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דקיק אשכם־ם יע״א

רניקית שקה נימים הארונים ויהקי,יו־'נ :

נאמיעטרדש

ר. ,
ביגיבת ויום גיונ םד.היל'ן מן ש׳ק ד

ובהצה ^ סן פריעת ׳שקליס ב׳שעה עביעית >רנת ,ום!

סימן א׳

יום רז^־נ׳ ?’.דניקח כ־שי;ת ■עגיי;יח :

ענייני כידור תתפלה ודךיאת ההור־
כעיף א■
כל

נת

נעקר .קינתית

^

'

וץ

כד^חילין הסליחות כשעה חמישית וסח־גיח כי,ל:ר נידב רא־^

ימוח השנה סחפללים נפי הנוסוו אש■ נדפס נתפלזז קרנן

 n:rnויום כפור כי אז מרי,המין נ־שעה חמישית :

בנחה ד 9רהס כשנת תפ׳׳ה ,מח;ור ד׳ הנ״ל ישנת תקיו״ר^
וסליהוח ר׳ אמשטרדם שגת תצ״ה לפ״ק,
 ,א ין

:אלו הימים שמחפללין בהם בהשכמת :

אקאוטויס גיאלינולפנינאל ישראל,ופסוקהסנימתפלח

ראשו השגה^ םתהיליןבשעד.חסישיח ופומההןבחול הן נשיבת:

■א^ א ף ך אהיה  ,וכל דנד אש■ נדפס אפלו ■ינת פולין :

יום כפור ,םי&יעלה עטור  — , nnrnאכן לא יוקדס נעום
אופן קורס שעה חמישית :

בי ל

ימות ההול מתפללים הפלת שסו־ לניקר ננ ה׳ג הנדולח

הושענא רבא ,כ■ש•^ה ששית ורביע :

׳ד;ה אחת קורס הפלת שתרית :

פוריס ותשעה באב ,נשעה ששה זכחצה :

ג

.

ר־כיות החול וגם ניפני ימים של ראש הענה אומרים תהלים

א חן

ה

?גולם ,אומרים אותו ביסות ההול בקול רם אס לא יחי׳

קורם א רון עו ל ב ,ונשנה ושאו ימים מונים קודם

מי סינן בקהלתיט ,וכ׳שכת )יום טוב ובכל הימים שאק

,

אומרים לפנצח ,סנגניס אותו אף אס יהי׳ מיי סינן ה׳ו נקרלחינן;

ב רו ך ש א ב ר :

,

אהר סיום ההר,לים ופמדים כעבור ש ל יו פ׳ו ל כינ צ־ על
הינימינית,א 0יהי׳ מילה נאוחי היום:

ט .
בדגל

נ־יייב שאומו־ים נהם תחנון וגם נפוריס ום׳ נאנ למנתה',

הסועד אין פניחים לשום אדם להתפלל תפלת שדרית
בבית הכנסת אם אינו לבוש בתפלין והחזן אופר ,נרכוח

אומוים ש־ר הזכ׳ור ל א ב ף ;

התפילין בימיס ההם בחשאי :
ידר

ד
ב רו ל מתחילי! תנלח שתרית נימות הקיץ דהיינו פי ערנ פסח

מן

נשעה ששה ומהפה ,ונחווף והיינו מן אסיו תו של

■

חול הסוער דפסח עד יום ראשין דסליהוח אומרים שני חזניט
) אס הסה בנר^ה( פסוקי דזסרה  ,פשוק על פישוק  ,גס מנגנים כשיוז

כונור .ניפקה שניעית  ,ודרשות נחונה לנונסים להקרם ולאו3
א

י

1 2

ב

בסדר

ונ״ניח

כ C5

)

אכן אין אוטיים אותו יהנונה יפוריס ,פורים קטן ,ער :יום נ,:•:

נסור ה!ה^ ד,יל יו רו ך משך ומן ההוא ז

אברו חב^ ערב יוש יפו!־ ילמהרת 'ים נפוי וכאם שיש חר.ן נ־וט

יא
וחמשה קשר אוםרים ת ח;ןן נמנתה אך לא נשוזייוז,

ל; לזזןייך

ואם תל נשנת אוגדים
ויי
אל

C

צררףך :

חיפתיככר-״כ ,ונאוהם היטיס יאד׳רעייטן אוסייס ,יב־ר; ד־ריץ ■‘.אך
לא תאבילי, 0וכן הרין בערב ראש הישנה יאדדעיימן אומרים

'

אך לא ריאנילים,

א ר ך אפים אונדים אותו בנל שני וחמ׳פי ביפות התיל תוין

אס

יש פילה רקדימה לימור׳ל ל׳יי-׳י י '_־:ע־ד ,רהיינו ■אם ■ומל
התינוק בנית הכנסת ההוא,

כפרים  ,פודים קטן  ,וקרב מסת ;

פצים ביעתיס מיז עשרים יםגיז לא יאג^ירלצינצד הן יאדדדייס■;,
־ אי•

אומוים  ^v .V Jל ר 1ירח נ׳1רנ פסח ,חול דמועד פפת

אבלים או מור,ליס :

וקרב יום נפוו :

׳בתענית

,

יר

ב*טות החול אייררים קרייג ‘.וברכו בתפלת שחריית קו~ש הזית

אפים

הש״ץ השלת שמיזגה ׳;׳שדה ,ושוגין אותו פעס שי' ’•-

ושיוכר י ש ר א ל נשודית  ,ואם יש טילה אופוים

אחר יצ'ד ~יד,יך ,והוא הנקיא ^ L V ,שצ׳־י  ,רשניתם א־ן

צנוו יהי׳ נאחד ,יום ׳שיחי׳ אומרים אל א ר ך

הרגזן

גאסרין כי אס כמקום הד?,הד ל;.ה,

ו שו מ ר ישיףאל למנתה :

.

