוןן) /״
4ינו<ון הצובין * קיין ויבנו יייר^ קיין דעה ע? ^ ihjטדייבן ן,-ן
ובצוכן דצוך ויך ועןכרט ^ע;5ו
זערנם צוו ן4כצוי לדקה •
צויין דעה 4עבן יטוק קנם ]לרקה ח Mטה וטבעיק וה 1ביק צז1נ׳ ויין
דעה  Irtiדטך בט] ויין צןונ׳ ניט בצווהו nt| 4צוד«םיהרם וועדי•
לערנט צוו ן4בטי לדקה כ!] ווען טוין דיצו דעור; £ון ריצו צונדד'
ויבנרט העט ;

ח כאם

 VSה ^ ^ ר ו ח י ח וה4בצוי לרקה דיצו נבחר 4י1וצזרין ויי.
“ ווחוי3יק ]הודיע ןהט Hט רעד '1צו
^ י '^י*’
פ ת טו ה צוו  f.1rtn4כיקענט ווצוכט צווי 3
.
^  D5btצון צע • |Mובצוכן צוהר <והק ו/יי4רט טן לו נע!וין ואן]
דער וע]בי4ר דער'בי£ונרן ווערט נצוך צויק חב הדעוו/
גו הצובין 4יהצוט  1H9H3נבחר וועדי! * ובצוק דער וע]בי’4ר 0 4
כן  v5 hוויי4רט וצו] הטויטי דער צוחריו רוב הרעו!4 /יהצוט
צזנטיק M ^]miiקו | 1im IMויין צ«נ' 1:צו עצור סנו]4נט * צוונ׳ זולן
ןןצוו] דער ערטטר טנבחר ט 1ט ריצו צו]4ינדי ריצו וע]כט רט הצוסן
.ןןע]ין צוחויטיהרן וצו]ן  | 1imבינצו]ן קנם ]לרקה בעד הפרנסוצ /ט]טח
 fi0 nוהוביק * ובעד ה4בצווה טני  / SirtMוהוביק י וצהצוי (^5114
 .וא]ין  | tiMהקנם מ״] לצו]ין דיא ערנטיק צוו 4בצוי לדקה ו4בצוי ביקןך
:חוןי  pדיא אירן הה«נו / 1ניט עד ם!ף ווון הקנו 5אדו 4רינט הצוכין-
*קנם וזג״! וא? 'n«M 4לא]ט!וערן תוך טHנה יHי ) pאך דיא וויי 4דן ^
(!1
־
 r־

תקנות זזוקרדלה

ג

 | Hהעתטו; 7ל» 4באוו /ובאוזן הטכר* ןבו/וך הו«ן"דצ 1ט ער ניט
4יני!ןט  i'rt m nער נרחה «בית המטן: /

י

טנ3חרו העתסיק4“ 1בטי נרקוק )fiiHon plrti 0
זזטטד .רע4יתדי עתשיק טין טיין i5]p' 14י 4ט
.י
וועדי! יוונ׳ וועד ) piערטט! 'ויי!  pDיורדו קו«ט
טיו דער ערטטר ערנם החודט ע] טני הדטיק ; ויוחריו הטני
ו5ן כ!ןק ־ ה4טון טב״ד גר״ו בשעווה ט4 3ינרי ערגסיק וטן! ט5ועה
בע;'/ח/1יורון הקודט טן דייי יין 4יקוMניניייו'טן DהערנDי p
טב
 .וה4כטי לדקה רטט טיד ! r1:M/^nועדין ו!טר נעווין בנדק וכיוטר
.
ובידטו /טןהיק ;
.

ך*ן קיין טב 4ינרר ע מ ם רט ווידר ע] נעטין הבחירה
קען 4יטטע]ט וועד! עד טיע5רו טני טגיק דם ער
׳ י
טב 4י4טנ4ן לדו ־ וה4בטי לדקה עד טחר טני טניק
דם  (mביקור ח!ןיק 4בטו; /טב 4טנ4ין טיו * וכהיוי 4וונט ווי טנכחר
]עמם ט» ו4בטי לדקה טונ׳ !4ויי4רט טו דער במוך ה4וון £ון ויין
 rm fipוען 5ט צנטר ]טון וט! ער רט נבחר קענין וועד! עד טחד
ב]!; /טני טניק וין הווו! דט ער ויין קנט ווערט טב 4ילט}ט הטבן :
ו ך• ךין במתי בתי כנטיוה טשוווך ןבי ^,הכנט^; ה4דוןה*.ט1
ב 5ן טבו*! טיין ערנם טק  punויל ן ע] הסדר טיינר
נטך רען טגדרן דהיינו 1עחו*.נ בטבת  ppiטו2
וכטטר יווי קריטל /התורה ’ טכן הערנם החודם טין ויין טני
הדטיק ידו עטור  r.1n־ וויי]! בבית הכנשת ה4דו]ה  iihבןייבן
וט^ 1ו הערנט דער בטחד ווסתי בתי כנסיות הנ״ן וילט וטן PD
ענייני ולורכי בית הכנס^ /וב£י התיקון • וחערנט
רעה4ירן
יייק לי וילן בטחד  Hטתי בתי הכנסיות הנ״ן טונ' ו!ן 5ט
טו!4ינג
ניט טון וועןט וט] בב! ע עק ט'עבוד  ,בטבו /ד״ט וסטר י1וי קה״ת
 piiMקנם ]לרקד♦  4עבןטניר״ט • טונ׳ וטוניס ווירר ט:ן התוועדו^ j
הקהןטן 4יוט4ט וועדי! ער bכבר  p >0הקנשהנ״ן • רטך טייןערנס
םהוט וקן יו.תר Mטכעי  pטנה וט 1עטור  b nהנוכר ויין :
ע ה תו ע דו ת

י

■תקנות רוקהילה

לדקה  Irttו'ין פחך5
הע מסיק
י ד ו ד רןו לו רי ך ץ
י י *  .ההד ].צןונ' לזחך  p'DMcn | mזיז4כ'1אןן
 HI J״
לב) העינסיק ו^בהי לדקה ען עי
 ppובאוי 1ה  & i |n1ביחד דעןין
0רדר הערצם החודס
 * !wpי«נ׳ וועלכד ע ת ם דנגר דען על  ]Sjjifa | miניט קע p
ויול ככל ע ע ק זום ציל קנם ללדקה ^ punעכק םלים הסך prtii
דהך ו 1ען
העת ם החורם להח 5רוו/ה האוט למוין םן »• p411
מיח׳ן «םעיק  p1*c1נכון ^עבק קענט דלזו כלןןן/ו ע ע ק ניט jHip
קנגנט ואל פטור «הקגם ויין :
י ד ר ״ ^ ^ ח ה!/ועדוו^ד^הל ניט קו Mעןעט לוין וםל בריוטונח
ה4כלוי טל הביקור חוןי  pלויי! דעה הלזכין
י
 p1pM3הערנם לוו ה4בל1י לרקה דער ויך ניט
 pbעינדט כנו'בטי׳ לן׳• ובל ptיו.״;ר לוו לוחד<1נקירן ועלט לוונ׳ לויי!
ולוך 5ון לוי1וערטנליל 1עלזר ן:יט ולול לזנטבלוטן וועדי! |mהטלטה לוכ
^י^לזנ^כה ערנםי  pועלעי ה^ורל • לוונ׳ ווען דילן ועלבין:י  fMrMט ע ק
ולולי!  |mדילזלולטי
קורבה ניט ועלטןקו«ןקענין •
נכון לוו
פדנםי « pטנה טע3רה 4ירופן וועדי! • לוונ׳ לולי דילו בלווין הנ״ן
ןה/*.ועדורנ הקהל 4ירוען וועדין לזול רט קו«ן וונרר תי  M fnםעיק
לו הלזבין יףעחייבו וטן  pקנם ללרקה לווו £יל לזו לון דילו ועלכי4י |mהט<>ט
בפקודו /הערנם החודט לויו לזן 4יולו 4ט וולורין ;
ט ו ד ה ד ו ח החודט ן5ר ולול ל»זי פלור פלולנדי p51^t
נלוטיפ/5הערנםיקערלועדניהרןלוורד פלוד
י
טטעלין * לזבד קיין לזנדרר ערנם לזו 4כלזי
 pווען ע ת ם לוחר לוו 4כלוי דבר «ה העט פלזר נו טטעלין ועל 5ט
כיחידו / ‘.להערנם החודט ביקענט  pSrtMדער בלז  pוולכט 4וט עינדט
טדל! 4ט טול לזויף לילי עלזר 4יטטעלטי ל«נ'
] nf.n5nn
4יפרלופוניהרטי ולו5ין על ידי הערנם החודט ל!ין לןיין לויררר פרנס
'41כלוי לרקה Mחוי 5דיוריה ויין דעה לו 4עבין ־ ל1ול ניט דלור *nnw |' 5
הקהל לוו 1עק 4ין כיו ויין«יינונ 4על וה 4עבן הלוט •  prtללו ברטוו/
^הוחוצלו טל ה פ ת ם החודט י  p4לולו וולזט על פי רו 5הרעו;/
בהן/ןער/<1

תקנות הקהילה

ד

בייי*/ועדוו /חקה] כטזיוסין ^ודר 4רגגןןוויהרט ווערט  (M 11M׳
 p]oוופררין ל1ונטר לייכנט * ^עי]ו עון דנגן ןפןבי4ר דערדעתו
ניט מטה !כך 4ו1פון * וערנם irt 4ביוי דער עובר p't D3rtM
מייני פ!ן דיוי M4עןטי פונקטון ' plDקנם ]לרקה עoרי  pר״ט:

מנדרי הMf1מי״ /כ«ו המן 4במי  p '3!4 pה 4במי^
 \aטמרי כתיכנסיוז /והלהקות חתן תורה | f.n1
.
^כרמטית ומןין נבחר »ערין מין קו<^פןעטי
^ < nj'inSnוקה 1יל״ו פ] פי רו 5הדעו 5ז דהיינו  |f.nתורהוברמטי;/
ו!פהרן נ 5חר  H3רמטון דחו] הMופד סוכות קודק בחיר/*.
הפרנסיק וסמרי הגימיק הנtכרי  pבDי (Mוה כ]ין ה 1טפנמ רבה
ובמופן הנ״ן :
ו י ך ץ ך|ן תורה וח/ 1ן ברמסית סנ5חרו «קד.ן ילין במו|£ז
הנ״ן ויין <וח1יב לו וילן  f.nMDDתורה ובטבו/
* י יי
כרמסית פ] Mקו pMה<ויוחד ]הק כבית הכנסת
׳צנהון • :החמן תורה והח;/ן כרמטיוM /ווין  bמחד « pn iiנדד
ויין בכית הכנסר /ה4דוןה כ HDחת תורה  b1לדקה מ׳ ר״ט r.la'D
ביחד טכפה ר״ט * ובטבת ברמסית חי'בי ] pנדר  bמחדMה p
]  bלדקה רביפית ר״ט • מין טמרי בתי כנסיות «ווין  bמחד
Hה M pנדר ויין בט<וחת תורה חלי ר״ט ]  bלדקה <והטבפה
לדקות'* י ובטבת כרמטית !כ] לדקה מ׳ טי1ינ * 4מונ׳ דפר
וויי4רין וופכט ]היוד /חתן תורה מ! חי/ן ברמטית מודר ניט וופ]ין<
וילין פ 1ווקו«ו הרמוי כלל  \nביו /הכנסת ה4ד!ןה יט]ק קנס
]לדקה סך ח Mטי  pוהובי  !hi pמנדרי בתי כנסיות סך ronn
ונגטרי  pוהוכי  • pוופ1יך קנם iiw 4ילמןס וופרין תוך ט«ונה:
י
'
י1ויק מחר טננחרו :
יחידי ותוטבי קהילתינו ויק «חד 5בכל סנה
ו דן
קוד  pפסח פלפטין <!פות לו למהלין • מול
י
עמר מידרן פלפט ומלין כלמהלן ו!מ 5יל דט פ?
יי*׳ הערנטיכן וה4כמי לדקה על פי רוב הדפות » פ מ4 1וס
בעוני! ; 1חנ׳ רפן ערך כ^ה פלפטין כל יחיד ותוטב ומן
ךטמקטיהד׳ס
־

י;

תקנות הקהילה

דורך די^ טטוז מ מ טיכן
4טיוקכדהרט ווערין וצז] piiH
<י'|  pנ עןז
וה;1כהי לרקה ןה4ביוי ביקור חו1יק !ועוצי יול]ק
^ונמיק ה!4ניק טווינק עטוןיק כקורכה ביחד • ווע1צי ח«עוז
י
עטר הגסיק ע] עי רוב הדעו! /ערך הנ״ן רען;וןיהרן puM
הונ׳ לו]יט וו^ט 4רע!ןוויהרט ווערט לוונטר נייצנן * לMtנ  pדיד
^סצזקטיהרט טטון .
 M4עןטי טבעה לונטיק וט]ין ^ןןין טניק
כ] ל 1חד ]) r,1nxע]  nrtMעןעטין * וטניק ^הק לוונטר firtH
 f.inriע 1טטיק פן?^טין * וטןטה ווהכן טוגטר טטיק ]עחומ
ע]  p ' dIdעןעטין • וערך הלו ולו!  | Hלוןהיחידיק יין ^ייז־ין^^*]-
לזרבעה טני  pבטו£ן הנ״ן ^הה f ,חןה ולו] ויין ]לוחר חנוכה / 15PM
;
תל״ח הכע״ל וויי]! !עטטטר 4יHלזכטר נ^־ך כהותו  |Htנטן p
ף י « ן ןוען הערנט'  pוה4בל1י לרקה יל״ו
בעינרן ]עי לורך הטעה לון היחיר'  pוהת 1טכי0ן
״ י *י
 Vmעןעטין
דקהןו^ינו בלוותה הטנה נהך ל(יין
י
«עו /.לזן ט ]י4ן הרטות נ/1ונה ןה  * pלוך בתנלוי רלוט J(M
 4טע־ן בידיעת והטכ«ו /לו]י לולטי ערנםי  pו4כלזי לרקה דהיינו
 bעי רוב הדעות £ון לולי רע4יר4רי הול ט 1טי ערנשיp *4כלוי
לדקה דילז זיך בלזות! פ ע  pבחדר הקה 1עעדן *  P 4 ,זע]ין דיצן
רע4ירנרי פרנטי  pו4כלזי לרקה ]בר  bפי רוב הרעו? /טלוקטירן
הן לזיין הידר^ דר ויך פהר כע] בית כקהיןתנו לוין לייכנטכ^ H
פןעטין ער  bטנה הןטין זלז] לזול !!]צט לזך ]?4י ערך pjri
*
 4רע])4יהרט וו^רט ;
קיין יחיד לוורח ותוט 5כקהןתינו זל!ן דלור^ק
קלזפין כטר בוטין לו1נור טייטטי הלז! ’  p4בטר
״
^ו ח כ^זו כטריבט לזודר לוריט ויי ט לו! ווערטש
£עט • ל11דר לזב עלו] דט עון ררוטן !כלזן 4ברלז 5ט ווגגלט־הן
לוי4י^
דרך <וצירה כ«ו דרך  Hתנה לוין הכ] ככ]] הלויםור י
הזיו <זזתר בכ] לוופן טיהיה .ןןען ידוע לוין דלזט כטר זוערין •
1העובר ה״יף לוייני פון ן1ועןטי ולוני! כפע  pהרלוטזן ptiM• b t
]לדקה קנס 4עכן  : p'^jn; p'pMnהן ה^1וצר ^ ihהקונה לזודף
רער
'
■
.

ו

\^מנור1־ חמדן^1ן

ה

 ’ M mה מ 50
| דער »עןכט צטרי 4ברוי5כו ‘ ■ לזוצ'  Irti:נדחה
כי 1קנם הלן צו 1ט«ן ההט■ • ולזק) ינצמר .ע׳:גק עיגיי^^יוקן הוצן
וכ ^ן
 ^ bHnהקו^יןה^עצ*
נ ע] הביצ /בקד.ןי/ינו ptn
עם היין הודח  irtתום 3ןונגד  Btעד צן ' il i'Hקיק דבר
ייטמ עריו
םבקדוםה 4רייכן קענין עד מי מרק ■הקנס'מיקח
<^ןהערנםיק ו4כםילרקה כעי• רה׳ות עעיהצן וכ£י הענ>) פלןוניןוועדצו
ובלוק יויינר בקהןמינו היין בהווה ' 4סה ע ר ל1ךך כימו ודר
םחטן ולו] ער לון רען הלו4 1לומ דצו:עלור^ 1וין ללו1ק םןםהר״ט •
לוונ' ע ך בה1וה דקה ע 14ם 1םיקכ״ם* כ 3ם םפה ב״ם טוני דנג|
וווו  4םחטן וועדי! על ידילודזד ווחםוחםיקן דקהןמי^ן'!ועוכר טזחט
דלו עלור 4ניםט 1ובהווה 4םה םניק עטר ב״צו *  (mע^ן ח^ב^ם
 [Hצ 3ט טסה ב״ם * ^ כ ^ ^ סריעה בעונדן^ ווערט ,ולוו הסוחט
;,
^ הווחלה וןםך המכר" הלובין ? • ״ ז
נוםין במי ; צנםיומ הקכיע^ק ולו] קיין p:M
4וקוק*דרפי H4 1ט 5ט ^וע  bHi ' pט ^
|
ע ק קרילזת סער תורה ב ^ 1ה' לזוען טיהיה *
•
 i t oכיילו דילו ח 3רומ ניט •  In4 oSb j^iiהיוק ]הנדקה !4רק
לויו לוונ׳׳עירלה  4דוןהבקהןמץ 1עןי ריו ה עלור לוורולן 5ט ’.דלוךנחיה
 ^ iwrtliכלובויק במוך הט^עה ipM 1ון טחרימ 1ער3ימMנין 1ולו5י(
צובר ב]י סער תורה *  4ק  b :ווותר:יין והמעוו ע ק Mנין לולן b
סעורומ ט]Mלוה דלוך וונדר קרילומ סער תורה * rtiiחך בכ 1וווללויי
טבתומ וי1ויק טו3יק ביילורילו לו3ןיקתוך[י״כ ח 1דט «וערי 3כ:וונו
בצו  ’ p>pH׳  p4בתטעת כלו M 3ע! |M4ונין  |' 3i^mבצו 1וק 1ק
ולועי]) ע ק סעד (תורה * וןה4לזו| לזכיד נריו לויו 4יעער^ויטירט כטכ מ
)יוק טו^ 3ין הטסוהלו  b'MprtMלוורחיק דילו ניט כלון וולזונן דלוך'
בוי קרילות סער תורה * ו]לוחר ההטכ1וה הלר 4וולו5ט 'לויצ
דלזרעין ניט בביתו חו:ר ווומע]ן :יין * וביווי הח!ן ן M4ר' קיין
! p n 4י«לז 5ט ווערי| לול] לוב״ד • חוין וועריב  om:3כנ״ן • לזוג״
'» :ייןן קיק קר^זת סעד תורה לול] ה4לזוו לוב״ר נר״ו בט 3מ 4טיכצ1
|  101ה4לזון לזכ״ר’’ בצן טבת לזיין חיוב וט]יטי :יין •  4ק :לז] ער
יד ובי 1ק הכעוריק כתיקון Mקדק * )vii
! חיז•b 5 .p t 5
טיעצוד
ב א  1ג
׳
־
׳

יתמנות ■הסהילת
0מצ5ור צסל ד^ך ^ p5rtn p5wננןט  prpw \ mדציט יויכן ;; p
^עער^יטירט  mבצןו 5ן זזנ״ן •  prtהוט כןי קרילזת ם 5ר מ!דת
^ p'^MRנין
. Wבכ?•עע pקנס ן3דקה 4עבן prt31 *:
 1ו^ט ^ pקריסת סער תורה > . nrtn p hוהוביק  ',וכה^*י 4וונצו
דער »עןב4יר ׳דנגר דך ס3ן «נין בעונד! הסט-p4-כן ב1י ע ת ח״
פ ה  punלסןין !לדקה קנס חDMי t -pהובי . ; pסיני קייגי צון
1יס «4נגוטי ריצו-קנס חיי p>1 5ניט כבית הכנסת דסר^ין m'fip
בי;ן פ!ו! ססן ^ובן,סירן קנס הקלוב : .i M
י
ך• ך■ ך י « ן קייגר דךגזקן ״דסרתק סוי^^ טטעןק סונ״
י ^ סועהודך^  '•ip .הערנטיבן ו^בסי-לרקה ינ״י ס!כ״
ניט <וסרכ דיך נך/(4סירי רעויןו3יצז| ‘
פכןקייןזךלוסונטר נצ«ין נ 4י תקנות קהיןתינו יל״ו* ע] סחת כ< 1ת
lכHה קיינר וס] דסרעין סיינ^י קו1וע]סט נ^ד ק־] יל״ו והלהקה , 5
«ס5י| ' סך ויך ניט עורט לו ויין .|Kהעדה הקרונוה ?p a prt
«קוה סו בית הכנסת וכיולס ב1ה *.סוי^ לו ריכטן■ •וונגןכט  4ודק
קעגט ויין היוק .וה^םד ןהלרקה והעניי  , pס p4 ^ 1קטטה וו^ריבן?
סו עירור כקדיןתינו תר סורוסכןן»,,נגןט • .ו«י -סיתן כת^ ם 1דר^
ס1נ' עו5ר ויין ע] הנ״ן הן ען jjo 1סו עד <וקלתו ןס ]בד
;ע1כר בכל] סיו «העורטיק <ידרלי.לבור ! p4ס! ער עסןין.׳ויין
סין סייו הנם  [15סך ס ^1והוביל ]לרקה כתיקון קדMוני  p״ • ,
ס!נ׳ וסו לו היין ד 5ר  r.Dnp3pגיטגו 4ןסדן» .עד*ר| כיי קנמ
הל] סב 4ל^ט ווערט,הסבין' 'סונ׳1,סך ערסט ויך 4סוב<^עטד.ירע
ןץערט הסבן סן קה] יל״ו סול סן תקנות קהזתינו וען ידי כך
קהזתינו הקדוטה בהסקט ובטת »ערט ,ויין • -וסיס ען iKipM
יבס בט ^ 1וסחבה סתוה ומנות  j:»3 ,יהירי ס!4ןה ןיין * סונ׳ דיון
סרטיק] וס] בכ 1טנה ח׳ י«יט 11p.־  pרסט הסנה בס ]'בתי כנטיוו/
. , .
.ךעובןיליהרט ווערין;

כגדש

סיין סיור בבית הכגטת ן5ון.-.טטי| :גסי>^H
נכירסה כרסוי סונ׳  Mתעןן בכו^^י^יי! * ו^י'
©יערב ]בו סו  pס! ח 5י ח סיץנ4י י ^יי ^גסי
״
p'Jiilu
■
.

ו
wו^וי p 13רידן  Irttפר  fin tm |"t S'lnnובין /הכנסות •W15
יוונ׳ ניט ו1ידר בבית הכנסת דארפין  |M1pפד  p]D' 0קנס ן3דקה
טסה ר׳יט • וכל prחבירו  p'rtווידר DMיב וופר בדברי 4נאוי
 p4 iiiltiכן ] finביו /הכנםי piim iבוייבן עד  plo'oקנס לור^נפה
ר״ט ]לרקה • ובלprלrי'נר דינו חונפה הפט  pinוחברו נו טולו4י1
 Irttנדחה »יין  \tiביו /הכנס^ /פר פטרה ר״ט קנט ולדקה
כניווט * ונוס^  bוה תוך חודט יMי  pניט דר 5ין ? nliiותורה
זיין ׳ וכן חברו דפר ויך דיפפנדיהרן pHTii pirt ubt 13
טוס^ין  b jפר  p4כן נדחח זיין  | mביו /הכנסת פד טיטו p
טHונה ר״ט ולרקד p4! .בתוך טני טכופוו /ניט  nibותורה זיין •
וכהנוי 4ווננו נטיס דינו זיך <ופכטין טפוטין קודר טולו4ין בבית
הכנסת  |b1די נטיק הHז/חיוין ז«ן טני ט5ופוו /נדחה »י'ן«ביו/
הכנסת • נ1ונ׳ דינו ווידדנווp 4טנ!וטן נזודר 4טונו (4הלובי! בתוך
ט<וונה יMי  pניט בבית הכנסת דלורפין קו^ין * ו^ו3ר זח נלוך
זול! פיו קנם ולדקה  | 1ikבלנווין  ibקדיו יל״ו !4ט וופרי| פינדן י
ובכל קנסות הנזכרי  pבנז  pהפו2ר לויי!  | DDHכפי פרך הקנס
לוין וי4ן ופלט לולו הפרנס החודט ולוו דפר זפובי4ר יולו בכית 'f
.
הכנסת  pbHבלייבן :
לוויח 5רותטבתוךקד.ותינו)דד.יינובויס(החברות
ך* ך•
הוופורם^ת  110קברני  pותוMוד תורד .וכיוללו
^
בהק דילו.pM־p 4ילופרוביהרט ויין(!!ו! 4יד.לווטן
זיין  pr.nH pirtתוך טטה חדטיק לולו הפרנסי  pו4בלוי לדקה יל״ו13
 pnw pin !nipךלופרוביהרט  13וופרין לוונ׳ לוירי תקנות נו וקזין
קונפפר^יהרן וופן קהל ינו כהוק בפינדן * וכן לולי חברות דיט
«חדט 'Mוםד וופרין  p4כןלולל קהל יל״ו לדרי הסכווהלןונ׳לופרובלולילו
< pmפלוררין  (M13טטה חרטיק ןלוחר טנתיסדו * ^1נ׳וופלכי ח5רח
דילווולצט ניט טון ופלטי! זלולין בטל ו«בוטו ויין * ^ prnMiהולו^.
ולול לוין קיין ח5רה קיין 4בלוי רבי לוו ט Mט לון 4יטטפלט וופרין לוק ולו »
טיד.יד' .היד וכפל בית כקהלתינו ״ והלונטיק טיפברו פל וה ולולי!
«וויןקנט ללדקה ךפביןMכיס  pפטרד .והו5יק לוונ׳ דלוךווידר לויק
כעל בית 1ווון לון טטפלין ; לו5ן וופן רוב הח3רה לןורחיק זיין■
יהיח
 5כ R S

•אקנות• חקהילה
יהיה  pnlהרט^ו^jלןוק צךין ן 1יוי צ»דח כותר נו  p tרצוך רבי iti

. ,

 iiHהוקלו בען כי/ 1

:

ובגלוי לדקה ולו]! ג 1ע>1יק בסנה דהייגו
׳כחודבו <ורחטןן ולןייר הקנכה לעטין
הליקר♦ לו1נ׳
רען:וןיהירן
רען לעטי] ביעונרן וועדי! די^ן
>ו!ך לו  p tלוויב;^!ייני^י !'יט!
הלדקהניס  Hערניטי 4הטבן ־ לוו לוה ;יטטטרבן ויין עו! לעןלעטין
^וב ■לו ולווין* כהלוי 4וונלו לוויכ לזיינ^י הויו ה]טונ4ין ^רHערריר p
לזודר ער  pWMוונגרין ויל!  irt ^>dimן;ורע ויץ ]עי הערך -
ו<ודהק והןלוה יהיה ]חוק !]לו יע3ור דו קייגר ולו! קעני!  4טטעוכ1
וועי־ין לווי^ -קלבה לעטי] לווק עלוטטי לדקה נו 4ניסן לוק ולו עד
 v>mטטה טניק נט1י ויין* לוונ' וולו ]נ 4טך בע] ביעבקהןל/עו
ניט • דטך ווען טיט נצכד
4״עוין וווכ 1טכן קיין טורח
זוער וט]ין הע תקוק ע] עי רוב הדעול; טיק טויף טיין טעטרט^ן
ט!רחיק לעטי] :1וע4י! טטעןין * ווען5י ^ Hעןטי טעטרטט טודחיק
לעטי!  4ק.יכן.בכ] .טנה נטך !4עהן טונ׳  4רע!4ןיהרט וטו וועדי! ׳
ךק !ט! ככ] טנה כחודט «רחטון דעק טור^ לעטיו עקDיMטרהר p
ווערדי! טונ בט!ע! הל] 4רע4וןיהרט וועדי! :

כה הפרנסים

ף י ^ ן דער ועןבי4ר דער לרקה טו ביקור חו1יק Mלון/
ע] עסח טו וונטט טיינ4י טונטר הטוט ו0יןן2
^י-ו י ״י
^קה 1יל״ו 4ינטסין * לו קיי! התוונהז כקדי 1מינו
דטר^  * !'Mipטק ]ט ער כ] סך ה<ועול^ ווטט <וקה 1יל״ו ככון
הטט 4נטסי! טב 4לטןט הטבי! ווערט ווט בטוע! טחר :
הוטענט רבה וטןי! הערנטיק ו4בטי לדקה
ע] עי רו 3הדעוע בוחר ויי! טני טנטיק
ה!4ניק ]נט«ני הקהיוה ןען ידק :טוין טוי
«קו4וות בבי•*; הכנטע 4טרטנטעורטירט1 .ונגרי! טונ׳ ^ 4עוטי
^
גט1וניק ועןי! הטבי! דטט ערסיקט! ווטו טי! ט]י ה<וקו<וו / 5טבכיל/
כן טבנגורת נטיק וועןיך
 f,p>pr.סטין הן קבעורת טנטיק

ם בליל

תקנות הקהילה

ז

פרטיק^ן כןייבנ 1בחדר הקה 1אין אויין.טענקןצי כצהוןrrtii • :
!יין • טונ׳ חןי
.ע!( חיין טןיט 1תחת ידי
טרטנסעורטין טודר טיבר טרייבן  11Mע 1ידי טניהק ^מנגהן דס
ןיט ביחד דט בייט ןיין * !!;ק «ווין ויט דען טיכד טריימר^>
טודר טרטנםעורט טונטר לייכנן טין דען ערכ1יקטן * !בטקיעקד
טננק
טחד  Mטני הנטMני  pדטט ניט קו«ן קענט f,n m
• p'MMipM
טיהיה »ט] כטותו  p ^ rטחד  \hהערנסיק
והנטMני  pהנ״ן 1ט]ין  pjpw |''pבבית הכנסת ^ע^ין טיבר טרייבן
] prtט  | mהערנט החודט טרי£טן5י טורדר דט נו הטכין •י
 p4ויין ערנסיק בוחר בןיןי .הגוכר טני ^וני  pטיהי! ט 1טי
פרנסי  pטו 4בטי לדקה ’ וה4ובי  pהנ״ 1וטןין תחת ידיה  pהבי5ו
דט רפטט בוך ־ ובטק טיינר בקהןתינו קוו^ט חתונה ט! בדית
«י 1ה וכיולט כוה לו «ט5י1 1כן נחיה !!ט נווות טיינר  p^pלו
ווט
טטפרבין ט!דר טיינר טיין חיוב בטיוה בית הכנסת ועןט
 punה^כי  pע] ידי טחד  | hהט Hטי  pעון ועןב4ין ויין חו 5טב
פט־רן ־ טונ׳ דפר ועןב4ר Mחויב נו לטוין החוב הן כ!ןו טו
<וק}תו כעי רטות פיניה  pט! ה4ובי  * pטב! וופן פר וויי 4רט
לו לטןין וט] טי  lb pניקט לו ]4ט;ין וופדן׳  p4יט4יחוה4ובי p
הל״] פ]  bהבתי כנסיות !הבניירנן הטייציק ^ןה  pו]הקהן יל״ו
טו  pט]י רפעטרטליטן לו ןטוין טון כעי הלורך * דטך בעע p
טחד ניט Mער הולטות לו טון ט]ט סך <וטה  1־* p ' 31
 ppiירטה ]הק דטט יותר בעפק טחד ניטי 4וופר b t
ופןצט כהסכמת הערנDי  pו4בטי לדק״  puK 4טפהן :
וכן ב]יןה הה!ט וונגרין נבחר  |mהערנסיק 41כטי לדקה טני
טנטי  pיודפי סער ן4בטי  pט] ןוMדי תורה דיט הט^חה ערטית
 p b tהטב ין פ 1הרבני  pוהתןMידי  pט 1ן!«די תורד ,־ טך וי'|
^נטי  pהג״] 4ובה כ] <וה ט^נדרין ]לדקה ןו Mד' תורה :
בטותי ו«| ויין בוחר טני  4בטיק ער ט]טה לדקות ביקוי-
חוןיק* בנין בית הכנסת * תיקון בית חיי 5b11 • p ' 4בטיק
^4׳ לדקות הנוכריק ־ p4
כירן? 4וצה ויין ט1יט ווטט « \hנדר
^קו^1ות ^ן:בית הכנסת ה4ד!ןה הטייכיק ]קה] יל״ו לו ער הייטרין
1מובת הלדקה!]קב] ה Mפ Iת הטציחת*  p4וטןין דיט ועןכ4י לייט בוחר

'הקטת הקהילה

המדוזה »נגו5י
•יין סר 4בצ»יק)rt ]0 1־•’! יטדלז! בבין/
ובה ךין«.הM0 4־  prtj (n 0יטרנז]• לזך בתענית לזסתר r5r0H3
]  : |hבר קהןתיני
4
3ית הטק
בעת ההית זיין ערנםיכן י^ביד 3דקה ינין
בוחר טני !:בתיק  ]0כדקה ]םתרי בתי כנסיות דית ן:וכה ויין
 p4טכירות
 hטינדר וינדכ ]נדקות בחותו בית הכנטת •
*
וקו«ות  0בית הכנטת ההות ויין דר תיור Mקבן ה«ע!ת
< finוה ט^נדרין טק ]עניי תר fיטרת] דת ווערט  b lבית
•
׳הכנסת תיין בוונדר ^בתי דת לו נבחר בתותו ןיןה
ה^בתי לדקה הנוכריק תידרן תין זיין בית הכנסת זת] רע^יהרן
טר ה4בתי  pכ] ענייני ונורכי הבית הכנסת דהיינו ווען קיין
תונ' קיינר ות] 4רייכין קענין
פרנס טק ויך בעינדט *
בתות לדקה ט 1הבתי כנסיות הנ״ן ת;[ pת ער תייןpipM 1
 finדתט
בבית הכנטת ה;ד!ןה ע 1פת]יע ט]! טטין התס *
 b1ה;בתי  pהנ״ן
לדקה ;בתות 5ון דתט ק]יין * '5)‘d
דית 1ויי;רין <ועכטין ה;בת!ת תן נו נע^ין תודר תיר נייט נינו
ע!ןקו«ןיך תויו דינן וןתןין ותןין עד פת1י| ויין בקנט ח«טה
ועטרי  pוהוביק ]לדקה תונ׳ ותן תחר pMipMD
! :נבחר וועדי
]

תתיד  pbiבקריותינו ויין  piiMד׳ תנטיק
רי ח
ה;ו:יק ובט 1חיק פתר הת] ;בתיק ובכן
״י
י ״
טנה ותןין דית לוויית ערטטי <זטנח
ובןין הוטענת רבה
טעכרה  piiwתב ;ין פון תיר בדינו; •
טניק  pnipioנבחר  |mהפרנטיק ו;בתי לדקה ינ״ו כדי b
; 'o b n
תחד  pnMטני טרק רלופיק הת] ;בתי בןייבט •
הלו] ;בצןיק יט;יחו על הטוחטיק התקירט 1טתרי Mטרתי  pפון
הת] ;בתיק הנוכרי ♦M pחוייבי pirt pתויף 13
דית הלן] •
עבן בכל טבוע וטבוע החוהיק פון דית הת ;!  Mטבוע הע5ור ״
.תונ׳
תל תירן קווופלעטן חטבון לדק בכל טנה קודק עטח •
״ קיינר בעל בית בקהלתינו נבחר קענין ווערין להתל ;בתי תק לת
טיהיה כן טסה ןטלטיק טניק תל  iihתך תיין תיי;ני טטאס
כסי־
/׳