כי

כד״פלת

בי ל

יום אתר גטרתפלת שחייתאומוים שיירהיהוד,ונשנתויום

”

טונ אונדים אוד כך אנעים ןמירות נפתיחר .אוון הקודש :

סי

קונ יום כפור קד יום א׳ דסוטת נכלל אין אומוים תהלים

*

ושיר ד,יחוד  ,וק אוסוים אחו ננד ר aפלה טזגער ש ל

יום  .ולטניצח על השמינית

נוית

מתדילין

ערנית וכן נשנתויזם טוב אין אזמויש איותו כלל :
להתפלל תפלח המנחת כימ!יח ההול ,

מ!

ב״ב יאנוארי

כשעה רב־עית

י׳׳ור פעכרוארי

רביעית ומחג־ה

א׳ מאהרט

־נ

הששית

טונ נם אנעים זמירות ,

ט״ו הנ״ל

ק.

תמטית וד,חצ2

בתשע־ ,נאב אומרים תו־,לים ו שי ר היהור קודם חפלתחפנחה:

א׳ אפייל

ש

ששית

מ״ו הדל

--

ש־כית וםה^:ה

אומויט אותו טפי ניסן ומן ו׳ח סיוןעדערנ שנוקות ומן

א' מאי

־,

יום נפוהקך ו׳תחשון ונל׳ג ליקוסר וחפשה קשי אף

א׳ אנוסמיוש

■ק

אם יש

טז
למנצח

פילח ,ונשנת ויום

.

שאין אומריס נר 0,תחגון  ,וגם חאנל רשאי לאושרו נימים החס :
י

■■

׳

י

״P

כ׳ב הג׳ל

י:

יי״ר כעפשעסנר ־-

שי׳;'.ה '.מ,ת■*־.“,
ששית
_דעשיה וי:יןתצת
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א׳
,

כCS

«קט^.נר כע׳;ה חמעית

ט״ו ינ״ל
א׳ נאוו־עטכר

׳־
י■

רכ״גית וט.ת*צה
רביעית

כ״כ הנ״ל

׳׳

׳עליעיח' ונזחזצה

כה
אם

^
•

וכיטכת ויום טיב ) אם לא יהי׳ סעוב שנת ( טהחילין ד.פיד
 .הפלת חנעחה כישעח אד»ת ומחצה :ואובדים נתורף מן

חנונה ואינע פרשיות ,אומרים

ך,פםת עד ו״ח אליל  ,פיק ■ארי מ פר קי אבות ו ק די ש יתוש
חוץ פשנת שחל נו שנועות  ,ט' נאב דעונ ט' נ אי ;

:ולת דבריה

מיל־,ו-תר

ד&יוטים מעניינא דיוטא ,ובשנת חול ד,מועד פהח אין אופרים
פיוט

שכח בראשית עד השנת שלפני שגת הגריל ברבי נכ־’ טי דט*ר
רמיילוה אך לא ק תי ש י תו ם ,ובקיץ דהיינו  (0שנת ׳*'אר>

יש פילה נשנת ואש הורש ,נראיפיה  ,חוזי הסיע■־ דסונות ,

רנו־ית
אומרים אלהיבם

טילה נלל רק אומרים טלם מסרו חיום ,וננל עת
פסדו היום ונ= גיכריר ,מ■,לה

:

כו
לביבת

תנונת ,שקלים והתידש שחלו נראש

רראש הורש
*ילה אוסרים

יט
■
ק ב ל ת שבית אועדיפ נם ניום טוב שחל נשנת חוץ טליליופ נו ,י ;

דורש אוסרים אופן

ושאו פיוטים סעניינא ריוסא ,ואם יש

יוצר ופיוטי סרו היום ,אופן רראש הירש,
וזולת דברית טילה :
כז' .

בבל' לילי יום טוב חוץ פראש השנהא.יהוים נזעינית חן נחול הן נשבח ;
■ כא •
אין הבתנים נו יבאיש כפ*הש ני אם,נהפלח שחרית וטוסף של
ימים טונים הן נחול הן נשנת :
,

רח אב שחל נשנת אופיים זולת רבין הטצ־ים ,ואם יש נל
מילה אוטיי• יוצר רראש רלרש ■,אופן רברית מילת
,
וזולת בין רטצרים :
כת■

3שבת

בב■

ליל

ואשוןשלנבתשחל!:שנתאוטייסויכלו אךלאבע :אבי ת,
ואין אופוים
דםסח ;-

קירוש

L

נצנים ףלך

ננית הננפת נשני לילות הראשונות

כי־

י
■
כר
•
אחרון של פסח אוסרים ספירת העומר ■קורם קירו■בי,

«a׳  pביו ש אבייש׳ ;

כט
ראש

בבל לילי שנת חז׳ן סיום טוב וחול הטועה אוסרים במת גזרליקי; ;
, ,
בליל

שקורין שני סדדית אופדים תפטוה של פ ורא שניי׳ תוץ סשנת
אתרי וקדושים ני א 1טוטיוין הלאכבני כ בייים,ובשנת

הורש שתל נשבח אפילו אם הוא י׳ ת אב ואלול מפטירק

השטים כםאי  ,ואם דצא ר*ת טנח טפטיוק רני
ושטחי ושנו פסוקים ארדונים סן ישנהת ה ׳פטיש כסאי ;
 W'Qשקלים ו ר רזו ד ש שחיו נרא׳ע הורש זוי( טפאידין נלל
5ננץנא ךראש תורש :

^נשאר לילי יום טוב ונשנח ,קורם עלינו ,ונמוצאי שנת

’ י '

קורם ויתז ל ך ;

«’1

0H

)־סז (

) C9
לפיד
אין אונזהם

הפצרת

ונפוצאי שית קודש קיום

ט הר ד.ו ר ש נפרשת שקלים והחורש תו3

ראש וזדם אלול :

לה

פורים שחל להיוח בסוציוי שבה אוסרים אדר ,שסונד,
קריש שילם וקירין הבינילר ,ואח׳ב יר,וסוים ׳•,-,׳
■נועם ואתה קדוש רר.ן לך והבדלה ;
לו
ביים כפור אוסרים וק אלו הפליהות ולא יורר
לשחרית  ,איא הישים  .אנא הואל  ,אדון דין .
■אישגיש בני ט,א.טינייש ;
. ,לטופף  . .איך -אשא  .זיבל אנהש־  ,א •:דוא
,
הישואל  .אהבת עיזוז :
לסנתה  ,ט׳שיאת בפי , :טאהך ר.ר“,ף.י  .א־יוק
 .אל רמי לרט,י■
עישרה

'

י,
’ א.
״
׳
מפטירין .נפרשת ויעא ו ע טי ה לו אי ש עי באלין תנ או בו ת /
נפרשת וישלח pin ,עו ב רי' ,נגפישת אתרי ,ד,לא
כי״גי

.