תקנות  :הכןחילח

ח

לןי.רן5 .וזןיע י ,וגאכן
נ כ'ו  iהכס^^ הן:דוןה,הלובי!
ויין הל!ן 4בטו^ .ניט1,ועןט לון מג«ון לוורד תוך  i:miונגןכי!;ם
:
4י 9ט '  pluרJנס ]נרקח ח^טת !טבעיק והו3יק
.
והעתפי^ .טחר  1H1pH3בוחר ןיין ;
״ .
טחד ביחידי טו תוט5י  1yj1]npוכן לוורח דער
■
ע] ידי לוחד  \hהט^וטיק .ט]טה ענג<>יק ען 3np
טטוב וידוען ו1ערט טנ 1פרנטיק נו  (Hipטונ׳ניט
״״ .
>p }hfד.ן rtרטייגן ועןט 1לזן£טר £לו1ין {יין בpנ Dננטרה והו 3י ק
.
o] .״ npב]י עונחוןעה :
.
דנ 1ד קיין יחיר כ  pהןתינו לוין קיין «3ו1ז בביו^
ר
הכנסת  n]n:!nולוו דל1רעין  bp£ | .• 4ק ר ט
^ י
 . . - ,פ!ןה ותורה ויין טס הן כח!ו הן בטבח .וי1כן טובדלוך ^וורח דפר ב^ונזרסי ]בלון pוMט .ניט pובע דירה וועד דלורךיולו
פ!ןה ]תורה ויין לועי]! בטב.י •ppi 7טו • 5דלוך רט ברל 1ט הטנה
ויוק כעור טבת־ תטובה והוטפנלו •דבי! * דלוך טלורי »נות «פן:
ער יולן הלובן לו 5ין! בי^יק הנורלויק’ וכטלזר בתי כנסיוח<׳ופ4ין ל!ןי
טורחיכן ותוט3.יק  JIiJhקלו 5ין  4ק ט ס פוז ה ]תורה ויין  fir.ביוק טוב
1בי<>יבן; ך.נורסיק '. * .לו 3ן ם4ן דלורך  p'pלוורח לוו תוט 3לוין קיין
בי} /הבנטל /ד.לוגן  Jובלוק לויין בע] בי} /ולוורח 4ןייכי חיו3יק
נוערין לויו ת^יד דפר; בעובי} /חחה לון דפן רוורח לוו תוט 5הן
]פן!}/ןת1רד .ל1ורר ]עניו טלורי ר 5ריק , :
] p'lio rדייות ביחד ערנסיטו4בלוימ
ד ו ר 1ר * ו ר י ו ח
^ לוו טלול התHנוו /דד.יינו דלור£ין ניט
י
י
לוייר4י 4ןייכי החMנות בדינן ולוויו!
טני בטני בחד  p4 3^ 3כן פסו]* לו 3ן בתרי בע] לוין <וותר ’ p4
«חותניק כ4ון לובי הבע] ולו5י הלוטה דלורעין ניט ביחד הערנטו}/
ו^בלו!} /לוונ' ]4ייצי ה}/חנו} /בדינן י  13rtטלור  Mחותני p
1צורעין וולוו 1ביחד עדנסי  pו4בלוי  pוטלודי ^ןייצי הת^נו} /וולוהר
נעווין ;
.
^
ל ג זז ג און
־
י'

:

תקנות ו ועןו

יוב״ר רקד\ןו^עו גר״ו  ]rttהמ^חה עלטו(?1
^ךי•
הטבין פ? כ]  pnM]nnותוMיריה p
^ ■* י * ״י •' )
סבקהןו/ינו יל״ו וב£רט לזויף הMן Mד p
;
 ]pn>Mla11 0זו«די תורה  pirtללוט »יצו ניט «ןלוכו /ה׳ n'Mn
 pbtסוהן *  !511לוב״ר נר״ו לוו בעקולן/ו לוחד Mהדייני piM p
התןMירי pהנ״ן 5לור הפרין לוויב לוין לויר ]' iimבקי ויין לוונ׳
וצהלוי 4וונלו  irtiקיין Hן Mד ורבי
רפצט 5אר טטיהן •
נקהותינו דטרצנין תןMירי  pלון » prt pMiולו ה4לוון לוב״ר  Hתחיןה
ת 1הה לוקנקמ הלוט 4יוופוין  prtהולו רלווי ]כך •  •P4לו]י
ווןMדי  pבקהותינו דיט בלון ויין 4יוופוין  \ntטוטה Dני  pב]י
>טוז/יה  * . pויין ] inM' 5חוור ]ציתס  * p.1»]nrt]1לוונ׳ קיין
כפו בית תוט 5לוו לוורח ולו] רפן ופובי4ן  m hדפר ז ע ^ד
כוייבט קיין סיופ דלור£ין סלון וו<4ורי ניט <והנה «פ4ין ויין כ]
מכן וק 1וחו^ר קיין קינדר לולו! לו ולווין ]פרנן בקנט ]לדקה
^Mטי  pוהוב' : p
לו1י כפוי כתי  pקינדרוופן  ]mlטו 5חתונה
״י• ׳ ״יי  |SrtHוופרי| לון 4ינו^ ער כפ1י בתי pויחידים
כקהותינו וכן rtורחי pדיה בפוי בתי pטפצטר
>פ«ין ונטי pוופרין חרך ויה בפוי כתי ; pטצן דלו 4י«פןטי
כפוי  p'hiקינדר Nחויני pתוך לורבפה חדטי^ pזר| M1; ,
^תונת pלולו קהו לו  | M1pובחדר הקדיו ויך בפנקט *יחידי
קהיוה לוין לייכנן לוונ' לל!ןק לויר הקחוה 4פוט דהיינו בגי כפוי
כתי pללווין טוטה ר״ט ]לרקה •  pTnii^iדיט כפוי כתוק
טפצטר נפMין  riiwללו1ין עלור י הקד1וה 4 .פ5ט טטה ^ ט ״ ״
דלוך וופן לוונטר ל!וך  p'31n1ונדן ב'ק |^<1ל^יוי!  p4ק נלורטוטה
ר״ט • ולוורח טהולו לוו<וון דפר בפו בית טלוצטר ולוטה ננג^ט
לזונ׳ הפט בני  pוולוטתו הרלוטונח וויי חיובן <4ופןטי'עלור 'קינדך
♦ קיין חוקת הקהיוה • טק וט פר עלור ויט .לועלורטט ‘כיליו]ט!
כטטר יוצטר בפיני הפרנםי pו4בטי לדקה פ , 1פי רו , 2הרפות‘
כwה דפר עטר וטו כילטלן • ו 5ךוה£ך וופן יחיד וכפו בית’
דקדיוז/ילו טיי! טו«נה פ pבני pנעווט דיט ל! עטר קיי( חוקת
הקהיוה
׳
'

חקנות':וז1קהילח;■
1

D

nl'r.pa 4י״) 1ע ר.ימו (" 1,דייו בי » ro n h n .נ,1יזי( ,קה ^ 1ו1ד^
 vxmעאר  mי?£לןרס^ כיל^ןין כיזוע! ׳הנ״• " ; 3

 y nאוךבעד .חד־ p'Dן^חר
אז«'4 ' 1פןצוי
\ ^ * ״ ^» ׳ייי  p n b prt1D)nניט קי<»י| ל1לן קה] ילין
 pirtויך בענקם הנ* 1יוין נו צ»רייבן
!
ר״נ1־
^ ויו] ער  pjiwלא!ןין ווען ]נוחר  !hiהנ״ן  unipסך
*  H rtMipn p'l n3]wעומ הקלו 5ה ]  . nlin־ במק לובר ן.יוול«רש
הפט עדכןור jטנה ת<ותוה לוכד ו3ןן/ו ^ונ׳ tiM 1ו11ה .ר״ט  4עבין
צלור ןי nl'npn /^ptn pנו  p 'lpי ] fin p^biתורינה חתונה
 p5rtwופןט • pהלובי! נייט ^ , piוין  prtנו  prrtpפר ט ט ה *
חדטי  pטחר הח/5ונה * והעובר;פו  !miוח 'p b 4לן כן עטרה,
ר״ט ]נדקה «ן 3ד  p>1ה pד Mה Mפוד jהילוכה ;51ועןה,־ * .ובלו^;
עד טחר טנה תMי Mה' ה פ ט 4יוולורט ' pnצן  .fiptn pHח^היזה*
עטר ןrtר] prt pט 1ולוה ר״ט נלו^ט • והרטוו /נתונה 351
הנוברי  pט plפ] ידי ט]יח ובטי כח -pלו,ןט^ pב עpודןp /
נ פנ Dpה pהן טט לי^כנן טול הpר Mה «ע!ת כפי פרך ה לן
ןט!ין >; pK
עי רול!' חדע!ו^ טן
טורח ה!4ן ע]
^דץ
הפרנםי  pו;בטי לר pה פטר יחיד בpהןל/ינ,I
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תקנות דןקהילו^
כניק כ 5ד k
}גירע>3ע ווערין ״ נב^כן  b'Dןל»רח
הברירה ביד הערנסיק ו^בתי נדקה יל״ו לוויב הבניק p 4 1]v
כניו
ה^בין ip vt)1 it) ' .עיור
הקהיןה
p
^עיזרט^  Irtjליז]'! כ£י רטוו^ נגיניהק  bה ע מ טי ^ ו4כלוי
לדקה* צו«נק ריצוPirt 4י4נגבני קינדר  1b pbt mirtnjHועיקר
גיט נכ 1ן  0ה רצו^ין ווערין רק זיין נדון כצחרחיק  151ר5ר :
בני כע1י בתיק !כ]  ppצזורחי^
 4ק רטט
דטט ק]ט ביטצו וטק רנג ע1יהק טיז יהיה  r.Mטיהיה הן ען
החתן  1H3ע] הכ 1ה זןט ךטר£ין ערנטיק ו^בטילדקה זעוכי^י
ניט עמר כע]י בתיק ויחיריקן טר^יטיהרן • דציך כ טק
הערנטיק ו4בצוי לדקה העטין 1וע1ין חוקר וחרט היט 3זיין
ומחר החקירה דמט זע1בי4י מנררטט כיעונרן < Ditוע4ין
ריצו ןנגןבי4י ע 1עי רן 3הדעוע !!מו] עמר יחיד מיו
נע<וין :
ג ע] בין /דער עוקר דירה <וכמן צוין צוונ״
»י 1חזקת הקהיןה מונטר המ1טין ; tinיך
1
*
ערטט מלן ה4ו  3ה ]מוין מין טרייכן כענקש
סני
הHי 1חד ]כך  1551,קנה ]סיועע קה 1עינו  piiHלצז|' 1
י דמך מק ידוע דמט ער קטן הערך וועד
ר״ט
ככן
הקה 1ה
*נכטין «ועטין זומ עי1 1וינ4ר  1טיועע
4עבן כעי סירמה בעיני הערנטיק !;במי לרקון
טנה
ו1עו 1ק ניט וויקר מןכו
«ליו וע 1עי רו 3הרעוע •
מ׳ ר״ט כב! טנה * ובמק מיינך זיין עוקר דירה  Hעו ע  pMך
ח^טח טניק רלועיק ניט מב 4למ 1ט העט מ 3ד
ז«ן
ו צו עד ומ^ ע 1עי כן ויין חו puM 5מב למ1ין :
ו<והיוק וה1מה וע1ין הן:ו 5י ק צ | 1מ1י יחירק הדריק
ןזו^ ןקה 1עינו טריעט1ך .הערמה 1מוין טמן קיר ?גוקר
רירה ^ע!ע לו למ1ין כנין ;
י

צוב״ד וחזן ט] ביע
ןוען טון קורק ] p

הכנטע ר 4חןן7
מורחיק וועדי!
^1עויו

ת קנו ה
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4יי.נני'|  |nt bס Mlrtנת  pבעבורו /הלבור .חקי; הקהיןה
 4ק־כני הק
כ«י טארי בע]' בתיק  |'btהאבי( י
כן חיק}/
הנוןליק ]הק כו/וך  (miטירותק האבי(  4ק
הקהיןה אינ׳ בהןטן אפי]! בעת דאט אביהק טוין ] firtטיחו/
הקה] וועד בתנאי דאט רען £ר ברהק יע״ןגוטא בעו] הקהיןד*
זיוי'( ייי( אונ' לאןין כטאר בני יחירי קקןו/ינו יל״ו י
א ]5בניהק טנוןיו ]הק קורק טנכנטו ןע3ודו /הלכוד
ויין
בניק ] nli'Dהק ]אחר טילאו בטירות הקהן
וכן
ן;«רי קיין כעלי כתיק !יחידיק בקה1תינו ז
בע! כיי /דער איין טאצטר אויט 4יבט
^ דן
\  1סיוע ]כך  .רטי - 4העט וא] איק  Mקועה
* י
ט] לרקה 44עביין אערין סך ט]טה ר״ט י
א^
תן«יר תצק •
איט נצבר *
ראך באק טד1,א
ו4כאי לרקה
• הרטו} /ביר הערנטיק
«^יע  ,יטריק
ויין ע] סך הנ״ן
כ£י ראוו /עיניהק אוק  ^'dimלו
ול״ו
כען
אצן בנ^ן יערועץבי4ר
וען פי ר 31הרצגוו* /
בית איין טירוך ט1א בדיוקן עק כתו סוט או ראט
בתו אינה ה4ונר .וועד וטנואה ב«עטיה *יין הפרנטיק
׳ ניקט «חוי 3איק לו 4עבי( Hק^פו /הל%קה :
קיינק  4עערMיט'הרט איו אוק איינ4י
לו 1יין
בנייני בית הכנטת
^ ^
) « finהנבחריק ]כך ( א^ין! קיין
או
•ברעט או טטענדר לו תאר ענררין אורד <ווםי^
קנם ןלרקה
!העוכר ע] וה יט?ק
׳
4ורע .לו ויין
א1נ׳ הבנין ווירר ככראטונה ען הולאתיו
עטרה ר״ט *
ווע | 4איינ 4י
 4ק קיינר ויך רער
«ןןי( ערטטעזין *
טריתטין יהיה  r.Mטיהיה אן בית הכנטת לן ^עןגין אן ^
וילון הפרנס החורט יל״ו
עןאקין •כי אק ביריעת
ווען5ר רען  1ט«ט ט] אותו בית הכנטתאוררר דא לו
 4 .עכן ווערט ; והעובד ע 1וה.יט]ק קנס ןלרקה א׳ ר״ט ;
ס דא׳ע ׳
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:תקנות הקהילה
ט^זרי
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 bבתי מט' / 51״ח(י5

(יין אןיין ;צוידרן <עןבטטין אוין ני ןי^ן
■J׳ י
]הנדקה  irtiiעין ע ד
 nwט^לו־ריק *
• ד4.ביוי שיו ל«נ׳ ר6ס ונגןבי4ילו יזגשענ | 4׳ טך כ] )nnf
piiw pעכין טן ה ע מ טי ק ו4כאד
 pnwויין חשכזן לר4
לרקה יל״ו ככל שנה נ!] כ] עניק קורק חנוכה וכלדק
־בעינרין וונ1רין ועלי! ־הערנטיק ו4בלןי לרקה ינ״ו ׳ tjpbi
שונטר לייכגן בתוך ענקס של לוות! ה4כל׳ד ;
בעוריק רצ״-ן^ וון ניט <וער
שייקן 3וסין הקרו5יק העטזלינץ
לערון /שלש שן דרייט פרש ונין• pAרלוש pp.iH
וחלשה לחק ולש יע5ור קיין 15שטיל ושל 44עבין וועדי! הן fb
שלל חתן הורה וכרששית* ווש Jrtii
סנרק הן שלל p i 5יהרן
ו^כל שכן שן קיינ  pקיין
בייש שנשיק  110בייש נשי * p
חט לו ויין על ] ma\ 0
צורטיל לו שיקן כרי שו p
Mlשו  pטעק
ישרשל ריש בהבל'  pהללו לשבור 4ין •
וה ושל  p4כן שן קיין ישורח שבש לכשן רשרצין שענקין
והעובר על שחר ווהרבריק הנוכרי  pישלכן קנס לל^־קדן
|M
עשרה ר״ס י חו’ן לה4שון שב״ר בכישז/ו לכ^יו
 p'rtוושול שענקין ׳ וכן שיין יחיד רער שיין כי^ לחלוטין
4יקשעט השט ו«חנך שיו  Mע< Aון ו!שןל שענקין :

n ilp ii

ך^ר• ףי^|ידץ <וטעק הסכר לחוס על  p1MHשל ישרשן
 V prr.Mוחלשה לחוק ולש יע5ור ושל ויין ♦
״
דשש ווען שיין חהונה בקהילז/ינו 4י4וש5ש
ווערט !שלין הטני לדד' pביחד לש יותר »ע4ין בריישן שלש
שרבעיק בני ביר; ׳ דהיינו שויו שידרר 3׳ jTרק שיס וששה
בן וכ^ ) p4חתן וכלה ווען ש  pבביה ויין( * ובן הדר שלל
ש3יו וםןןןך על שולחנו ו5ן להיפוך שב שלל בנו וש«וך על
שולחנ 1ויין נחש 5כבית שחר * בש pשכר גיט שו5לי pעל
:שלחן שחד דין נחשניק כשני > * p\n3ש 3וש  p'R^ pושהיוו/
■
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תקנות־ הקהילה
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מי ק ובמו;  Idסגי בפוי ד.טנג1רה ייין  4ק כ( ג מו
^זרבפ^ק •דיני״] • ד^ך ^ pnnע4ין כ! גני ■ pf .'3ברייאן '
■לו גרייצון יזב״ר
 pnrtויין  fin׳ ן«םער לורבעיק ־
דקהיןהינו חוניק  p ' dmdספרייכז צוורחיק טבהו כלוקרווי ןכצזן
לוו׳  jf.irtטוועק <ובר  ivjilnpו5ן  p ^ mImבלי )• pn'f.iD
!]ענין סעודה ברית  p4 h t r.l'Mכן הבעו סעודת ] rtיוז/ר
דלורעין כרייטן  o bעטר'  pבני ביה  bwiכני •כיה נור
וב Mטער הל]  Trtiן:ק כן ^ירעצנט וועדי!
לויט  norti־
סנדק  ' IniHriiיייל  pAכ| 4ירען;וןיהרט ויין  iwטנוכר ] nlrn
 | nהחנרוה
דלוך חתונה לוו בדיה
־  lbחתונה ’*
טנהיטרו ]כך 4י«לו 3ט.ווערין  pbiויך רע^יהרן כעי תקנוה
לוונ׳ ]ענין סעודה  f.1:1]3Dול!ן כ]ן
החבדה * pnlo
ועיקר לוין קיין חהונה ביה המיוחד ]כך דלורעין 4י^ל1כט ווערין הן
^מן חתונוה  30היחידי  ■pכמו מן הח 5רוה רק כביה ט] לוחד
לוו>׳ דלוט
מבע3י הסעודה לוין מותר ט3ןונוה לו מלוני! '•
בוק קיין עירלה 4יטעהן ולו» 3ט וט 3דילו ברייל! נעטין הן
•מט 3חהונה ' 10ט 3בריה מי3ה מן הבעןי טעודוה כיד הטמט
^ 30לוות! ביה הכנסה וולוו החתונה לוו בריה מי 3ה לזין ויין
ווען5ר טמט דיון לעטין לון
ווערט לויבר 4עבין וועדי! *
דזערנם החודט ווייון ווערט * ובלו  pהערנט הח 1דט ו’ע 53ט כתיקון
וכדי
הינדט • לט הטמט דען דיל! לעטי] לוב כריילוט ־
קיין ערמה דלו סין מגג4 4יטעהן 1וערט עלוד בלוטי! דלזרך
’
קיינ  pבעון  pבלויוה לווהן טיהיה לו מע4ין 3טוין כריילו!
לזו ע 3ידי ט3יח כויסן
 jnע 3ידי בע 3סעודה בעלמו *
והעו 5ר ע 3כ 3הנ״ן הן ע 1כו]ו לו 1ע3
תטמט הנוכר •
והטמט טיע5ור ע3
•מקלה! ' p3bקנם ]לדקה עטריק ר״ט *
^הנו׳ יתן קנס 3לדקה־ טני ר״ט •  1הטמטולו] הלזבין מן הכען^
סעודה ה0ר סידרן לעטי] סך י״ב ב״ט  3עחוה :