ויד.ן

לך :

 rw g 1קרו׳צים; r n toDw'rin׳׳ , t231iנע1בת
כיי^ןייפץ 3

שונה,ביובה ישיראל עד ופשיעים יביבילו בם ואהייל תקיע
עןיהוי  ,ונשנת שנין יוס נפוח לפונות ,וירבו■ רו ר י.
אומרים הפטרת וערנה ני אם נערב פהח שחל בשבת

לב
קביכ ת הול הסועד ופסח הותפין נרנת ההפטויה מ ק רי ב
ה ש ב ת ,ובשנת הול הפוער דפונות טקריש ה בינ ת

בנעילת אין אוסרים פליחה נלל ואחר תפלח

וי שר א ל ו תגעי םי• ,
לו.
.

ערנית סנריו״,

על רגום ועל הנר ,ואם הוא טע־אי שנח אוסרים וי.".ן
,

ביום שקווין נשניפפויי הורה ,איפריפ קרישי אחו שקראו נפפר
וראשון הוויך להניח תחלה נם הספר השני על השלחן;

.

ופנדילי; גם על הב׳סים :

־'ך

■

לז

סלנד נחנונד ,ראש חורש וחול וטוע 1פפח שחלו נחול נ' א(

ביום אחרון של 3סח ושבועות ושני ימים אדדוגים של סוכות ,

*:ומדיסיקויש אתן שקראו נפפר השני 1אק הוזייס ומניתיס פפר.

היא .טרזנת יר,םעני 0על רכל ,והעולים להרה נודרין
י
נם לצ-וקה ארץ ישראל  ,ואתר ההפטו־ת!,־.־סר ההו :טי שיברך
,סרט נו נשם ראשי הססונים להנמת עפקי דברים פרטיים
ה־פןינים לקהלתינו  ,ואח׳ם מי שיביו־ך כולקח לבל ר־ךל
הדורש בעבור שייתנו מתיה יד ולדרז חיוב על נל אהד
■ ואחר לסלק אחו־ דרנל נדנחו לקוכח ארץ יעראל;
■
לה
אין אוסרים אל גא ^1ני !מים אתיונים ופסח . :

־

ךראשון על השלחן נ

!

וביום שקורק כשלשה  1ro׳  aאוכצרם קריש אחד הקריאה נ5פר.
■ ד,ש<!ישי אן• >א מראשון ;
השני ומניתיס אשלי son

’ לי

״

גחת ועונה קורט תפלת ערנית  ,וביהב שבת אהו;
אשרי

.

קודם הפלת

המנחה

אם

אינו

נלילח

ושאשונד ,גי אן פוליקין גם בערב שב״ אדר הפלח הטנהה ,
י

' .................. ..

ב

א > 1־

ונמולאו,

ע ( II

לט.

נ יו( -

■

כ ה ״ ד ־ שג• ולמשי אימדיס סליהל־ !הפלת ״יי מ ה ע שר ה
לקיוי(
הכנסת

מתפללק גם בנתי ננסיות האלו ר,פלח מנתק וטעייב נשער(

ויהל  ,מלבר אס אין עשרת !אנשיס נמת

׳סשדלימין התענית

א1

ני

הנהונה ;

אוט־ים כליחות אחר

סיני [,ר׳

יז ב  -א שגיי:ר• ע שר ה וקייי( נ פ ר ע ת העיבוע :

ענייני א מי ר ת ר,קרישי

יי'•״‘ ייייש איו קייין ויהל ני אם בהסלת יום בפיר קטן
אם י׳ע ׳עם עשררז מ׳טליטים :

כק* אחד ואחד כיום שסח נג אניו ואסו ורוא הנקרא יא״״רצייט

ני;וכ פסח וערג ואש.השנה אין קויין ויהל נשום א1פ( ;

יש לו תניות לוסי ק די ש יתום אהד נאותו מת הרנסת

גי.־ם
■
,
ב הור ף פתפללין הפלת יום כ פור קטן ננל נחי ננסיות אשו

אשד

הגליל מי מד.ם יאמר ר,קד״ש י־ו ם הראשון ;

שם עשוה סשליפין  ,ובקיץ דהיינו םן עיג ו׳ת ניסן
ער עוג ר׳ח אלול מתפללי] וקווי! ויהל בבדרב הנוולת לנד

לו שם סקום קביע  ,ונום! שהם טווכים  ,יונית ניניהם

גם

;

יש לי ליפי ר ך י ש ובר כו ילטנציח ,ואם שנים הטה  ,יטיל}
;ויל מי סו,ם יאפי ק רי ש וברכו וטי לנעצ ח;

נננית הננסת השלישי ונן ננתי ננסיות נותוב אוילננות  ,שטרויא
המו

טאוק  ,פינקנירדט  ,מתפללי!

.

נ; ת^ה הנ׳ל אכן נל!

■

ב

אם יפיםהטה היאה־ציייטן ולא יניעלעל אחר מהם לוטי ;-ריש
קויאת ויחל ;
.
יתנס אחו,אוי יעלה גם קריע■ וברכו ולכעיצה נסנין שאו.
י'
טא
כיטות התול פתםללים נהשנמה שעת אתת קוום הוסן הקטע הקרישים ,ואם ננל1אתלא•ספיקלטלס  ,יטילו גיול ביציהם ,וושור ,מר
לתפלת שרדית נלי קויאתספד הווה ,בנה׳נ השלישי :סי שאנר וסתי נניולהזי■לילך לנהינאחיח אשי'יטבבעיניו ייתיולו
ב ש נ ת יינם טוב דהיינו ס! שני! שקלים ער שנח נואשית שק כל תוכיות נטו היחידים אשר י׳ש להם שסה מקומם הקטע
םמפללי! נסו נ! נרשכמה 'תפלת שתוית נלי קריאת כתנאי אם תל מקרם בעל כיח אי בן בעל בית דקהלתינו א; ( gjי
ספו הווה ננה׳נ אהד הטיותר ל נ ן  ,האנשים פוטיים אשי יותן מילק התשלומים המבואיים נתיקו! זייד•! וחי׳ח מתקנות הקהלת ;
ו.

להם רדשות מאת פרנביש אנ׳ו נגד תשליסי .הסך אעד יוקצנ לוה
הי׳ אחר

ולא וולתם ;

י

י

סהם אנוס ולא הי׳ נפעמה הגורל אשר עשו

רלארצייטן ניניהם,אן׳ נבואי לנית הננרוח ,מהיינים איתס

טי

אשיילא אמריעדיי 1קרי שי לפיףאותו עםהםולר,טיל גורל מהדש ;

יש' '.ד ב פ ד ה פהפללי! תפלת ט ערי ב בז ע ה ננה*נ הנוולת
ונוחוב אוילננורג גס פינקיניהוט  ,מלנה אשר
ב

כ

ג 2

3ירש .ש ק א; האנילים אוטויסאוחי אך לא ר,י'ל.רבי*ם:

I

סתפללין

;

לאג^

) C !3

.

נ C !4

ה

לאבל

ימי אבילותו נל הקדישים ביום הראשי; איטר JJ2,

בתוך היםבעה  ,וואנל משמועה ק־ונה תוך שנעה ימיס

יארצייטן ו אני  "/״  ,וכשאר ים* הרגל א.ם ד.ם ביזיך ׳■-׳בי־ה

שמתו אנוהיו  ,והיינו אם הם סנ! ׳"ג שנת ומעלה
וב! לאוג! ה! גדול או קט!  ,הקדימה בשנת ופורים וט׳ נאב

סשניתו אבותיו הוא דוהו־ .ד,אניל' 0אך לא ריאת־ג"־;■.־  ,ובבל

לומר נל ד,קרישים נאותו מ ת הננסת אשי ט מקומו הקנוע ,

אופ; יאפו לפחות קויש אהד אף אם יהי' שם א■;■ :

יור

ומחה ה'אירצ “ טן וסנ״ע האינילים;
אחר איער יאסד אבל ך;\ף

אנ ל  2שנקנוי אניחיו נונל לו נינ וקיימה לוניר כל ר--״3,.

ר״עכ;ת  ,פרוו,ת סכן י״יג ענה ואבל פמנעעה קמכה אודי

ורודה ■אר־'";:צז

 JJS'Cעדיכים לי^׳כוח ׳כיור

ניוס

.

,

היאשו!

ואבלים ,וב־באר הימים וגם נשנה שלא,רד ר.וגל אם הוא .עד"[

כלות עב';ה יטיס ספעירת אטהיו :
ל אבל

א’םו

ינא

לנהיננ

רוך השכעד ,םשפר,ו אנורדו יש לו נם נ; הקדימה ה:אר , .א.בן

ויו

אינו ,דוחה .ני .אס הא.מלים  ,ונאם שיהיו שם יא^ינ״טן ■א.בד

תוך הענער .פתוח סבן י^ג ענה  ,וכן הדין כיכבת ופודיש
לט׳ נ־אנ לאנל כ■,שמועה קוונד ,אחיי שנעד ,ימים

ra m

.

אבותיו  ,רקרימה כבזו כן לוכיר כל הקריעים כנית הכנסת אעד

אכן

להם בו מקוסס  , i’*opnאכן אינס רוהיס כי אס ודאכילים אך
לאי היאהרצייטן ,וסכל מקיס יאסרו לפחות קריע אחר

לפחות קדיש אחר:

אם נע-נת הנ״ל ננר נלו שנעת יפיס סשמת אנור,יו  ,אן;
אין לו קדימה ני אם לומר קדיש אהד

;

ו

’א
ר,אניו''ם

י’"

א.ו«ום הקדישים בזה ארד יה בפי פיווון  ,טי ישאירו

L
האבל אוסר אחרי כלות עבעת יסי אכליהי ק די ש יחוס /

מלכא על ומנו לא יאמוי קדיש ט-־ם יגיע לו תור

לבעצה  ,ק ר י ש ו ב ר כי.ו פו ר ם עיט.ע  ,נפעם רד!:יט)

ד,פדד מחדש  ,ולא יהשני נפני! הסדר  ,הקרישים נכושיאי שנח

*י®■ ’ני* ''קי■'“’! יייאר ייאביל' “ אך לא ר^‘''^צייט•  .ויהיו לו

ויום טוב יום נ«וי קט!  ,ט' נאב ומעריב נןפנו  ,נם אץ נוהג
בד,ם די! קריסה  ,ונל האניליס ויארדציי טן שוים טפניס ד,א,לו

 1Kר״נייה האלי ביים היאשו! אשר לא ירדו שם יאד־צייט־ :
'
ת
אם נלו שנעת ימי האנילות בשנת ,אומר האנל נל הקדישים
נליל שנת וניום נתפלת שחרית אך לא נסנתה  ,ואם יש עט
דארר־נייטן יאסי ראנל נל הקדישים נליל שנתוניוסאחר חהלים

לעני! אמירת קדיש :

,

.
יארצייטן

ונם האבילים אופריס קריי ש נאוהו ניח הננכת אשי

־

להם נו מקומם הקטע  ,ופי שאין לו מקום קסע לא

ושאר הקדישים אומרים היארלייטן■

יניחו אותו לומר ק רי ש כשום בית הננסת :

ט

ני1ם

יב

עם

טוב אופר ר,אונ! וגם ר,אנל אשר הפסיקה לו ררגק
'סי

רל זאת יאמרו הענ״ס אשר המר0 .וח1קים לפדנכיפ ■עיו שאון
ידפסשגת לשבור להם מקיםקטע,קדיש ננה״נ שלישי או ננת!