,מג נחיה

ו1לו נמוה ד 0ט ]0י סונטר י״ 4טני p 10ט
דיס בקד.ןתינו קעמין נו טט0רבן יהיה מי
טיהיה מווין נק5ר )ועדין ען ני ת חייק ju
ועכ1ד4
'
״

י '

תקגות הקהילה
*!נגבור^ וןי1ו׳ לןך בע]' כתיק דיא £יוססי קנבה בחייהק 4נצ»ש>ן
השכין  |]rt1ב«ו;/ק  j' iimןק3ר ווערין ע 1בי^ /הקברות
1כן דיש ונגןבן:י דיש שירי nhי p
•וכן הנשיק-והכניק שןהק *
,ע] ההונשוי^  luהלדקה ]שוי! ןק3ורה ברענן:ין שף ען עי קיין
•ק^בה כחייהכן ן:נשסין דשך בונ 1מר 4נקבר ״ערין * דשך ווען
■יורשי ש! קרובי ה^ו /ווילןטן בנש]! םכוק ה^עות ו!שש הנעטר
בחייו «הנדקה השט ן^נשסן ^ען:ין הוות יוש ע] ביו /הק3ר!מ ] 0
רק טורף
«ושיר כער] 4קבורה ברענ^ין  b .הו^שו• p.1]D / 1
ש!  /;!;mע] עסח ומשרי עקשטרש סיופות דיש הנעטר כחייו
^.נשטין השט שיו ניט ככ]] וה שונ׳ וושן ע] ^ושיר כפר 4נקבר
חכק Mורנו טהוש בע] כיו /שוכ׳
ש«נק שיין
וופרין *
ש]טר ערנם ו;בשי נדקה טירד !ונכסיו דיש קנבה ^פכטין 4נשטין
■השבין בחייהק רטשיק הערנסיק ו4בשי לדקת ■יל״ו שוק שיק ען
כיולש בוה וופן שיין
בית חק 3רות 1ווישר ב פ ת נו כרע^ין •
;שב״ד  Mקהיןה שחרת חס  pilpiבכשן נעטר זדלרע «פ4ין שיק
דדויינ1ך!.וען קרוביו.ש!
 4ק כן ע] «ושיר כפר 4קובר ויין •
שהובי! קרקע  Kעוו jלש]ין כעי,רש 1ת עיני,הערנסיק ו4בשי נדקח
 4ק ווען ש»ין:שורח  .עובר • 1.5Dחטוב ועמיר דוס
יל״• *
 pilDiנ^טר ווערט בקה]ת'נו  4ק ■כן  Hע4ין >ק5ר ווערין כביו/
הקבר!; /ט] <וושיר כער 4ווען כטבי]! קרקע ^עוי"4 /לש]ט
ו^בןעדי
שב] דשך ]ש עחור/זשןט !ושה ר״ט ׳
*!וערט ״
•הנוכריק ושןין ווייטר ש]י שורתיק ותוטכיק הן טקבעו דידתק
־בקהןתינו שו טכשו ]כשן שונ׳ קע!!ין לו טטערכין  punנקב-ר־
ש!נ' שף
’11ערין ,ע] בית הקברות חרטה ט 1ועכור* 4
ע] עי כן דשך קרקע  Hעות בלש]ט כטביןק ווערין כשטר ; f i n
ובשק שיין שורח
ע]יהק הערנסיק ו4כשי לדקה יל׳׳ו •
־שו תוט / jripM 5הלדקה וושט 4נשםין השט והניח שחרין .שיוך1
עומן וש] קורק הכל Hעו.ת הלדקה וושט ער 4נשםון השט piiM
 4ק ש]י דיש נ£טר ווערין כיוק
בלשלט ווערין  Mהעtבון *
•ישטון טל י!ק טוב שו כליו טני דיוק טו  5שו>ביוק טני היוק
וכן !וי טנעטר כנלר 3טבו>/וערצ
־טוב טחל כערב טבת •
•'  p iטוב  .רשט בשותו יוק קיין טח»ת  .שין להוליכו על בי^
הקברות
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חסנות הסהילה
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זזק 5לו^  TrtiH ] 0בנגלים  ptiMנקבל ןזפרין פ? כיו; הק 5רוז/
ל1ונ׳ ט]י נפטליק וזפרין נק 3ל כק 3ר
 ]Pןפצול* 4
ייחריק  1הק העלנסיכן והסכמי לרקה כ^י רצחו/
*
פיניהק :
י
דייניק p>PMD
מ ף * די >ו >עז1^ .י DMדרjי קהןו/עו
סו£ל דטקטוריק בומללט יופטיקר כוך
» 1W
ו1פרין
הןטיל וכיולט בהק |rt nbt
דלזך
פ 1פי לוב הדעוה ט 1פלנטיק ו4כהי נרקה •
בדנטין פון דיט היו] כ«ו טוחטיק המהילט וטטל «טלתיה
1פ]ין אן  4טטפ 1ט וופלין  |nפלנסיק ו4בטי נרקד .ו 4ק די טלבפה
pi'HM
הט]  4בטיק יל״ 1פ] פי דו 5הדפוז /ט? • plo
וד.ןטה וט] קיין בדעטן ^קה! יל״ו  h nהנוכריק טויף 4נו«ן טורד
;יט ^ piiMיין יחידיק וטטה טרק בפ]י בתיק בקהןז/ינ4 1וופוין
טודל בניהק ט] ט]ו בע]י בתיק • ]! .טכיר דקך.ןתינו וכן
]חון  Ipבית הכנטפ ה4דוןה ^פ4ין ט]י די ]כך לטוי זיין וופרין
טויך 4נו^ן 1ופן טון קיק כעןי בתיק בקדיןתען ןיין • והחןניק
וופלין  4ק כן 1והפלנטיק ו4כטי לרקה יל״ו יון  4טטפ]ט ופן פי
טכן טב׳׳ד ט] קהןתינ! 1ט] נ5חר וופרין
רו 3הדפו^ *
בט! 5ן וה * טיתחפדו ויז/טספו יחד לטטי פק ט]י לע4ילנדי
טונ׳ ט]טי פלנסיק ו 4בי ' 1לרקה בחדל הקה] 1ופ1כי רפן Mטכין
הלפטין ט] הבחילה פ 1פי לוב הדפוו /פון דיט ופ]ב4י דיט ויך
בחדל הקה] פינדן • טויף  M4פןטן לפטין 11פלין  4טטפ]ט ]ט
עחוו^<וט]טה ו]ט יותלMח Hט ה תןHידי חכ^יק ה MפולםHיק הרטויק
טחל כך וופרדן 4ל!פין ]חדל
]היות דבניק דקר.ןפינו •
הקד.ן ט]י בפ]י בתיק ריט  |mטלבעיק פ]פטין ון^ופ]ה ד.ןטין *
 p 41ט]י תן^ידי חכ1ויק הנקלטיק בטק <וולנו דיט יחידיק ויין
טוג'
וופן טון.ני ט פ! טלכפיק פןעטין 4טטקטיהלט ויין •
ט]י יחידיק הנוכליק הבטיק ]חרל הקה? טלייבט טירלל p.1M
^יין רפה פ] טחר  MהתןMידי חכ1ויק הכפוביק פ 1לפטין פון
טונ' ויין  4טריכגי
דפן נוMפנטליט ]ד.יופ טב״ד דקה]פינו •
 1טחלי ככו!פ הכ3
דעה כק]פי טלין ווטלפין ! |5iHnכך ;
וופרט

יי

,תקנות הקהילה

בMנג Mד י!ןי א!ןטי
«ערט דילו ,ן M'iעןטי 4יטןיוסני
רע^ירנדי ערנטיק ו4בצ1י לדקה י3״ו כלירו^ הר"גי  pררןהי^תיכ!
ט1נ׳ וועד ביצונדן ווערט רו 5הדעות לו חיוכי!
4יע 5נש י
הויו'הקרוש רער  Mטוכ נכחד  Irtiויין ]טביד וד״1ו דקהןי/כו•
וכהו/ 1ו  plrtt |hiט]י רע^ירנדי טונ׳ ט]טי פרנטיק ו4כיוי לדקה
ןהטנ״ד ה>5חר יויין וןק  1541Kכרטוי טטעןין י״ק 1כיז| | M1p
ובהק הטב׳׳ד הנ3חר  .הרבכוז/
 piilויין רבנות נו בדינן •
גיט ווע 1ט טן נעMין קו  | mi1קטר  11 1154ניט קע  pווק וקן
הטני דער בו«ן ועת הבחירה הג״ 1הרעות נקך ידק הקכ1
וכן הט1יטי
בMקM1ו נכחד ויין 1טכ״ר ור״* M
4הקט *
ו Mטע  pוה וק1ין ק1י הדעות קיו
קונ׳ »ק  1Bעו41ינט *
4סריבן !ועדין בטעת הבחירה בענקס הקה 1כדי ויך דק נקך ן!
טכירות הקב״ד חערט  P4כן ען
קעגין רע4ו1יהרן כנ״• 1
רו 5הרעות ט 1ק 1טי פ ר סי ק ו4בקי לדקה ע ק רע4ירנדי
ות<ויד וקן
עדגטיק ו4כקי  .לרקה עקטט  4טטע 1ט *
קה1תינ 1ניט  1ענ4ר הנדר בחיר^ /קב״ד ור״« דקרעין ב1ייכ( ק!;;!
 !miח3י טנה ;
.
ך י ^ ו ף ן קה 1יל״ו ווערין רעו1וויהרן קיין בית ה Mדר^
הMדר? t
קי^ לו רי5טן כרי״י יקpc 1
׳ -׳י י
ת!!יד 14ערנט ווערין  1עחות טני טעוי/
וה4קון קב״ר יהיה p n
Hp־  pחנו! /וטני טעות קחר חלוו* /
וסדר וקו£ן ה^יMוד יהיה כקטר
«תיבתק ו1ק וו 1ת• 1
קMנ  pטקרי ענייניק ולור5י
יוכטר בעיני ה4קון קב״ר נר״ו *
בית ה!>דרט וכ 1הנה!4תיה יהיה  r.Mטיהיה וק! הכ 1וועדי!
י וכקק
ן;רע4יהרט ע 1ידי הערנDי p 1ה4ברוי לדקה יל״ו
ק£טר קיו וע1ין עטרה lוMדי  p 5קטט קן 4ינו^ |'1טיהיו J3CPM
בית ה<!דרט הנ״ 1קונ׳ קיין קודח קו תוטב וק 1דקרעין קן pM04
1וערין Hljור בבית ד!(.דרט הנ״ 1בטכר ’ וקודח רעד ויך
חוקת הקהי 1ה  4קקעט העט ע 1עי הססווו /ורלון רוב הרעוות
 wעדנסי  pו4בקי לדקה רקר^ ער דקך ניט «בני בית ה1וררט
הטכד ויין כיו ער זיי! *1קה ר״ט קו יותר !!ק! עקר ער 3npM

ילו

ע
 ip^bwp pnrtii | mi>'4 j'rt rrtצזב 4ינלזלע  11ערמ
הלובי! ;

I

מ ו ל ד ! ח ז ו י ח לוין  irtBבלוטי! לוק קיין יחיד ,הדר
^ י י׳ יי ^  Mבקהיןל/ינו בטכן ח5ר טו «ורינו  1ט£ר
״י■
תורה לווי^ לו רו !£ווע! דעך ועןבי 4ר
טוי! הח5ר לוו «ורעו «לוביד דקה>ה טחרת העט ל!ןלו  prt 3ן
י -
לער יחיד דע! חבר ל» < n1M(1ולוב״ד דקדיןתיצו הלוט
 !31דלורף הסוער קיי! יחיד כקהיןתינ< בטטרוח לוי! טרייבן כ ט ^
־
חבר לוו 8ורינו ווע! ויל! ניט העט «ה4לוון לוב״ר דקד.ןוjעו
לול! ווע! HוסMך ווער 4יוועו! כטק חכר לוו Mורינו «לוב״ד דקהיזה
לוחרח  !hiעטרה Dני  pקוד ^ ע ר גןו 5ע רירה כלו! הלוט 4יוועק
הלו ווערט לויק  05111לו 4יןל«! ״ לוונ' קיי! ענוי ול!ן דלורעין
! toiSmועדין בטק חבר לוו הורינו עד 1לוחר ,י טנ3נס  1חועה ״
וה4לוון לוב״ר ולו! קיינק  MסMיך בטט ח3ר לוו  miHו<י! כי prt
בהסכ^ל /הע תסיק ו4כלוי לרקה ינ״ו וע 1עי רו 3הדעות וחון
ל 11סוער טיעכור ע 1הלוHור ן^וע1ה '  ploבכ 1עע  pטר ר״?5
קנס זלדקה :
ויי! Mחוי p!1p 5הן>חןל;  !miח תע1ה
כביו /הכנסת לו ויי! דהיינו כ 1לוחד
 Mה  i:mi1 pה4Hיע ] 11התע!! י ובטכמ
ויוק טו 3יו/חי1ו  1הו/עןן בכיו /הכנסו /ה4דוגה  !Hלורו! עון p
לוונ' דילן
ובטלור בתי כנסיור !h /בחך DלMtר ״.
»לוי1ך י
חוניק לוירי בערטי! )דהיינו חוני בין /הכנם^ ה 4חןה( כטכו^
 ppiטוב לדו בלווע! וד , • ,ברלוטונה יתען1ו בבית הכנסו/
ובטבור
ובטכו /טני ה בבין ./הכנסת הטגיה
ה4דו 1ה *
החדטה * וכ 5ה חוור'! ח1יןה  .י
ט1יטית ]ביו /הכנסו/
וביMוו /החול כביר /הכנסו /ה4דו 1ה «חוי 5כ] חו! riDlonM
חוני ! pהן/ע!! טני יMי  |mi1 pה<!4יע  11כ 5י הסדר טכיגיה3p
 priטוב טח 1כלוחד MיMי החו] ירצע)! החון
עד עתה י
 1lJP/in1 11כלווו/ו  p rכטהולו חו 1כבית  .ה מ שן
«».ד/יה
וז4רו1ר1
ד א י ♦י

מז החזנים

:

 rjnijphהקהילח

 p'>tn w hi • nliTiHלזחריק רביו /ה מ סו /ה4דוןה;יו^עןוובד^:ו>4
כתי כנםיור /הל] כעי הסדר ד  p'H' nDlbi-קורק הר^] ואחריה
 llr/jnlHן ^ני
הרס 1ן /ביד הע תסיק החזני^  Ininל1 1יין
יןוק רטוד; 5ר».וכין ‘ ^ ל דיט ב;גרטי( H tit
^זת^בה'
ובכוסה'^יכן רססוניק  ]bסליחות 5וף
דחך קונטינוויהרן *
על עי טח 1להיות ט ^ך ןדסט הטנה  tinהידר חון ב5ל ' pjיוחד
^ 3ן
 |1fהטלטה י^יק־ וסליחות הלל «תעלל »יין כסדר •
כטיור י^י הסליחות  pnibbווייל| 'בצוותן הי^יק היחידיק וכעןי
כער 5רצוט חדט רטות כיד
בתיק ' חורין מהון’ * :
"העמסיק  pibחחר לו לחוין ׳ ת£לת יוק כעור קטן Hתעלל ויין
מחי ; 4״ ובי«יק הנורחיק יתעללו החוניק כיזטר נה4ו עד
'הנה ומוכר כעלקט הקהל :
י י
ר ן ד ן ך [ ףן ץן  whidלהתעלל כהחד  ' m' mהחול כבית
הכנסת הן:דולה רו 1ל צחר  iד Mט כטחדין/
י:י• י* ״ין
יתן קנס ללרקה חלי ר״ט וכHנחה יו׳ ו הוכ׳
ובי 1ק חון הטני
■וח»ן טיוחדיו  11MבMק^ lMlתעלל.ויין י
כן ניט בכית הכנסת !!ער יטוק׳ חק׳נלו כהרצוטון ו5ן הטליטי •
וביוק טה4יע והנ 1להתעלל בערג טבת יחל עיור ווי Mט וי(ל עד
 p iכן חלי ר״ט ללדקה  piiAכיליולין ובטבת  .טיוחריו לן1:ורי ־ניכ4
ריור£ין <!תעלל ויק* והחון דר“ דיו 5ניוד וויווט בטכתביויוה כי/,
הכנסת טיהיה יטלק כעד 'כז תיולהדט ער ערווי Mט ה׳והו 5י ק •