ינגייח קוהוב פליו.פנווג,שטרואמוק  ,פינקיניררט  ,ויונור סירי tn w
נדרשו

נ

C

( ,

בהיילו אהד סן רארנעד .נתי ננס■״ יאלו נ מ אחי!ה B ■ssK

ולא• סילק

יאסרו עניים היאירצייטן ק די ש  ,והאביל■□ יעסרוי על הסרר כ׳סאד,

הנךל ה  ,נל  .ד!.כיוח לומר

י ארדציי טן ואנילים אש־ להם שד,ה סקוסם הקנוי} ;
שהם פנוים

לאכילים

הת׳שללמין הקצונים

בסימן

זיי״ן וריית כ׳תרנות׳

קדי־נו יר,יס ׳

ליי-ע־לח

׳

ו ק ־־ ש

ום״כו בנית• הכנסת ■סלו  ,אך ויק נאים עיהי׳ איש כזה ומי

ואין להם :סקום קנוע הרשות נתונה

טהי׳ מקדם בעל בית או בן כעל בית דקהלתינו או אינר סילק

לעמד על ד.סרד■ זל1כ■ קריש באותו נית הננטח

1ניה 0עו־־ם באדיר מדרבי הקדימה כמיו א^:ל
הת׳שלומין הנ^׳ל ע

א־מ־ בו הי׳ מקים קבוע לאביהם ולאפס הנפטרים עד יום העדרם ;

הוך השבעת ובדומה ל;ה  ,ני אן לא יהי׳ לז לומר כי אם ק רי ש

יהוט אחד*.
שתי' מקים נעל בית או בן בעל בית דקהלתינו או מי שסילק

כ!'

החשלוםין הקייובים נסיטן ויי׳ק וחייז גו.תק;ות הקהילה וסח
כלא בנים וביים  ,יותן ■.הישות לננדו או ליתום אתד האומר קדיש

טז
.
אכל הדד הוץ לעיר הזאת

יאהרצייט

•

■

לו

לוטי קריש

ונא להאן > ,׳!1

יתום אחד ככיח הכנסת אחד א׳שד

לתועלת־ נשמתת  ,לעשות זאת כאתר מן הארבעת בתי כנסיות

ינחי־  ,אכן אין היא^״צייע; אשר להם שמה פקיס קטע פחויכיפ

דהיינו באופן ששאר אנילים יאמרו שני.

לבא עסו כנורל  ,אם לא הי׳ מקרם ב׳ב אל כן נ ״נ דקר-לתינו אי

תנקוניס כסעיף י׳ב

קריםים לעומת הקדיש האחד אשי יאסי הוא על מיעמיתו :

סילק -הסך הקצוב כסימן זיי״ן וחי׳ח מ תקנות הרך!לה כי אז

‘ ב ל זאת אינו ני אם נהנא' שיש להאוטר קריש םקום קבוע
נאתר מבתי ננסיות •דקהלהינו

יך.י׳ לו ,משך הזמן א•^ יהי׳ בעיר הזאת כל ה 1ניות כאוחס אשד

אי שהי' להנעדר אשי

תקדיש נ א ^ נשיבילו מקום .קבוע נ;ת עד י.ים מותו או אם היו
הנערי והאוסר קדיש שנירם פםוג העניים אישר אין ירם פשבון
.

.

ככל.

האפוי בסעיף םד.■.בן .הדין באותם אשר היחופ-ם

׳

להם מקום קכוע כאותו נית הכנסת :

_ •
ר א כ ל אוסר כל

לשכור מ-קום קבוע .,

פטירת

דח׳ק

ואבל הדך השכעה וכדומה לזה אשר

יד■
אהד ,אין לו טענה בלל לוסי קדיש יותר פשאר אכילים
■
אן

שבי׳ג־,

-

תצ א ה.

.

״

לרבנכה

כפר י:־:־י -כפר שלישי■ סנן ,
שנ״גי
נ 18

היים

גלילהj'j ! ,

א׳

יאיש ה־טנה ועי־כ יום כפור ,יום כפור קטן ,ונהיית טל וגעם,

אישר לא יודד נעכוד זאת בשעתו חוץ מימים נוראים :
כריכות הטפה ,ונעזויב'הווהר ,בו להסציא לו נהל פעם

ב׳

הפ^ר .ולהחזירה קורס מנהר.־:

) הפתיחות סן ערב דאיז ר׳׳עגה וערב יום כפור טנררק ום5כין אותם
כיום  p vשלפניהם ( :

נ׳

■

(

ד ץ היים ,ד,זוכה בו'יוכל לעשותו ע״י תינוק אחד בכל עתי

ו פ תי ״ו ה ארק ד:ק־ר ש  ,ב שנת ויום טוב וימים )וראיס,ערב

’

'

" ן קירו ש:׳הבהלה ,המרבה לנרי בעמו זאת  ,צריך להמציא
על יציאלתיו היין אשי יצטרך משך !מן שנר ,חמישה :

וכר,ץ .פרשת רה; לך׳ המלא.ךי.לישדנתך .ויסש שירת
דים ,״•.ג־דת הדברות ,וכרכהכהנים,
אכן

א

א״יו ד,ס הסעות אשר סנרדין ט,י הוא הפינה לנדר בעכירס כל

נ C !7
א הרו[,

■

ענייני ר ף א ת ספר ר 1ר ה ו סי מ ל ר מ צו ת

■

ילא

כ פ כי ר,

.

א.זד בשעתל  ,לזכות אלתו לנכד בד.ס מי אשר יישב נעימז ,

גס ל!יי:ש אישי 'לא הי׳ פקדם כעל כית או בן בעל נית וקהלחינן

הגבהה,

להם.דין קדיםה

סימן ג׳

־י שהוא אבל על אניי ייל * “י אי ־איז־צייט טשניהם כיוס

.

יי׳א

חדשים מזמן

אביו־ או אסו  ,אכן לא ידחת י אדדציי טן

ג ע ד ל' יתויפים אוםו\ם קחש בעבוום :

■ VJ

יז
הקדישים ביום כלוח

ה

אין מכדדין ופזנק דסצור .כתשעת באב שתריח  ,וסנן ורכטיד .ט,י שנקרא לעלות לתורה או לעשות שום מציר כביה הכנסת
ומסרב בו כלי טעם הגון  ,ישלם נל פעם שיעשר .הואת המ ש ה
למנהד.אף לאר,־גןנ'ופ שפחתחודה  ,ודם כבל הסי״־ות נשאד

יכוה השנה אשר לא נידו פ;נוו 0הונה נרם הפדנם רתורש ננה׳ב

וששריט *ד׳וב׳פ לקופת הצדקד ,.ואין חילוק ביכר אס נקרא

הגדולה והגנאיס ננתי ננסינה האחרים ,לנכר נרם כחוונם •.

נשם פרנסים או גנאים או בשם ארם פרטי :

ב
דבפוית ׳טבת הזק.דגאו־ן איניד אוטואותוננה׳כ דכחלה,
ונבל אחו פן בתי ננסיות האודים ,חנם «י 7א»כ
,
ינדדו ט הפרבפים :
^

ט:כ'ן

ו.

.
קק

ויי

.

לא יהי׳ ני אם כשוי או אלמן אשר ד׳י' מקדם כעל כיח
דקהלתינו אי אשר שילם החוק הקצוב בסיפן זיי״ן וחיי׳ת
־מתקנות הקר,לח :

נ-נויס פחותים מנן נ״ה שמם אין מניחים להם לעשות רגנהד״ו

.

הגלילה לחתן פנוי בשבח.שלפני החהונה אם הוא חייל,

י

י■יין

ונאם שהם שנים טנק להם דגב ה ה וגלילה ,ואם ד&

פנוים ,־ או סי שלא הי׳ מקדם בעל ביח דקהלתן ):ולא שילם

שלשד .או יותר יטילו טול,ניניהם, ,וסי שאבד  1נוףו נגולל n n

 pftהקצוב כסימן זייץ וחי״ח מתקנות הקהלה^אין

תהי׳ לו רגליללז נשכח הספונה.אס :לא והי׳ .או חתן פחוש אשר.

מניחים'להם לצלוח לתודה או לעשות* שום טצוה כבית הכנסת

.

בראש השנה ויום כפור ,שבח ’־שובה והושענא

לו תר',׳ הקויסוז. ,על רדאשק :

ביום עוטהת תירה ,נוגנר,ין בגלולה דספוראשון להתןתורה•,
ועץ הייסלהה; בראשית׳״ובשבת בראשית.דגלילה
לי־חןבראשיתולזץחייםלחתןתורה,אף אם יהי׳ חתן בנית
הכנסת
ר
•

1טיני עצרת םנררין \מונין לכל תסנח נולד, .
ביום ׳^
«׳ עץ

■׳

רנא ,אם לא

בזםן שהם חיובים :
רטגים פחותים מנן י״ג שנה אין נוגיחים להם לומר ה פנד ה
ביסים' טונים ,שכת חול המיעד ,שכת יתרו ,ארבע
פרשיות וסן י♦? בתמוז עך שכת בראשית :
כ־ר^ויז

נ 9ג C
_ י ,
נהוינת

־

לכר מצור,

דרשית

נ בC -

׳
■
רו
לקוות נתוייז פרשד ,או(ת ,אך לא

בל הכפוי וצווה ופרונר .נכהנין על ידי ה״נ::׳ 1נגר ר.׳ב'ושי

גל הסדרא או פימת הטפבויר :

■ ■.
המביא

'א־ ודצנ בעד בל אחו  ,על לוח ושימת סהוון  ,לקוות נהם

.

 :ט

ולפודסם על וסור נוה אוד  1ה ,אבן דרשות נתוני .לפונפים

ספו תווי• פולו לנת׳ג לקוות נו  ,ת״ב ל’תן  10ז / 12

לגרוס .באיזה זמן לסיכה מקרית פרוכת אחד אער לא בא יוכו

לצדקה ,וישות בידו להיות סנן כענת ד׳ראשונה ולקוא

על הסוו :

פושה אנשים לעלות לחורה ,ואם יוצה .להוסיף עליהם ישלם 7 P
נל אתר אשי יוסיף,על סספי ■הששה יריאיס

וביום

חצי ר'פ

•

לציקה ;

כל מזכיות והקרימות א׳עד .ניחנו סקדסח דנא לאיזה ספרי תורות

טוב סתויב ליתן;  / 10לצדקת וישות נסו גן נימ;להיות

ו6דוכת יעטרו כילם בתקפם עד זמן וע'רן אשד יראו ת*'נפ'ם

®ן נינם הוצא ) אם■ לא .יהי  ,ביאש השנה ויום IB S

כי איננו לפי ככור הקהלה להשתמש בהם ; W V

ומכאן

)שמתח',חורה( אכן לא יוסיף על סספד.הקוואי 0אפילו ביום טוב

ולהכא לא יוחנו שום זכיית וקיימות כאלו בי

שהל בשנת :

יוד

אותם סחדש על סשץ זמ.ן י.',לוב :

ובבל

אוק לא יותנו זכיות וקיימות לספרי תורות ופרוכת א׳ש*

הראשונה ר ל צ א הו ר כנ ס ר.ו כגן ,נליאיזהתשלוטין,

לא ועקושו לחלוטין לטובת דקהלה'■':

מלבד אם ידיצה לרצסיף על סספר ששת קרואים כי א 1ישלם בער
נל־ אחד אשי יוסיף
טוב לא

.