טיהיה סך חווטה והוכיכן* יובל כוונתה דיו  pטו 5עטורין• piiM
יוכר יחק רט 1ת £יזר הכין * וכיMיק הנורה^ כעד כן
ובהוטנגגיו רביו
'תעלה בצל בית הכנסת חהטה ריט ’
טיוינו 1ותעלן ל^ |Mהוו4יע לו כבית הכנסת הגדולה עטרהוהו5יק*
'ובעוריק בצל הטלטה בתי כנסיות הן ערבית'”יוו טחרית בצן
י ע ע  pח«טה והוציק * כחנוכה וכן כחול הMוער בכית ה כנ ס/
ךמ^חה ־ ערטיז/
ןה;כיוי ‘לדקוז
.ח^דולד ,חלי ^קטון ;
>
היוכיו
^
 ‘ .י ״
׳

יד
la

pilן  jMtה^כלךזת
חזאבין הקצטון /הנו?ממ ,הנג 5נ['4 . 1
החזניק ^יס הקנס« ,נכ 0ויין יד  ppi .כיד  . ,pipע מ ס יזי
■לרקה  ]innlןהחוגיכן ^הת  5ן 1ת הל]  rt] prtס'סכ  iffכ! ה ע מ סי מ
ובגלוי לדקה סו דסע סונט <ו£ורסק ,וועד ססי;ן'כקו הכריסה ph
;  p ib iןכיולס ט ה ס;י ע ט 1ר  pjpnMהלו ,כתנסי טיהיה_ירד)1
; ;
■ > י־
'
' , ........טסי.,1נגר^1ה כרכר י
דסר^ ניט ,ככיף fip p n Jד.ןךוןה סן היבן
^ ף ן י|
ןהן/עןן ] r iהערנט החורט ^יערסןט ס!נ׳
* ’ י' " \
וכס  pטסין ה פ מ ט
רטוו ’ /כיקו<^( *
?ההדט ככית הכנט^ *..ןהעמט טןסחריו ׳ וכן ט,1ק..ער הן כ ¥
וכטסר כתי כלטיור !h /ה ע מ ט יער wnt, pp
לדקה •
 prtaסינו < • poוןסחד Mהן:כקי  pט 1לדקה סכסור^ו כיתהכנטן’/
 H |M rrt p4חןיק תיקון קר)11ניק ועז עי הרי|~ דסנג .קווןUA .
ןיין כטבת  p nטוב קוד  pקרילורץ  rMpהן כערגי| 5
רסר^
סו כטחרין prt /ןל 1דסט חונו. / 1כמדע ־  p ili .יעטר ההון
'  p bקנט •עטרה tהובי ] pלדקה כ 5ן ענגק ,ג‘ ' .
 b 5'inM pVחזן כבית הכנטת ווסו  PDכמותו
ט כ ת  f.Mפןן ווערט זיין  pirtסןי הספרי תורות עק ,ט £1ר הקה?
^עביר לו זיוןכערבטכו /כדי קיון טעוו /זסר4נ£ונדל !וערין • ו 5ן
.בעי״ט • וכס  pטיעכור החזן 1וחויכ לו כילס!! 4׳ זהובי  pר^נטןלדקה
5ר סידר טעות דסט כסותו טער תורה 4י£ונרן ןונגרט •  p iןס]ין
החזניק Mחוי 5זיין כיזזי הקי^ן סוק ביחד פסוקי דו1ורה ככין/
,הכנסת ה4ד!ןה לו זס^ין כנהו 4דד.יינ 1החזן טןו' / 1פןו עכן החזן
מיתע]] סחריו • וווי ^ ע מ ר יתן קנס ]לדקה ס' זהוב :
דמר\ קיין זינ^ר ]החזן  13.קמוטין
כי^י החו?
ווזסחר  0ני ת|
כי ס ק כיMו  ,pטיט  ]fa nוכפוריק *
,רטות ןהחזני  pכטטר החזנות טןה  pוזקה] .טביוויק 1n־ p .דסמ
כטכתות וי«י>ק ט Iבי  pזסןין ווע4ין סיין כסס 4יכרוי5ן ווען5ן
כ5ן
חזנות כרי | M1r♦ 5סויז סיז .םו^ טנת תנ״ט ן5י״ק •
זס] זעןצט כתק^ו ווסוןער»ס ווייסכןייכן !1טך  !hiהלן• סוונק
כתנסי רסז נ ט כ מו ת וי>1ים  P'5|dקיין.כסט -וסן רמרעין ע מה
־•־ ׳־■־'׳־■״-״« מסדר קרומי! }ו"»,ת15י^

גע■ *1

תסנות הרןהילה
פ׳וונה עטרה ן 5ני התיבה  lb |wpועיקר *

^ [ 16

]החד ת^וק  (M1הל] וה? ^41רי קיין בהם הן כטכר; | pnטן5
וכן  poכחו] בםוק הוען בע!ן^ רהרעין קיין חון ל 1ההןטין •
וכדי ו^דוד ן:דר  prtעהטט 4יטטעןט ]חוק  rtjiמג5ור דהם ]החד
! ]hהנ״ 3קיין עתם ה! ^הי והן דהרעין היין  p to (tnלון
« בהיוה הוע 1טיהיה רםות 4עבן הוק ווים היין בהם  HrflMצו ויין
®דך לן ויג4ן.כטוק .בית המסת • והעתס הו ^כהי טיע5וד
ןה 1ו«ין כןי עתחון עה !לרקה כילה]'! קנם
^
ר״ט :
טן
'
קייגר ןה] «ע4ין הסכMה >ע^וין £ון היין ר5
3
•« י >■ ״י והב״ר געו]ק ה!י^ תעלוו /ווחווריק iחוMטי p
סליחות כענטין וצהלה מה בה 1ען רהט דהריך
© |י«עןטי הטכןוה נוע] ד]ת 1יחידי קה1תינו ועןט ויין הוק 4י«עןטי
דק הרטות נתונוז
לרוקן *
1ה5י 1ד^ריציק  b lלו
| צ 1הטד נד5ה לכו ]וכות הרביק Hיט דיוי 4י^ע1טי סעריכן
ipm
|הךן«ה ]הק הסך רביק ו5ן טל«יק לריכי  pלהק ״
^!ייגד דהך הסכ«ה  pipWצוכ״ד ועונו כיק«/ן ההכין והל הותה
הוונק הלי 4הועלטי ס£רי p
ד.ם^ה כטלה  / il0)3M1ויין •
יוייגי היין עירוט חלט הטר לה היה לעוןMי  pלער בייה ררוקט
מה? ע| וה  p4VM ]ipiiהכוסוה נעMין ^ה4ה!ן הב״ל לקהלתעו *
קדק
ותיקון הנ״ל נעטה בינינו ובין קהל קלוט ס£רליק
ןועלצט M |HחךMpחויק היו • וכההי 4וונה והלין הלי הלטי טערי^
^היוקהוהןהל^ה <וע4ין ווילרהק 4יררוקט ווער'ן’Mכלהטר ילבנו לבו
ה! 4וירות והטבות הרהטוניק הויו ויין י
ןהיינן גהך
 ppwולהבלי ילזל ל4וורי קיין הםכ«ה הויף ועלבי4י הלני ס£ריק
׳ גיקט 4ילטן ככהן * דהך לדין ט£ר חרט הודר נייהן חיבור
נ־הר^4הרנינ41ידחקט וועריןהכן להבהDכ Mת ה4הון הכ״לדקהלתינו
« ן ד|1ועלצ 6ק£ר הנ״ל לורך ועהן הונ׳ הורטד וו5ין ווערט בעיון
נזל^ ובהט4חה יתירה ה  pה4ון ודהוי היו!העלות! על הד£ום ״
«1הון ®נ״ד יהר^ קיין הססוה כלל 4עבן בןי יריעת ודלו!
!!גהי ליסס יליי י  '/וווי.טיע3וך ע? הג׳יל הן נ?
—

 .י י ‘

״

*

.

עולל

תקנות  ,הקהילה

טו

צו1ו « irtקלתו '  ploקנט ]נדקה 6ך פבודד• ר״ס ’: jrt
;
בטןה
■לו
צון.קיין £רנג1ודר ר3בפיו^
 ?rttווכגרין  pirtנו דרטנן חכן 1לז לזיין לוכ״ר •
״ •
«קה]ה  /^noniSHלזו רלוט יטיבת וועד
־
 ^ rtiע] עי כן ניט לזנדרטט נ!ןט בטבל /ב<זנחד rtjbrt .בטחריו•/
ט5ן DMוןחיכן דיט ]כטן קו<זן בט3ין טיוה 4וירה  irtעןיןת
בטכי^כMנתה זיט ווטו?
טעכר ע1יהק חט וטווק פקדי]י^/ק
 1$ן:יןטוין וועדי! טיין דדם־ טף ע] עי ניט תו£ט יטי 3ה העטין
טיין ערע<ודר ר 3דער ^:קהןל/ינו קו«ט «חויב
4יוועק •
הערנס החודט ]הטצי]! בן/וך ביתו לעהות «זן טרבעה עטר
טודר טיק כביל /טיט נצבר ע 1הולטו/ו
י 1ק ען טןחנו •
ובטק <זער  o hרב טחד טורח
לו ביטטערין ע]  \mהג״ו ׳
בטו^^ו ] | Htכטן קו^ט זזחויב הערנט טטחדיו ]הטר «ט5ין npoMi
בנית! לו ויי! 1וטך * (mהטכר ט!נ' זוט עטר £ון4ינפ :
ט]י עןיטה ]ייטן הן דיט טעטיט טו טקורד
ך ^,
הכעלי חובות ניט וטןין
^ הטבין 4י1וטצט עק הכעןי
f
דטר£ין עו 1ה ?תורה וטטרי  j^iJnבבית
הכנטת האבין עד טיטן«ו ]הלרקה כעי רטוז /עיני הערנסיק
וכעי הענין טין וין הטט  1101טהיה התיקון
וןכטי לדקה ;
1וקדק ;
*
קיינר וט! רטר£ין זזסדר קהטין נו ויין ב!'
דו
! 4ק בידיערג
התרת טכ״ד ;דקהן^.ינו •
י ^י
י
1בו«ן טטין טב״ר
הערנם החרט יל׳׳ו ׳
׳
כטן וט] pun 4יטעהן ברטו ;•.והותזנט ט] הערנטיק ו4בטי לרקה
 p4ולו1י| נלו«ני קד.ןל/ינו תHיד לול] קדוטיו  piiMויין •
יל״י *
] fin piijfעיר וועד ולו? ]עחולM /טוןק  p»Hויין Mטכר  pהקלוצ
והטיט טטר יער] 3בו טוק כןי התרה «ה4לוון
! להק • nm
)וכץ רקהןל^ינו ויריעלי; הערנס החודט «סדר קחמין לו ויין הן

׳ ’

בע}

תקנות הקהילה
 |m h \ rtuרנגק ןעןכי;1ך
כפ! בית  irt nnirtתוטב ״
 ponjeni r15Hברביק:ויין כ 5ן בתי כנסיוו /ו]פטומ בו «טעכו
ולוק הוט בע 1בית דפר  M u5jrt1פטה היוט 4יט1ןן
כתו* 5
צובר ו*5תו <>חוקת קהלתינו צווני ] ^ רי קיין 4יגום Mהלרקה קפנין
טכן צוורח עןןHי ת לו קיין חוקת הקהיןח קענין
4ניםן
וכצן3
צווני עטיטצו ניקט Mהלרקה לו 4ניטן '
׳4ריי5ן •
זה צוט «צו  lirtiiדיט ןיך ]צווי! קרוטי! 4עכין *  p ; 1ריצו ויך
f)]v p4
ןנ«ן תצור פדי  pכחיצן צוו הMםררי קרוטיו *
יסודר קרוטין קי4ן ריצו וופטין טון ]צונר בטו  p4 I^Birt pוצו] 1M
קיין קדוטי( דצזרתין 4פבן צולטנצוך דפ  pר ט ]צונרט רפ 5ט |Mחתן
וכלה וופרט תולטצון ויין • צוונ׳ רצוט בתני הטררה יר״ה טוין
4יוופו 1צווני דפן צוין טרייבן טון 4יבצורין 4קוכספנטירט ויין :
 p4וצול ה4צוון צוב׳׳ר גר״ 1והרייניק קיין פרות דר^ן
4וכה ויין Mעניני  pהטייכי  pלרת תורתינו צוו לעטקי קהלתינו
וצוכן
יהיה «ה טיהיה כי  prtבהטכ Mת טרנס החרט •
צוות! .הטרנס החרט ט 4פ ברבר וה יתן רטות הפרנס ,טצזחריו
 p4ד 5ריס דיט ניטי 4הטבין MינJי
צווני ווט תחר טול4ינט ־
דייני  pכ4ון חלילה  irtכחווה לוה וצו! הכל r»M 4יטעהן ען
ירי צווררר טל הפרנטי ;! pבצוי לרקה בלירו^ ה4יוון צוכ״ד
‘
רקהלתינו נר״ו :
קיינר בקהלתינו וטל רצורצין יזייר4י סתרי^
יטני  pטו חרטי M pחלק ויין כבתי יחיר>-
י
כטיוה ט!תן טיהיה צולט ) f t
קהלתינו
^
•
החרט לוה העט
 pלפטילצי 1והטכ1ות הערנם
וופלצר  p4כן רט כידו הכח החט  pirtועלכט לו ’ לו לטוי! ^
כי  prtבהטכוות רוצ הדעות  Hהפרנטי  pו4בטי לרקה יל״ו י
 p4דטר^ קיינר ווסככ ויין פל פתחי הנריבי  pבקהלתינו pirt
זולקט  iimhנו זיין לטיוע לצזיוה עני צוו חביון כלי רטות <וקהל
יל״ו בקנס טני ר״ט * וכרצוי 4וונצו ניט בבית הכנסת צווק
לי 4ק תצ1ר חסוי הויו הצולטונ 4הן צונטי  pהן נטיק
והעוצר :על זה צזו:׳ דצוך pirt 4ין ופלט* יהירי גי ח ה!
ו>כית
■

נד

תקנוח  .הקרדלה

טז
)רקוז
:

 h pt51הוצו
הכלטז/־  f»5]p• \uiחדצייק *
־ ־
קנגנין 4ניטן ■:
י
. .
ו י
'
. • . :
.
הן
לויין ־ ט£ר תורה בביי; ה מ Dי i
ן ך•
בערהסיט הו כ3ננ1יו  Ifltכיווו/ו טבו(AD /
 •Jי »•
האובין  irtiiעהר ער  Irttליזןין ח«טה ר״כו
.
דיוך  prtידלה
צ«נ״ הען טטה  p'Dsrtצזויף רו^ן כנהי• 4
ןהוםיך יוו/ר ער טטה rtנטי  pהרט / 11מר! בתנצוי טיטוק ע ד
י״ל ווען טון ס4ן דכו
טידרן ערטוין טהום^ טך חלי ר״ט *
1וונ׳ היער
הצזבין וועןט יויו דלוך «חויב ןטן  pטך הנ״ן •
לער ביוק טוב טיין ט£ר תורה 4ועכט בכית הכנסת  4עב'ן
כטוען הלן יתן בעד ם4ן ט«ונה ר״ט טונ׳ דלור^ ןMAרי קיינק
 prtiיהית ־31D pPD
4ווסיך ויין ע^ .1ח<וטה הק^טי * p
טח] ]היות בטבת ]ט יותר ט 1ט טטה rtנטי  pטטין «וסיעין
 pp3טוב !טעי]! ח] בטבת •
ובט  pטיינר 1וקריט טין טיין טער תורה
.
.
 PAה/לט־
ןח]וטין טווט הטט ער כטותו טבת ט4ן בחנק •
ט 1ל  p4 tmכן בער  bטחד טה1טי^ ע] הטטד•
והכנסה *
ובט  pטייינר <וקדיט ם£ר ת 1רה ביו p
'4עבן טך חלי ר״ט •
טו 5ווער וטל ער  p4כןהולטה והכנסה כחנ  pהטבןטונ׳ noA^M
רועין ]עי התיקון ו]עי כבודו • וכטק
ב׳טנטי ' p £1רליני
טינדב טו טההריט ט£ר תורה ברטט הטנה טו ביו  pןזכ עIרי  pוט1
ןM4רי קיין  r.1)Mבחנ  pקענין הטבן רק ווערט ט 1ט בבית הכנסת
טול  p irטיינר טיין ם 5ר תורה בבית הכנטת
פ ר קטעט •
4יבט כטיוה טוען טיהיה ן!ט  iimער ועןבי 4ט ען רטן
]טוין טרייכן ביריעת הערנט החודט !ןהט1וט דער עטר לטןין
ט׳ והו : 3

נו .דער

טיין חיוב בטבת י 11M 1' 1ער ןיך ]חיוב טן
ויז4ין ביו  pהי ט 1עניו טלו'  UMD.nטן ט!תו
בית הכנטת ווטו ער ת Hי ל טין וילט כדי
^ n514n],wJ1גייט לייטן קען ^וחע ויין ט ^ לו קענין נטך
;עהין
׳
“
» .................

תקנות הקהילח
גגד\ן ^ויב דנ1ר »עןבי4ר רבד  nwחייב ]לרקה ו1נגר ״ e1« 1 .
ס^ן כעי טירצוה ןה4וכת׳
חייב צוין'יח/ייב  |rtדען  5!4ה לו
רעצט לו ויין * וצן תנר בחו! צויין חיו 5צוין < ]litיך pp3
דצוך m o 'M
סןעניו ] 0Ht>nצ»ן וצז4ין ןחיוכ־ כלן ׳
צונוש וו£ורםק דצוט ויך ניט ןו<וניק הנוכריק יי| וצי4ין קנ1נט
^גג^ין חיוב  * p iובלוק הול! טייני^י רעסטצונטן חייב וועד ושן
נגר  piiMחיין <וסכון  Mטןיט ויין ןה4ובה כעי סיעןה סך החו 5
לוול לויי! לוידרר לזיו inH' 3
קורק נגר.טיין חיוצ קען ויין *
ל!יין חיוב לו ויין בלוותו ביו; המ ס ת  irtiiער תHיר לוין וילט •
וחמן וסנדק טטיט ]ק«ן Dי |Mע״ה וע״ו ״ילו ויך עלור הלווטיו
רלוך ערנסיק ו^כלויק דילו בבתי כנסיומ לוחריק ויכו
•
לן!ק לויר ערנסומ לוו 4בלוומ וולור לו נננ^י| <ונג 4י| וולו 1חיוכיק
ויין בכימ הכנסמ וולוו «קודק וה תMיד לוין !4עסין ויין ^ :
ל!ןי ס 5רי תורומ הן הסייכיק ]היחידיק 110
1ץ
 hקה] יל״ו כסדר בכ] סכת טחר טכדע
י
4 :ןיילונט ווערין * וכן כי 1ויק טוביק כטדא
ב 1ה לוחר וה ״ לוונ׳וועק ויין כערט לויו בסבו /ןקרומכ  50ד
תורה ס]! «ע 4דלוט ס£ר «ןבים !לווין ויין עק הכ]י קודסס]ן •
ובמתנת יד לוין לויין חיוב  pirtהס 5ר מ ר ה  bקה! יל״ו >nt)£
וכן ט]י ערו 5מ וסןיו
 iPtערטטי סמר 4ןיילונט לו וועדי! •
לוו^ 4יהנ4ין ווערן )לוך דיט בערטין סבת לווק סבמ וכן בי^יק
חוין ביHי  pהנורטיק ולו? דלוט 1וייסי פרו 5י /סנדר
טוביק •
?בימ הכנסו /ה4דו]ה הקלין ע״ו רבי פייכן^(  V bטק לוויןל
^יהנק וועדי! כנוכר בט 5ר הוכרונות  !npnיל״י ' וק לוק יהיה
4יהונ4ן וועדי!
ברית 'Mןה בסבת טו כיוק טוב
הערוצמ «יט ויןברני ל»מיות ס 1הקגין פ״ו רבי ]יב ע^ריך
ובטוען סגוכר כסמר הוכרונותהלן *.

גח ראש

ט]י חיו 5י ק דילו ע!ןה ]תורה ויין  P41דילו
סרוחות <ולזצין כMו חתונה ברית וויןה 1P
כנו כר «לוה לוול' דלן ועןכ4י הלובי! ס ^ד
י
תורה
■

■תקנית  :הקהילה

יז

הורה נגק כ]י קורט לס ערוכי Jכביי /הכמזר;  rtiiווערש מןןי;7
מבי^ /ןיילגש הס£ר תורה* p41הכויק 1דטהו  j^5npnיוול 4יהפ4י|-״
ובהק מני חיו3יק ה! יוו/ר בהוי/ו מבת ויין דיה )!]י סעדי
תוחו /הו ערוצו /ההבין  b1הערנס החורמ ביניהק  b nוןהר£ין
הוערכו/
הספר תורה מ! nי  pr.Mוה] 4ןייהנט !וער! ׳
p'1|.0ןייכי
הו^ 4יהונ4ן  b 1ווערין • ובהp 4
]0
^יו3י pווערין מעי1ט הערנס החודמ ון?ג4נט ספד ׳ת^ה גיגיד^
ה1נ׳ווירר ה!שמעיןין 1וערעוןה ]תורהויי^ וה * 1הונ׳ הנרתה^היו!^ /
 3mכהותו מכת הן דהמ ה4ורן ,ער מעיןט כוון  piiחבירו הי^
דוחה <וחיוכ ווער •  b 1ער הברירה ההבין הו^ויין■ ספך תודה
הו ערוצת במכת  11הו'טבת מהחר וה ווי] 4כרוכ'| ןהוין* ,
דהך הק כמכת מהחריו  p 4כן  p'Spnוועדי! .דיה ספר תורה
וערוצת ההבין ויין דיה בוMנ  pחיובי  pויין  pnipדהוהין דהרתי
הדחי *.ובמכת מימ בו מר טפרי תורות ה! יותר ה!נ 1וועדי!
> p')tהו מזמה חיוציק דיה ספר תורה ההכין והזין החיו 3יק
 bהחד  pr.Mהיין ספר תורה הוימ4הוכין וועדי!• וכהש יותר חיוביכן
מידחה p.1M:
הו טפרי תורות ויי!  p 4כן ווידר מעי!!
פהטיר ויין מי הטתו גחמבי ] pענין וה כמין •
ב
< p 41וי ט4Mדן יתו  pכתוך בית! הודר היין קינד «4רן היו
ועעוריו ווערט  p4כן נחמב ככה ]עגין הנ״ן• כן הדר הלן ה3יו הו
ה 3הדר הלן בנו הונ׳ החד Mה  pמMחה Hהצט הו חיוב היו Hע4
הס״ת ופרוכת  bהטר  biiכהות! טבת 4ברוצט וועדי!:
החי  pהו ח3ריק דיה הוין ספרתורההו ערוצת בחכרותה
ג
ההבין ווה ווען הייני־  pnnט<וחה «הצט ה! חיו 5היו ניט
דהרפין קיינר p.Ti0Mןיך בדינן פון הספר תורה הו הערוצת
 pppדיה בערט* ה pןה דט ועןיכי4ט  imd bטן החד p.1Mהוי^
דיה רה! מטיט הוו <דע 4דער ועןכ4ד המר נקרה  bמ«ו דהמ
ועןבי '4כרוצין  1עת ט^חתו הו ווען חיו 3היו בהוען הנ״ן:
חת! תורה .וחתן כרהטית די היינ4י ספר תורי .ופרוצו/
ד
ההכן ויין ה1י חיו3יק דוחה היר ספר תורה וערוצת  P4דר
גחן] חיונ הי;  iOט^חה ההט  p 4 4^wכן ויין ספר תורה
ןה (1ןייהנן :

ה א  Iז

ראש

הסרוילה
תהנות
'1
ק״נר  p״| ם4ן ד«רןיקצו 1'£י1נו זי׳ «» ,
י * {m u • .
״
נטוי »יין ובע] בית כקהןתיס וןאו i/jjit
י
והבע 1כיו; דער ט4ן ק^ועט  mער זנגןכטטן
ח  |£כ טב ^  o hטטה יזנטיק
>וטיך והנע] םן:ן קען ?ט יותר
כנהו *4טונ׳ ווייןןטב״ר נר״ו בב] טב / 5טיין חיו 5טיו ןטןיטיקען הבע^
סן:ן טחר  1M1pM3ט!י^ רו£יןןטחרטביעי' 1כןו1ען כהן טוטיחיו 3י ^
ווערי| ’ טין ןיין ] r)hn ib o hטחר ט3יעי • והנע] סן:ן ןט 1טידדן
Hהק nטי  pן 5י כ3ודו טו^ רועיך  jipטיין רען:ירנדר פ ת ס ^י ד
1טחר טב׳ר־ M pnliורינו טהוט כן טרבעיק טנה  nlt'Hiטמקודק
^יין טןטרפרנט* !ז^טה ^טרבעיק טנה 4יטטייןטןטר ערנס עטד ’
טיין ט]טר פרנס ו4בטי לדקה ת^יד ער טביעי• טיין ח5ר  5טד
מטרי בע1י ב תיק ווען טוןע]טר טיד דהיינוווען הח 5ר טרכעיק
 6נהטןטטין• וונטט  4יטטייןקןפטרטייןיונ 4רחבר טייןכעץבימקודק
טיין ח/1ן דטרך 4ר ניט ע!ןה ]תורה בטבת ויין
]חתן •
טק ]ט  Mפור] pDחו/ן ו!ער • דהיינו הח/ 1ן דנגר טל] נט«ניק קנט
]4י 4ט הטט טו כטכיןוה ]הנטווניק 4לט 1ט הטט כפיהתיקון־ טול
התן בטבז /טקורק החתנה ט]ו טו בטבת רטט ער ^תסת ]הכןה
4יכט טונ׳ חיוב יויו «נג 4ער ]טחר ^ע] בית קורק ט5יעי ווערין
טו^4רופין־ וכן הדיןוועןטייןר 4ירנדרפרנס• טןטרערנס* ר^ירנדי
4״נ־ ט]טיר 4״ל טו הורינוMעכטין חיוכיק ויין  punבט 1פן הנוכריק
רועט דטך ויין « ספד
טויף  4רופן ווערין ־ הבע! ט!4ןטי 1ט|51
צ״^ןטחר טביעי־ טוני טביעי ווערט תMיד כפני על(^ז פטר
והטוסט ] hhבע] ם4ן החיו 5יק Mודיע ויין כדי ער
הטפט •
לו דופי! :
וויטן וטן ]פי כבידק

דיט פנוייק ויין דטרפין ניט בטהרית ט)
טבת ויוק טוב עו].ז ]תורה ויין בכית
הכנסת ה4דוןה כי טק ]הפטרה טודר »יט
דטך ניט פטר
 piiwחיוביק ויין כ^ו כר «נוה טו סנדק ־
בע]י כ תי ק ט!י^ 4ין ־ ובטטר בתי כנסיות «ע4ין י!ט בטחרית
דטך ]טחר ט5יעי טק ]ט כ הדק
דטב ת עו]ה ]תורה ויין •
טב] ]יז כי«יק טוכיק ו«כ] טכן בי^יק הנורטיק
ט! ]»ייק *
טול
־* .

ס,נערים

תקנות הקהילה

יח

יוונ׳דצור£ין אוך קיין ס4ן טכ1ין• דלוך הרבסי /כירק* (4Dלו
בטנור בתי כנסיו! /הנ״ן ובנגן כיו pM1pM3 /לו טטנגןין;
תגר עו1ה ]תורה « ortחוי1 5נרר ןר׳לר..^ p
VQ
דהיינו ]ביקוד  • p'linכנין כית הכנסת
׳
■
]1(1רי תורה תיקון בימ  p>'n׳ והחיו5יק
וכן בי«יכן הנורצויק סןי
ויין ] irm' 5נדר  pAכן ]לדקה *
נגוןיק ]תורה ווחויביק ^״כ ]נדור ןל^ה* בMהנר Jיד וס<וחת־תורה
דהיינו וופר 4כ1צוהסירנ1
הייביק ]נדר  pAכן ]צורין יםרצו] :
Dןסי  pע]פכ1ין ] inn nl^nli' 5נדר ] Y0צוחד 1והלדקור/
סטיט
הנ״] ]עתות סוסה ב׳׳ס ־  Mח^fסה עטר עד  p >d]dעןפטיו
]פחות סני ב״ט ]כ] לדקה הנ״ן • צוונטר חווס!1ז עסר ע]עט^
]פחות ט׳ב״סןכ] לדקה הנ״ן• וצולן הברימ וויןה ס^נדרין צוהר
 I1H5Dהיןד  11Mהבע] כרית וסנדק « Irmiנדצ׳ ויין כערך
י
הלן ]הלרקה ס] ]ווורי תורה קוד  pסינדר ןתןMוד תורה
ןב | Mtס^ברכין ]חו]ח ינדר בה1וי טבירך בערך הל] ]כיקוד
'
 p»]1nסווחויב ]נדר ]לרקה הל] ] piipסצור לדקוו; /
עו]ה ]תורה צת דטרף ניט Mער  p5rtMצו»
טיין Hי סבירך ווטו טין ]צו יומר ד ט ^
פורש ב pDויין ט! ס]סה פרבווין י !טב״ר
דקהןתינו ^] finספר  pAהפרנס החודט  Ai5Mער פורט בסק
דטך החק דער בייט וט4י| עק טטר
!יין ] finן^וםפר *
הפרנסיק וAכטי לרקה וונדר וויישר קיינק פורש בשק לו ויין י
ו^י שיע]ה ]ספר תורה טול טיין פרנס ט! Aבטי לדקה טין ויין
<וםפר ווע]ט <ןטכ'| בתוך Mי שבירך  11Kער  pAהפרנס החודש
]£י כבודו <1טכין טול פורט כשק ויין ויכ]ו] עק כ] הפרנסיק
וט£י]ו ןוMדי  pהנקרטיק כשק הורינו
:וAבטי לרקה כל] •
יוודוו /דיט טויו קינר
ויין  pAכן ככ]] פ«ספר הש]שה *
כעט ^יש ובע]ה חיו 5וועד י טיו ויט עק הי]ר בוטן <^ספר י
השנה עי טחר יוק כיעור וט] | M
וכיוויק הנורטיק דהיינו
־ pA^Mבתוך  ' hשבירך «טכין כעי רטו / 1עימ הערגטיק »’^ 3A
^
לרקה
 nב ^ S
. .

סב דער

תמנות; המהילה
:irti׳ 1ןיינר  Imקיין נ^ך  'wטכירך
.לרקד .ילין *
צו5ן » ] prtיז גאוך חן:בה טונ' תגן ראוך גיט יזנררטט  tlrtןח!ןוז on
 ]mh3בענטט־  /^nlSr.Iiהדרך * !]קטניק ריט עין
p ib i
לויי!  ' mט בי ר ךךMיז 4וועדי! «4לוכט
«^כט :
 .חיי ק הלוןטין* לויי!
לויי!  *pp! ppקיי! ה:1בהה 'היב! p] prt
דער ה^בהה נע^ט ]rti
SM0ור] pDחן !/כנ״ן בסי«ן נ״ט •
^ןי!  nolaעMודי  pעומח זיי! ע]  !nlD.iכדי ט]לו יבולו ןידי
Mכטון הס וט]וק • בקנס טני ר״ט ]העובר :

ןדללר*
^*יי• י ' <'

ןיי!»! £ר דטערטטי rtHןבבד^כברענןJט J1M
דטקינד ע’! חייק הלובין• ויטןקבטכיןוהןנדקה
ווען טון ניט ווי] ]לווין הלוןטין• דהיעי לזק לוכי

הבן  4טלוקסדט טטיט  Mטטי  pע]עטין  r . t aיתן ט׳ר״ט• «ט]טיק
Mlחוי5
עד טטי^ חלי ר״ט * לזונטר טןטי  pרביעים ריט •
וע]כט ]הט«ט <וודיע לו ויין קודק דטט עין חיי  pלווין ^טטי4ן
pP31
^וערט  prtוו]כט בל1ותז ע ע ק ניט לו £ר קלזעין ־
טני יןדי  irt pיוו *1/וועדי!  b1הערנם החודטבינ'הp 4וד] וולור]5יו
לוונ'דר וו] 5ט פר טעי]ט ולו] ען חייק כעע  pלוחר הל1בין :
דט קרובי ה Hו /דיט הנ 5טר וזע]ין ]טוין טין HיMר כוך
:
ןהוכרי*/גט<וה :סרייבן וט]| 4״כ דר 5טר «ווין בלט]ן ]לרקה כט!^ן
הל] * דט ו!ען הנ  5טר בחייו הטט 4הט]סין  Mטטי  pעןעטיו
טונטד
«ט]טק עד טטיק חני ר״ט ־
!]  nll'nט׳ ר*ט *
וכן ווען טטתו נצטר וועד 4ווטד!
ט]טיק; רביעית ר״ט •
 p4וט] הסו£ד
•ווערט נטך הבע] 4רנג4ו]ירט בט!ען הל] *
^הט1וט ביחד־ דער עטר 4ניסן ט״ו ביט טוג׳  11H 4טעהן
בידיער; וכרטוע הפרנס החודט ;
מ ד ^ ע ז ר ! ! ח ף| תורה וט] הפרנס החרט
״יי* ^׳ י -׳|׳ י • ם !4נע^ין טול ווערט ניט ע טד
והפרנט החורט וטן
קטעט •
.
כה! !]וי וה4סון טב״ר !טחדיו
ח ען׳]4ייך !5ןי 4ט ״
ול»חריהמ עור טרנעה נגטר טנטים
הדי׳יניבו רקה]תינו ׳
ווטו
־
.
•/ .
י. :
־
fm

תקנות הקהילה,

יט

וויו! י«גטד ««ין ויין דייו ]עטטטי ל4 51י4י»ג4נ' ^!!מסיק
ורוק י 51טר .-בעי>י העתם c iia i
נרקה ]£י כ מי ק •
יו! בו/וך «םער הי1רבע עטר דייו תנ^יתר' עתסיק ו^כמי
י«נ׳ וצ!ן
לרקה ]עי כבייק י״ ^ לו  p nהרטורע ביח •
ה<וטער  t)]mויין עק וקרק ביחידי קהןתינו לוו דJןMידי p'MSn
בטק1Mרינו עד תט1וק יורבעה עטר הנ׳ז :
וכן בתטעה ביוב כטחריו^ נעHט העתט החודט 1^0
כנהו *4ויקרי! ]ט^ר תורה כרלונו• וכן י!ןי יוגררי ^נות יויו ער
יוב! ב«נחה
«5בד  1עי רלונו טונ' ווערין ניט עטר קיו  5ט •
דתטעה בטב נע Mט הערנט החודט  Jidiiט4ן טןנ׳ רו£ט ט!יןן
הט]טה טכטיק דיט כטחרית ע!ןה ]תורד .ויין 4יווע; | 1
דטך טנדרי «לוי^ ווערין 5,טר קט^ט :
 p4בטטר י«וו /הטנה ווען ס4ן בוייבן ועןט «ט וט 1עט
הערנס החרט נע^ין טוטחד ^טטר הערנטי  pו4כטי לדקה :
קיין Mקו  pטבביי^ הכנסי /ה4דוןה וטן
וועררין טיבר טריבן טודר 4יטרטננעורטירט «
) | \\j
ט 1ט נטך דע  pועןכי4ן Mקו  !w pהטט
בטד
1ו5רט 4יוועון ט]טה פעHי  pבכיי /הכנטר* nlnjn j
טכ« 1י טיט  11וציות ע] הMק pIיבט טלן
וח^ויטי וטני •
טונ׳ ווער וע 1ט וציות הטבין
הערנט החרט ויברר דבריו *
טיו ער  ihm' 5ויך לו טדרטירן טנ 1הערנט החודט ע? כ? עני p
י
קוד  p r pטחד plo 1טחר ההצרוה ט'1טיל4 7יטעחן טין
והט«.ט
ובט  pער  |miהנ״ 1ניט ק^ן טיו טבד וסתו *
4ניםט פטר ט 1טה הצרוות הנ״M bw 1קו  pטטה ב״ט *
ןקור  pעט  p nוטרבע טעות טחר הצרוה ט1יטית הנין דטר^
« P4חויב
ניט 4יטרטננעורטירט ווערין טין עט ערטיקט! •
הטווט דבית הכנטו /ה4דו1ה טו  pה4ובה טב לן ערט4ין טויב
הוווצר והקונה טו דער וע1בי4ר רעי ה<ןקק ע 1ט<ו 1טיבר
טריבן קרי4ט טיינ'4י רעטטטנטין !לרקה טו טין דיט הט 1ח" 5
^יין כרי דטט עט וע1כי4י כילטןט ווערט קוד  pהווק^
טונ״ ודע! כ 1הנ״ 1פטר ריכט טי1
טיכד טריק 1ועךט :
ט1נ׳
׳

תהנות הההילה
pipMT.