סימן ד

הציר׳ט לצדקה :

■ענייני תדרים לטובת בית הכיפה ולכיו־ית הענים :

יהי לו נהנם ני אם הסגן לנד ואינו רשאי

א

לרעסיף על סספי הקינאים הקצינים ליום ההוא :

ובראש

היכולה לתודה חייב לומד ג 7ש בי ר ך אחד על פי.הה;ן ולירוד

השנה וץ 0כפור ושטתת תורה לא יהיו לו אלו רצביות
'

י

בלל ובלל :

לגחוח ג׳ נ ש לבל אחד מאלי

:

הקילה ני אס ™יעח פרנס דתודש ואין מקנלין מלבושי
־

ופוונו-1אפ.לא הוקדשו לוזלוטין לטובת הקהלת ובידיעת
*־נם החורש :

ה ה מ ש־ קיפו ת,

דהימו תיר^ן בית הבנפת» תיקון ביתחיים■ לומדי תורה.
כקייר חולים  .ומלבוש׳־ ח־ריס  .ואם ידצח ינוד גס vtnb
ןופיח האתרים והייני עדקה ,הקדש׳ תלמוד תורהpuv .
' י
ישראלג ובית דמדדיש;
גס וד»וח  ruvwלו לנרד לחזני• ולשס׳«י& ,כתנא' שר־א
להוכיר .פך מסוים ;

קיא יובא ס־ד תודה בנית הבג™ ובן לא; יוקדש ספר תורה לטובת

לפן הווה

אפ by

משך זמן עשרת שנים ,ובכלות הזמן ר.יה יוכלו ליח{

ד מ ק די ש ■ro ,הורת לחלוטין לטובת הקהלת ,יהי לו בשנת

וביום

יב

■
,נל

וסלגד

נ ו-״ C
ימלנר

־

די; ,
..
אני תבן-ף:זגץל;;,.והפ:רק וד,מזר,ל -.מחויבים

אלו רסנהציים אינו רשאי לנדו ננייב לטובת'איות
ועדה או דבר טוב או לטובת איש פרטי ;

ב
נו_יי

'

שבירך נער ד,ילד הנימול ולנדר לפתוח ג

,

ס'

לע&ות

ב ש לצדקת :

י םניףך ךנ^ל צוין לפונש נשם הגאון א ביר דקהלחיגר

המברך

מי שבירך לחולה אס הוא בבר-;^.כ הנחלה או החרשרז

ופרנס ר ריי ד ש ,וגם לאותו דיפונס או הלגאי בנית

;

לא יפחות לנדר מ ש ל ש ה ב ש לערקה 5

דבנסתי רמיותר לו אשר יהי' סנן ,ורשות נירו לפרוש בשם עור

ו ה מ ב ר ך .מי שבירך בעד אחר ממיודעיו■ להצליח דרכו ,או אתר
?.זבירך-ברבת הגומל ,ערד לשחוח ג־ ב ש לצרקה■

י.טשה.אנשש פיסיים ולא יותר ,אנן לא יעלה נטספר דוה ;

דתן הורה ודתן

ונעל תוקע,

ב ר א שי ת

נ1םנם וננית

הכנסת איבד נהטנו נ ו  ,ויולרה נסי שניויך אשד נעשה על■
■;

ובבתי

ן ד ד שו ח

פי נעלה שדעא חיוב:
ננסיות חו׳ן

■

נתונה לנרד בכל אלו האופנים הנוכרים בסעיף ;ה גם

•יה:

מהגדולה  ,הפרנסים אשד יהיו שים ובן

דתסךש•
דמררש

ית׳ק

תלמוד הורה ובית

בלבד ;

ג

׳בבייך

■

■
■

.

• .

מי די

שנה בשנה .נליל שלישי או רניעי על הג יפוכוח סמני;

-

.הפרנסים לנל אחד ואחד דכתי ככפיות שגי אגשים נשואיס;

רשאי לפרט נשם נשואותם  ,הסטוניס על התניות ,ונלת
הפקידים על

מ ל בד

“׳' ~

•

להקיפות האחרים.המנוארים בסעיף א׳ מסימן זה ;

הננאים אישר לא יהיו סנן :

ואייו

_ יהי' נאיזר .נר^ב ׳שיתי׳ ;

•

אשר היו מקדס נעלי■ כתיס דקהלחינו או איגד שילמו הסך הקצוב

■

נסיסן ן״יין זת״יתסחקנלת קהלתיני /לחתן תורה ררתן בר א׳! 1י ת .

’

אשר המד .מחיוביס לישב נשמהת חורה ושנת בראשית הן כעיכ

האחר הגיל אינו ושאי לעשות יותר b

ןק גכוקד על פר,ומם המיוהד להם כבית הכנסת שלובשים ככגדיס

אם עור פי שביון נוללת לנל ד-קהל נלי הזנות שם איש

מחומם וסדבל ונובע משולש ,ולנדד כסי שבירך וראשונה אשר

■

;יעשו^לכל העשרה קופות הנאסרים לעיל ולא יפתהו לכל אחר מן

המי

 .עוטי וט ינדו לפחות

יור נש

לצדקה :

ובכל זאת ורשות נתונה לעושי שפחה של סצוד .ננד.ינ דהיינו

!