ו1נ1רט
ל1ונ^ ק"( «ערער וטוען •. (nip
ךטרצונלעורטירט בצוו£ן הטכר  | H'd3ך״ו :
לוך ולו] קיין  pipnבכימ המסו /ען pD
] phט דלוט ער ןיך
פנוי p4^Hךיטטע 1ט ווערין ׳
וכעי תיקון
ערטט ויי! חוק / 5הקהיןה הלוט 4יקטעט ׳
קדיותינו ינ״ו * טונ' דען  iimנוטט כעו! כטטר יחידי קהןז/ימ
 ] nimpn pbt p4 0ביר; הננטח הנ׳׳ן ניט ווערין
^יין ־
!פטיטט רלזט טן
ביןעהנט ע 1ידי טורחיכץ ט! תו5Dי  p׳
קיין טורח  1תוט 5טיין  pipnדטרך ווערין עטר קטעט ״
קיין ח5רו1ע
טודר טיבר טרייבן ען  • imdטך ^ע1י|
טבקהןן/ינו טיין  pipMדטרפין קטעין בטיוה טוען טיהיה ״
טך ניט ע] ט  pהחברה טיין  pipnנו ןט:ין טרטנלפורטיהרן ;
כן
ההולטוו /בט3ין דטו טיבר טרייבן
חן
 pipHבפרטטיקט] «ן ה«וכר והקונה ׳
י
ו5ן  | hהנותן  bpH.11ביחד  11Mוועדי!
דהיינו עטר טב טונ׳ טן טרייבן בפרטיקט? י״כ
4י3טןט *
]הסועד
ב״ט ]לדקה H b |Hטה ווט :דווי הpHו  pביטרט^ט ’
י״ב ב״ט פון טידרי טטטט ־  poHDiliדבית הכנסת ה4דו]ה
ביחדי״בב״ט• טונ׳ ווען Hעטד .בית דין ניטי 4וועד ווט זטןין
ט |5כטט
ההונטות  |h r.iHה^כר ]בד הערין 4ילטןט *
הקונד '1 .ת ר בטחון הטכין  cbiiטיין »עטה בית דין ווט בינט&
ט!נ׳ ההונאות | M
הקונה ]בד הולטות Hע Dה בית דין *
ה Hעטה בית דין ויין חווטה עטר ב״ט ]טב״ד נר״ו וח( 1טה
עטר ב״ט ןדייני  • pוטסה ב״ט ] dhdiדבית הכנסת
וכט  pטיינר טיין  pipnבירוטה קרי 4ט ןט] היורט
ה4ד!ןה *
ט!נ׳ ווען הHקו  pניט עטר
 bההולטות ] 5ד  punללו]ין י
קטעט ווערט כ^1ו ירוט־ ז«תנח וכיולט בוה י  pbiהערנס^
כדי דט ע!ן
טו הנל^Hני  pהHHוני ] pכך טעלין דHי טווי! י
]הלרקה לו כילט]ין וון כ< 1וטה בט!ען הל] •  pipHniדטו בבית
הכנסת פוכ^יזק תטר קלועט ווערט ע] ירי הטווט כנהי 4וטן
הטווט דט עטר 4ניסן חלי ר״ט :
סו כאס

תכונות ה5ןהלה
)1נ^ 1יק nSj
 t Oד ^ ל רי(  pipnבביר; הכנם^/
ותוך »rJD
^ ^•*-י !:} prt ,וארין כתיקון הנ״ן •
חדטיק אוחר ההכסה רט <ועכט יויבד
מריבן ויין 4ווטרין * ווט ואו]  pipnnניט וועדי! 4טמלעורטירש
לביו ערטט <וחדט !!ידר  hdIdנ iע^1י  pטני t>Hn1־ ובוני נצרו
אוונ׳ טערטאו א«יו רויף  4עןט j'liM
ווערט כ£י התיקון ל
כנ״ן ;
״ בילא!ןין
דיט דט־ןריט עון דיט האז] טן קיינ  pקיי(
־fnf -1
 p^iעובר ויין
עלייט דטרעין ביתי! *
 il j 1 1ר*
טכן
טיי ועלכט עטר אויי4ני חטבון •
]בעל הביו /בקהלת^־נו דער  pipwבביו /הכנטר; הגדולה ען
עטליט טלו העט טך ועלב4ין »ע4ין ויט ב1ר4ין ער סך עטרי p
ןח<וטה והוביק ולט ;'!תר • M4 pOoiעלסר .כעל בית ויין חוב
ניט לאולט הרטוו /נו/ונה טן דיט הטקריט החוצ עד עטרי  pוח^טה
tהובי  pעל חטבון טל קהל נו ווע4ין ברענ4ן • ובטביל כך הטט
הלדקה היתרון טונ׳ עטר רעצט  o' mאדרי חוצות ער טלי טנדרי
דטו ווען  pipiiכבית הכנטת ווערט טיבר
בעלי חוצות *
טךיבן טודר 4טרטנלעורטיהרט הן Mרלון הלדד'  pטו על ירי
עקםעקוליט וטל קוד  pלכל ח 1צומ הלרקה טו רעטטנטין ווטו הבען
דצר טהMקו  pטוו חייב ווער ערטט ווערדן בלטלט !טעילו ווען
 lO.iHHnבעלי חוצות סל ה«קוקןהקרן טל ההלוטה ווטו טויו 4לי 4פ
הטס ניט בHלוטה קענט בקוריו :
.
בעל בית וטורח ות!טצ !טל רטרעין ]עגי
להתעלל ווען טון יטר לייט העט
התיצה
טו טבל וועד כי טכן הMטועבדי  pלקהל יל״ו
י
׳
ווM^ffוני  pלכך •  finביווי הסליחות ויMי  pהנורטי « pע4ין ווטל
בעלי כתי  pט1רין כנהו * 4והכל  tin 4טעהן על עי ליווי הערנשיק
וב0ו^ חורט טלול ויין העתסי  pו4בטי
ו4בטי לדקה יל"! ׳
י
לדקה יל״ו 1׳וחלק התעלות וכטטר היה  nn(^4ער עכטיו
 p4בתסעה בטצ דטר^ קיין כעל בית «על^ טיין ליון  pipMויין
גלי רסות ה ע מ ס החודט דער טי  pרען וע]צט «ככד טין Jo
ידי
'

סט קיין

הקנות הקהילה
כהצוי 4וונלו העמ ם  irtה4בצוי טבטצזר במי
והעו3ר על הנ״ל יתן קנס ]לדר^ה עקרד,
ר״כו :

ידי DMon
מסין}: /

כתיק fHD

כל הדריק בקהלו^ינו הן :כעלי
לזי
הורחיק ותוטביק ועלץ «ח/י 3ויין לקייק
 Vי
ולהחויק כל Mנה4י דת יהדות הנהו4יק
בתעולת יהרהל • הונ׳ וולוו דה לון דיתענדיהיס • והל1יט לומד
ימים הל לבו הויף לויינ4י וך עו3ר לו ויין יהיה נדחה «ן כל הכתי
כנגרות הונ׳ קיין דבר מבקדומה היק לו 4לה!ין ווערין עד מיתחדט
מל עטעיו ויעטה תטוכה טלי^ה המר יומת עליו «ן ה4הון הב״ד
דקהלתינו גר״ן וה^ על עי כן והל היק קיין «לוח בני ת הכנסת
4 13להון וועדי! עד מיהיה נודע לכל רה! התטו 3ה כהו4ן ההס
4לי 4ט ל»יו ו/לוהד(
4יטהן עד כלות « | hתטו^ 5י י* יייק
, .
«הכ״ר כג״ל ;
T
‘

 inקיין כני הווגה 1כיולה נ ה ק והל דלור^ין
 jhויין כהיוה בית הכנסת טיהיה בקהלתינו
יל״ו .־  ,והג1ו 5ר על וה יטלק קנס ללדקדן
עטרה ר״ט :

קיינך ויך דער ווע4ין והל בקהלתיגו הוק
היינ4י טעיל הייור סהנ׳ן  iTMOpוכיולת
I
בהן הויף לו ההלטן • ו«כז טכ|  nקיינד
*ר קערין!-הל ל\[ דער 4לייצי הייור ומסיטה ניט 3ר לילן הודד
טהנץ ^יינטטר טק לו דינהן * וויילן M4עלטי הייור ויין <וחטיה
•
הרביק * הונ׳ ויין 4ורק <ו5טול 4דול בקהלתיט בעו״ה
והעובריק על הנ״ל ווען ועלב4י כעלי •בתיק בקהלתינו ויין ההכין
ה!נ' עטיטה קיין לדקה
היר חוקת הקהילה תהר להרין •
ובהק הודחיק וועדי! עולמית לו קיין חוקת
דהרתי! 4ניסן *
הקהילה קענין 4ריי5ן • נהך תיל וויינ4ד היינ4י סיוע  | mהלדקה
והן כעל בית הו הורחיק ותוטביק והל  | Mלן
קענין גקו«ן ״

תרןנות :זזר!הילח
רבר סכקדושה >או»ין  nSlw pMipמ |m
 cןערמכן : pjilpברביק

׳' .

כא
וונגרט mt »n3H

ןטו /^5ות!נגוי ' o'J^lnp /ליי :יו1נ״ pirt
דין
״י rt]D rtn /כטייי ייד
ההולטויי
איי 4יט ^יעינרן  prtnMיייל עטטש
 | o b cD 'tח ק וואד;יע5ור  pp trtiהן/ן  p t |rtכ]ה וא יוז/ד
אן  * f^nmטן דארעין 4עבין  mטניק עטר*']« nrtMן הנדן
טנוכר בתנצזיק *  irtiiצוין הכל ג5ןן ; p’t 11M
הט«ט נ ק ט < Irttי5ריי ויין בביוג
 prt j*.o»nלא רצ« רו 5הדעוי^ | K
1
הערגDי  pו^בצוי ל ק ה ילין דצו לו p'DOK.
ראך  prtnאיין וצזך עצור עצ»ןט בב^ית הכנטי/
דין ״
תכ^ נכרו  tinווערין אונ׳ ניט א]י ' p 'o n rבביו^ הכנסו?
וועדי! וא 1יען5ו 4יטעהן  bעי  h f.12nn 5nה^רנqי  pו 4באי
ודבר  p pכ IMהטבו3
לר pה דיא ויך בביו /הכנסת בעינדן •
אבירה וכיולא בוה יא] pענין  bפי ליווי הערנט החודט ]בר
והט Mטי  pויין  Sinnויך לו רע!4ןיהרן כ עי
נכרו ווערי| *
דאו ת«יד  piiwעאן!:ין רוב הדעול j
טובין ן:י«עוט איו *
 0הפרנDי  pו^באי לק ה יל״ו ובא  pאיינר  MהערנDי « pע 5ע
 p'p)Kיחייבו ]ט^ע א] ד3רי הערנסי  pטב Mע Mד ההוא :
 p4הג«וט דער ה«ל!ע עאר  pאעט ואן נא |Mויין לו יא^ין
וועד ה<ולוה באועו  hi! 4קאעט האט :
]

*

ב ר א  hI'mיא!  | nדך ווא נוה 4ויי'!
 11Wמ ח מ ך ]
דאו  piiהבע] ב ר א 5p pipwוע העט
*
י
באיוה ב א הכנסים טיהיה ואן הי]ד
piiM 0וון ווערין כאאו כ א הננסי /דאו הבע! ב ר א  pqוילט ;
ואן ה ב ר א
וכאכץ הבען ב ר א pיp pipw pבוע האט *
ווען
4י<ואכט וועדי! וואו ה טנ ק איין  p pipnכוע האט *
וא!>0 1ן וועדי! כ ב א
הסנדק 5p pipw p'p p p4וע העט •
הכ)f1D
^ I
י א

תקנות ההדוילה
 pipn po Ininn jrtiiק5וע הלוס * »ב^וק  rtioי הין|
< p1pקנ!פ ]לזחד  h nזז»כרי  ]rtt / pעו נ^ו] וונ1רין ככית
ובבי; /הכנס; /וולוו הברית ^יןה  I'rtל/יו
הכנסת ה^הןה *
ולו! הפנדק ;  pbעןןה'  7n1/»lדין דלוך ] 5י ההקון כסי^ן ן׳ ״
 .וןהס«מ ט] לו1ז/ו בית הכנסז /יתן מסה כ״ט במבין יין :
ןלזןין
ל!ןי חתונות  151.המייך־ ן;ה *
ל ^ן
4י«לוככ 1ווערין בלו!תו בית הכנטת •ולוו
 'J rי ^ ז׳ ״ י
החתן )וו לו5י החתן לזו לו5י הכ]ה pipM
, - : :
והברירה ביד הנדדי  pבענין וה * ובלוק
קבוע לוין ה^ט *
מלוין ]לוחך  Hהנtכרי p pipH pib pכוע לזין pיין בית הכנסת־ ״
לוו בבית להכנסת
יהיה ,החתונה לוו בבית הכנסת הסניה *
החרטה ־ דלוך לוורח^  bה  • pלונDי  pנ5בדי  pדיל! Mחו ] fעיד
!כלון קו<ון; חתונה 1ולוכין הרטות ביד הקה] לtו  pלו  piblהחתונת
ו»לוכין בבית הכנסת ה4דו]ה •  ,כהלוי> 4ונלו יתו^יק דיאן
זעןיבטטן « !oDrtSp'pקוקבטוק בית הכנסתהלובן• ולוביהMpיMי
קדק הן <^ד ך.חתן M imdלד הכ]ה  p1pnבבית הכנסת ה4דו]ןז
הלובי! 4יהלוט • !סן החתונה  p4כן בבית הכנסת ה4דו]ה ^ע4יו
4י«לוכטווערין* <וי  h4HDיתוק בתוך ביתו לזו הנסט בן טוביק
דטז טיק בנעוריו בבית! הלוט b4H 4יוועזן לזיו
וקרוב •
>חטב כבנ , • 1טול החתונה «טכין כסותו בית הכנסת jrtii
ובבית הכנסת מהחתונה מ טכן < mהחת!
ער טין זילט *
׳
^  pכן ען]ה ]תורה ויין בטבת טקודק וטחר החתונה
והכן כ£י התיקון * והט<וטיק ט] כ) בתי כנטיות !ט]'! הט 4חה
פרטית הטכין דטז קיין חת!נה טו כרית <ויןה 4יMטכט ווערכ1
טין טיין בית הכנסת וועוכמ נ 4ד התקון הנ״ן טיו וטק יעבוד
הט^ט יהיה <וי .טיהיה יתן קנס ןלדקה ג5ן עעק טני ר׳ט ;

עז דאעז
 phכפ 1ך

. bי חידי קהןתינו ו5ן תוטביק וטורחיק
בילטןין
puM
וטןין
 .טבקהןתינו
כצן טנה טך קלוב תטר סיוע ןנר!ת מן
רלןן קה? כ5ן הכתי כנטיות ברנגנין ]טונז כדי
*
טוק
■ . .
:

תכןנות וזר 1ח לו 7

כב

• ; ! !5קך קל»ב ״£יור trt״/ iirw 4nJ
^״  pיוניו לו
לויי! יוירח
!:י^עלשי «צו 5ץ וונגרט 4יטאקסירט צול
יחיד  (mהעתטיק ו4כצוי לרקה '>״, ; T
^

דאש

תגר ח)*,וינה בקהותיט Mצו5ט וצו! תגר
»עןבי4ר ]ילני^ חודר טעין }ייטMוויןמגMי^ן
כעלי כתיק וביחידי קדיז^ינו יל!ו ; .י
)אק צו£טר צוין ט]י לו ביק<1ון( •1 /ונגןכי צוך ניט יוו/ד צ!ןנ
J
טציח /.הראוי 1עןין דארעין ^ ?. 4 1
צזוק אלי  ]□ bi f,1H1nMהתפלה בביגן
t^ V f
pMipוט בי£ונדן
 .הכנסת עאר לו •4
י
איו להחוק ת ק ע «קרק טיהא לחק .ולא
.
כבי ?.המסת דאלפין
יפבור ראו קיין אסה פון איר
אוק אן איר חברצ jה אורר קרונה  11Hטוב ‘לו
אןונגק 4ין ־
וופן !עלבי^י איי! ט Mחה הפט יהיה ווה טיהיה •
ווינטן •
פיל וויני4ר דאו היין אטה אין טול דארל ארונן 4ין אוק נטיק לו
כרייאן  d' mאיר נו 4ין קוואטרטאפט אורר <ןאן ,פירן וכדו«ה
ואלין כצל פעצן
ואק יעברו אויל אייני4י ואך
}וה [
 piiMקנס ללדקה 4עבין ארבעה ריט :
אויף אליטנגודו? «לוה כ4ון חפ!נו^ ובריפו?
!ft
ויין הבעליסנגודה «חוי 2
וכיולא בהק •
\I mJ
«פויי^ אוקי לו מנ<1ין פאר ביקור ח1ליק כ ^'
י 0נה4ו על כל םעודופ Mלוה ’ ^lijn׳ ייי^ לו נע1וין ללרקה כיקוד
אונ׳ ועלצו h» 4י4עכן ווערין.לה 4באי;לוקה
חוליק הנוכר •
ו^י טיעכור לא לנר ט3Mנ i
טהוא 4באי טל ביקור חוליק *
ברקרט ^  4ק יתן קנס ללוקה טני ר״ע:..
.

פא ראש

 \aכל היינוי; ו 4בינופ ה«ו 5איק בקהל?מ
זעלין ה«וצריק  punהאבין כפב הצטד
וכן צ?
§וה4און אב״ר רקהלפינו ;
וווצדי
ר כ * «

מלונורו וזההילדי

ו

^rtM 5ב׳ד
כ^ 3הנסר
 Irttקיין־ יחי
׳ובחק .קיין כמ 5ה 5םר rtMב״ר חאובי( י
וט 5ר החכ״ד ןוהנ״ן יויו ק3ו ■’3
ך^ך^ין  pnnקל£1ין י
בכר^ב הרכנוי
^ :״
 ] p'rtijn 0החנרה «4יז;> דוטדיק קיין
 fluבר «ען מג]ין לטרפין ]קבורה ט\ 0
כי  prtכידיעי /ורלון הערנט החרט ״
ווע]5ר  p4כ| בהטכ«ן /׳ טמר פרנDי  pו4בטי ל ^ ה יעןצג
טוררגיהרן  tiMדהיינו ע 1טיוה בימ מן3רו; /ובטיוה קבר בכין/
ווען הנפטר טורח וועד מ^ח
הק3ר!פ זט] קבר «ערדי( ״־
בטצי]! קרקע  f.1)JMזט] 4ילט]ט ו!ערין • רטך בטע; /הדחק
דטו טטרי הערנטיק רט בייט דר הנט ווערין *  h^4ע 1ע>•
וצז Mי טיע 3וד
^זורדר וליווי הערנט החודט  1בד 4יטעהן •
זה »טןי  Jטי  pהערנסי  pו4בטי לדקה ילין טטרטעין כ עי
‘
רטויי /עיניהק וכפי העני! :
'
.

פב דאש

קיינר כקה]פינו זטן דטרפין תפיןין
 flmtMiקטפין ט ] pט דטו זיט זיין 4יטדיכן
••י • •י
״
pובהקי p
ווטרין ע] ידי םופריM
וה4טון טכ״ד
טונ״ דיט בע]י כתי ^ pהלפינו ויין ״
דקהזJ1ינו 'גר״ו  ]hiהט4ח'ה ערטימ פ] זה הטבי( דטן:
וזתעי]י! ו1וןו«פ p]h1 4יטריב! ט!נ' 4י«ט 5ט וועדי! כדין
.
וכר: / 5
׳ '
(
• ’־"*
׳ '■
’י
חו]ה Mטו > pו<ו3ר5ין ט!פו  ,בביי* /הכנטו/
} ^ • ! f tו׳ון
דהיינו דטו בע^/יחפטרו! הקודם 4יבענט^
I
•ייי
ו 1ערט  tiMעז־ ויין ווטו החו]ה Mקו  pקבוע טין הטט • כהטי
4וונט טיין ט ]5קוד  pברצו טרין לו הוי]ן  p4 iimכן ויין כטוען
ובטנן ‘ טטין
צי ע הכנסע ווטו הטM ]3קו  pק3וע הטט •
M pna1>njקו  pק5וע בטוק כיע הכנטע יהיה בביע ה מ טו;
הטני ) 11גביע הכנטע החרטה :
מח הגאון
־־
;
— > -

תקנות הקהילה

כג

לוכ׳ר דקהז^ינו גר׳ו ויון יון דיג ק P
 M Kף * ד ^ןי
הדר בקחןתינו  Jrtכ0כי5וו /ד^רעין
ן
י—י ■ י
 pMmויין ויין  h nמכן קיין נ^יטה לו
כי יוק כיריעל^
ט!ן יוודר יויינק דיור£ין «כריו ל• ליווין ויין *
שי 5ער עין
דייך
והטכ^ו /הערנסיק ו4כיוי לדקה ינו *
זכלי חק קד כבוד יוב״ד נר״ו י«דר ויך יווי^ טטעןי» b1 1
בטוק יוו£ן נ 4ד דו /תות/עו ויולי! הערנטיק קביוי לדקה יל״ו
ולתבוע עלבונו וו1כל טכן עלבון התורה •
Hיונטענירין •
>וונ׳ דען ועלבי4ן טטרט£ן כרט1י לו ל^י הענין וכיןער
•
תטי 4ידק :
קיינר בביו /הכנטי /ויול ויך דער
יון לו היבן בקו 1רק  WsTiH 13ויין
/י»
|
 .ע1
וMכל טכ| יון
טיו/חיל ההון •
יון Mבלכל לו.
הון כתוך התעלה ניט יוין לו עטלין •
 ' miטיעצור על וה יתן קנט ללדקה יורבעה ר״ט בצל
טיעכור :

ווע4י|
קורק
קיין
;יין •
ע עק

אלי טטרות דיא כקהלתינו 4יטריבן ווערין
ר 8ו
ואלין 1im'| 4יטעהן באוען אלו עאל 4ט •
I 1«J
ראטון דאו  [mהבעלי דבריק !עלבטטן
טנית דאו  4ק כן אונטר כ? 4k
«ווין אונטר לייכנט ווערין *
דיא נא^וניק ויין החוניק
טטר  pn/in piiMטני נא Mר • p
ו5ן הט Hטיק טל בית הכנסת
טל בית הכנסת ה4דולה *
וכתנאיק ראטורק ואלין החתן והכלה כ ^ אנדרי
ה4דולה י
והסוער והנאMני p
בעל דצריק  p iiMויך אונטר לייכנן *
1יא-ועלצו Mכול  pרט לאוין אונטר טרייכן יתנו קנם גיחך
עטרה והוכי ; p

עה דאעז

כל הטטרות ייא 4יMאכט ווערי| כקהלתיגו
אונ״ אייני4ן
כעי תיקון ואוען הנ״ל ‘
תנאי אודר קונדיליע בין הלדדיק וע 1ט
4י«אכגו

■אמנות המהילה
4י«יו 5ט וונגרין  mי ק  | V3btתניוי 4יבוריבן יווני
ןןנגרין במוך  iflirtהטטר  | m trtiסו£ר 4יטרי^
ובאוק ען ירי
.וח^ן^ניק והכפוי ד 5ריק 4יחמ«נת וונגרט ״
סו£ר יוו ניו^ניק מיין טטר יועיורטיו עק מיוה תניוי ווערט
‘
^4וט5ט טונ׳ טין רפן רפצטן טטר יוי< קיין תניוי טכר
כרלון הלרדיק ^טיכט טין דנגר כיוונררן טטר
ווטן טוין
כט] ורובוט] כחדט הנטבר • ט!נ׳ דפר ערטטר רפצטר טטד
כדי דט» קיין טנדרר פ 1ידי כך
כ1ייכט בחוקמו ובר/ק£ו *
״
>יט ןטן  nunnוופרין טורר קפנין וידי היוק |M1p
והנטMני  pוהטו£ר דיט tפןצין טטר טעטרטט ^יטריבן הטכין
<טןין «Hין קנס*4עבין ]לרקה פטרה זהוביק :
דפר המונה Mטצט בקהומיגו טחד | M
הלרדי  pטני יMי  pקורק החמונה ןננחומ
י
זט]  ptiwטל 1טחד  Mהט Mטי  pדבימ
הכנסמ המרווה  pnipט!נ׳ טי  pטויף ,נפבין כ] הטטרומ הנריציס
^ה  pוהטייצי ! pכך • וט^ »ט] הט«ט ןפ1בי 4ט כנוכר
טל] הפדנט החדט  p41טל p'3qn 1טן וט4ין טונ׳ ע!ן ויט טורדר
1ט] הט Mט הנ״ן פ< דפן ]סוער בקהומיט
קרי4ן וופרט •
וופןצר דפן  bהטטרומ ] (H1ה«! 54ו »טף
«{1ין טן וט4ין •
pm 5פרטיM 4טצין טונ׳ פ] ידי הנטMני  pטונטר לייצנט וופרין ♦
.V:.111־'  pבי!טר 4ט וופרין ־ וט  ■pיעבור הסוער טוני הטטרו}/
ט] כ]  pp p>)rהרטטון בט3ופ טטחר החמוגה ןהלררי  pנינ1
וכפפ p
ביוטר4ין בפפק רטטונה יתן קנס ח«טה * p'31.1t
•
טנימ  p b tטי « pפביר זיין טיק חודט ע!( »יין טיר!מ
וכן דפר קנט ווי! זי4ן  h tיוט ט׳ Hקוד  pזפ1צו ןטחד  MהטDMי p
והסוער .וטו דפן עפרט'« 4טצין ט]י ניידי
 pזל[4ין •
'
תנטי  pבייט דפן קנט ןי4ן :

?י באם

טני הנדדי  pטורחי  pויין ועוין f\m n
התנטי ] pלרקה  punבילטוין טלטה  lוMט Jז
 pהנד! טסכר כתנטיס ׳ ה<וחלה יטן©
^
לד
*

ההנות הקהילה

כד

 * nbnובצק
niriMni
לד החן/ן *
קיין קנס ןי4ן  jniM * pobtהנ״ן ביליוןין* קורק י החועה  ,:״
 prtיוחד
 prtjכתניויק 4יור קיין נדן »ע)ט 4יסריבן וונגרין *
«  pnיו«יר כנכסיכן > imIdביחד ןלדקה ח«סה זהו3יק ויו?3
עדיק הק חני ר״ט . :
תניויק .ריוטוניק הנקריוקנם וי4ן ווערטכלקןט
^ן ך
<>נדן יוומ1ר ח«טה
כיוו 5ן וה *
 1הוביק סך ]יד כיס• דהיינו Mלר החו/ן יו״״
« nDMnMiיוות p'Sini
ו«לד הכלה י״ר ב״ס *
ןהו• 3
 nbnl1סך ססיק וס1וו:ה ב״ס* «לד הח;“.ן סד mובי  • pו«לד
ובלוק  ' ihaIקיין נדן מכר
הכלה עסריק וסHונה ביס •
וופן יז^יד בנכסיק ״:גר לווי יחנו כ« IMנדן
וד1ר בתניויק •
ווען יוכר ענייק ״עריו וויו
« nonnיוו,י /והוביק • nlrnli
ות«יד
והוביק •
בילטלין ניור כMו עון י״נטר ח Mסה
ויול יולל קנס לי4ן ויין חון יוחד וס^ס רביו^ הכסמ .הגדולה *
ובקק החזן קו הס^וט
דהיינו קיין קיררר קדף ויין בערט •
וקל ויין
ניט קוו^ קירן כערט ויך קלל קנט לקוי! £ינדן •
חלק £קר £קלין ויין לח5רו הנק<ון תגר MMלק MקMlו הקט
4י»עון •  .יוק לק סיהיה לו קונס <ו£ורםק חס וסלוק ניט
כקו הבריקה וועד וכדו Hה לו :
 fim Hהסטרו^; הסייכיק לחועה יסלק
 .החז/ן בעד כל סטר 4לייך צ1קל 4ט *
״
 \i4נדן קונטר ח«סה Mקו / Iוהו3יק
בילקלט להנק^וניק יו״ד ב״ס  |mכל סטר וסטר • ולהסו£ר
קכל <ונרן !< npMnwקוח והוביק
חווסה ב״ס  |mכל סטר *
ולטוער 1׳ ב״ט
ן<ועלה'  |mכל סטר להנקווניק ט׳ו ב״ס *
לקב״ר רקהלי fינו נר״ו יסולק בער הקדוסין
בעד כל סטר *
״ונדן קל^
סיפדר* Hנרן קל^ והוכיק ול Mטה ק׳ ל«קה *
והוביק Mlעלה בלקלט  | Mp'P|Mהקל^ הרקסו! קחדל<וקה V
 7wiסהוק יוו/ד על הקל^ ווערט חגר  \1Lבילקלט קווקרט
 .עורנעמו
‘
י
י

תקנות הקהילה
!;  pיחוי 3כ] חז/ן ] pipבנגד סי/ע ן«עה;
עור5גמ 1י
 p4ינז/ן טטה ב״ם ] p')1nnביחד
י״ב ב״ש ן5דקר’ .
ועוד  '1ב״ט עיור  vhonט iflirt 1בימ
יין ו^ןעור ♦
והטוער ויו?
הכנם^ וויו! החז/נגד .יוין יויו עיור קערנכיר •
געHין  piDMד 3ר בקנש
ןM4רי קיין  Mע(ו /דיורעין
עטרה ר״ט ;
 I Vד ו ו ^ י 4טר קיין נדן סכר בתנrtי  pידו וונ1רש
י י ^4 1ירנג4וןיהרט ]עני! »ה  ] 0טטרו! /החתונה
M moנדן ח DMה t flirtwהו5י  pון Mעןה •
ד0ך ווען י ח ע ידו רה! עניי  pויין וע?ין בילט1ין « moנדן
סונטר ח«טה  flipnוהו5י ! pןטב״ד בעד הקדוטיו חצי
ר״ט :
4

* n Vי«עןטי £יר חרטיקןין הנוכריק יזיי 4י<וייגש
טודר ווען
עטר יחידי קהןי/ינו וכניהק י
שוין טחד  Mטני הצדרי  pטורחיק ווערין
.
טודר בני יחידיש ל הז מינו דיט טיר חוק{ /הקד.ןה ניש
ט ]3טק ה  pטורחי  pטו תו טני ק
עטר ]טרין הטבין י
 thh piiKכע] צטןין  | nערך הנ״^ יזק ןיו טיהיו
עניים «עורםוויק טן! רען  .הברירה ביר הערנס החדש
ויין וטן :
 pHibnn bהנ!נריק ]עי! הן | H
^י ד !
ה'חירי  pטו  |mטורחיק ועוין piiH
» 1
ווערי| 4ינטוט קוד  pהחועה * ־ p4
ווען הלרד  pהטטרוע הטייכי ! pכך ניט ווע1ין ןט!ין טרייבן ״
וטןין רטך  piiwלטוין  | nכ 1טטר כטוען הנוכר ^ ה די«
הטדר טין לו  4עבין :
סן

טטרי טטרות בוים! הטייציק !חופה ותנט'  Pי
« moן טטרי הן!טה ו«צירה וכ Mnה ] 11וטן
ווערדן
'

תמנות הההילה כה
וועררן

עטריק וטטה ב״ט ־

לוחי עטר כ״פ  siJ5id1י

הסו£ר v ii b״
p4
וןהנצוMר  pח«טה עטר כ״ט *
טטרוי /יהיה  nwטיהיה לוין לזיין פנקס «הקהן ה^זצן ןכך ytw

לוין טרייכן • »עןכז פנקס ער 1לוחר נ^Mר לזיז בחדר הקה}
ויטון ] pהכזופר Mקהן ילין
 tmברענ] poi | 4י^ן כןייבן •
י
בער כ 1טטר דאוז ער בפנקס הני! לוין טרייבט כ׳ כ״ס
•
Iבל ptלוחד  \nהלרר'  pלוודר Mי טנוכר טזזו בטטר ההולו
״  p bלויין העתק הסכין  |mטטר הנ״p'rt,. 15b1 h i 4 1י4עכן
ווערין בידיעת ודלון הפרנס החדט דהיינו הסוער !לו] הד»עת^
וולוו פלור ביחד
טרייבן וטני הנלMtני  pלוונטר לייכנן •
4ניסן טני  pעטר ב״ט £ון רען ועןבי4ר דער זעןצט כי4ערט ; ,
חען  unוהלדקה ביללוןיו 4ןיןה
לזיין הל!ןב פורנענט פון דיל! העכטטי
הן טהולו
נדן טנזכר כתנלו' *. p
ו1ולוו עלור החו/ן ^ןיוה בכיז/
 |Mהחו/ן הן< .זלד • nbn
דהיינו בבית הכנטמ  pooהחתונה ’
 .הכנטז /הלזבין זלו] י
והברירה כיד החתן לוויכ בסבת דלוז ה Mתנה ןהכןה4 .יבט 4ץיןה
 prtniכלוותו טכו^
י
הלובי! ווי] לוו בטבת טקודט החנונה
טני חתני  pווערין י b1 4ורן בירהp 4יטפיןט וועדי! • prt
 prtDiלוחד p.1M
]לו  011Hלוחד  pnwה 4כהה וועןי'ן נעMי| ׳
ה4ורן פלור ספיןט ולו] בסבת לוחרע הלובי! *  1ת^יד ח פן
בז«נו 4יט פלור • לוונ׳ ווען טוין לויין חפן היין ]4יןה וועןנו
וועןין הלובי!  11Mדלוך ]4יןה 4זעוע בלווען הנ״3 1לוןין ]לדקה י
ךלוך 4ןיןה <ועו / 1הנין לסןין חי  fר  pלוות!  rtioנטלו! •נסיק
.
לובר קיין  | 1Mlrtניט :

צז איררר

r tV
י
׳
דהיינו
ן p*pH

הנדרי  pלוו לוחד Mה  pדחיסן וולוונטין• לוונ׳
החתונה  finזקהןעינו 4י<ולו 5ט ווערט זולו
לל!ןט החתן נור חלי ]4יןה Mעוע בקהןתינו
ובלpt
לזיין קוולורט פורלענט  |mהעכטטין נדן כנין ’
מו בעיר טכפ/עה
החת1נה וועד סוווך זקהןתינו *
.
ןקהןתינן
ז 7
ז א

תקנות -דוקדוילה
^ r׳ ־

י ' .............. r

 UM itrtDiWזזח'/1ן
* ]  irtV o '/ib pכצוות!  pipnקייין ^יןה
וכן 1וען ם:י הנרריק כצזן
’ כ״ן ^ f:1^:iןי1ד* plt^ f m i .
«הונין צ1ונ׳ דהך  finןקהן/ 1ינו  . pjjחתונה 5rtM'| 1הווp ^ b 4
 p4 !imכן ^ f:rt 14יןח  1ופומ 4ילצזןט
דקהןתינ! • pbn
וכ5ן ן«ן רצון הח^/ן נור חיי ^ןייןה ^עוו /לצון;!
וועדי! *
הצוט-עד קיין  .1H4בביו /הכנט^ בסכין כך :
י'

הרין ע « pעו / 5הקדוסין ]ה^צוון צזכ״ר גר׳יו
דצוס »ען בקהןה צוחרז /חתונה 4י^יו 3ט
ווערט בתו.2ן הנ״ן  Irttטכר !1עומ הקדופיו
י״יב f )1^4
<^עיח• •
־ פ]ו  4דע4יןיהדט וועדי! כ IMןפני|
דהיינו וורוו צוב״ד נד׳ו התדה ןקידופין
לוו הHחלה  jrt:כינפ]'ן *
י
m 4עכין וצו] צוק ת«יד 4לונ’ן 4יליו 1ט ^!עדין :

צט וכץ

 p4כן צדין יחיד «קהז!/ינו רעד כקהיןד;

ל?
י

כ ^ ו * ן ד 0ן
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^תירמ פ ת סי ק י5״ו״ רעקווירירט ווערט * h t 4ווון 4טער^ פו^5נט טובן
^«ע 5טי טפרטבט5יט ״
נעטה בטDMטרר  pייט טקטטבר ; »73y
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