 1תן ו שו ש ני ני ס ב׳ ג ל
ה תן תורד ,ו ה תן נ ר א שי ת - .ד
ברי תו סנד ק .בעל יו ל ד ת .ו כר מצור ,ו אייו ,להוסיף ול׳מווח■
טי שביון יותו ם-צונס ,ובבל אחד אשר יוסיפו על סי■ שביון

נכר'.כהנדןלה,כיו0שםחתתודחטן סז  :פ־/זכשנתבראשית / 1:5

ובשאינתי כנסיות

וצ-אשק לא יונו לפווש נשם ני אם שלשה אנשים ולא יפההו■

^דנבדר׳־ס מודיעים החפנותם זאת על ירי

לטיו פן יו ר

נש

לצרקוו ,ובתנאי שיעשו ,את קודם החורת סטו

הקופות ההם ד

-

1נד.׳כהח>ת«,

•

י

--- — .
? —*־־ל^־

.

 ; 8ז : 1ז

----י—

 18־

' ;; 8 --------- 1 : 5בז -
ור־מד .מחויגיס•

לנרד ,דעתם תיכף ומיר אם יעמרו על משמרחס אם

לחילו  ,זכל המסרב וממאן או מי פלא ינהוג את עצמי במינוי

ועדה לאוון ר>.ןדש ;
אני

י

הואח

נ( ^3

)

רואה נאופן הנזכי לעיל ,׳׳פלס לקופה העדקה אם היא

ננ ^

הנר .חסיד ,אשי לא יוילק ני אם על •יי השפיס »ל אוהו נית

 / 7Jובנה'ננסיות

י■.

האחרים  f 50והנדירה ניד פדנסיס אם לנוער ולהעמיד נסקים

־

ננה׳כ הגמלה

C

! so־ ,/ננה׳ס ההרשת

הססא! או הממאנים אנשים אחדים נהחהייניח ועונש

■

דננסח ;

ט

הנונן

מי שיש לו שמחה של טצוה ויוצה להדליק הנרוח נניח הכנסת

נראשונים ,או למלאות סקום הנפקד ננר'.נ הגדולה ע״י פרנסים

במו ביטיס טוניס  ,ייגשה ואח כידיעת פרנס החודש וישלם

וננחי ננסיות האהוים עיי הנכאים אשי אינם עוינים גאופן
מה לנדר נתק הקצוב לעיל :

לצדקה

■

הי זרלייס,

נם צויך להמציא הנרות אשי ’ציטינו ל;ר.

על יציאותיו ליה השמש של אוהו כיח הכנסת נעוד היום גדול :

ויו
ה ש בר לפני החינה נתפלח מוסף ראש השנה
סחיוג לומר קורם עיחחיל הקדי׳ן! מי עבירך אהד ו נו
יפרוט בש,0ר־\.אוי אביר רפרנס ה תי ד ש ,ובכחי רנסיוח ועץ
ורם כ פור

,
בכל

■ור
סיעורח מצות יוה! לודנעל סעיורה החפץ נכר  ,קופת אתת
לקבץ נו סאת הקיואיש הנינוח לסיועת ניקוי הולים ;

כימן ה׳

מהגדולה גם רפרנסים אשד יהיו עמה והגבאיט ,וערר לפחות

ששה כש

לצדקה ■ :

ענייני הרךאים לעלות לתורה ודהיובים

י

א

י
לא

^"1
' '
יודד נניח הכנסת נעי־ הזברה נ ש מז ת  ,אלן הרשות

.

נחונה לבל אחר להעלוח ןכרו! קיוכו ומיורינו הנפטר ב5נקפ

נרלך מי טניוך ונרוסה לוח ,כי אם נשסם ושם

הנמנות של כיח הכנסח ,דהיינו כידיעת פרנס החודש וכעדחשלוסי

אבותם בלשון הקודש נלי איוה כינוי או לווי  ,וצץ פנהן או לוי .

וזסך  8נ / 5לקופת הצדקת וחפשה עשר בש להשפש של אותו

או חתן ב1םן אשר הוא היוב :

כיח הכנסת;.

.

היהירים

לא יקראו נשם לכל דני נבת׳כ הן לעלות לתורה W

ב

.

וקהזן יזכיר פירי שבח גשכח.ו שסוח  ,איזה חנושסים

נסטי.

יהידיש הרדים נעיר הואח לא יקיאו נשם ^ן־דך אן ^^.ך״ן
אם לא נסמכו או נתקיימה להם הסטיכת םאת ר״יצז

רזכיונוח הגיל כאופן שיווכרו כולם לפתוח פעם אחת בשנה ,
־
אכןלא יעשההזכרה ואח נשכח שםוצ*איןכו שניספרי חורוח או שחל

אביר רקהלתינו !

ג*ום עאי! או^י□ חחגון בימות החול  ,הו,ץ משבח שלפני חג השבועות ;

' .
ה
הרשות נתונה לכל אחר להדליה נר חמ*ר
נשמח קרובו
ובתנאי שישלם

אלן הם ההיובים
א' ,ההז פנוי

אשר להם הקדיסח אם

כבית רבנכת כעבור

הנונס אח הבתולה או האלמנה  ,ביום
תופתוונשנח הספור לו םלפניו ומאוצ-יו:

ומיודעו דהיינו בידיעה פרנס החור^{

 ' 2החן

 8׳־  / 5לצדקה וכל ההוצאות ^יעלי על אוחו
י‘

הנר

•

; C =5

נ

 /^1ת תן א" מן  /הכינם את הבחולת  ,כיום .וצפתי וב׳שכת

נ׳ ,כנר ק_ .

הסמוך לו מאחריו :

י׳  ,בעל יולד ת,

 ,פ:רס.
י׳ ,בר מצותצ
ת/

.

י '  ,בר טעוה,

•

יעל 'ולדר} .

וא,כ שנים א,ו יותר הם •־וים ניזיימה  ,יכיר' הטיל מי מרם
_ יהי' חיוב יהנייה ניד השני  .להיות תיוב נאות ',השגת

בעיניהם להיות חיוב :

.

למוחה ,או נשיבת הנאה דהיינו אס לא יהי׳ או חיוב אתו ,ני

ר ,

האלו אין לתם קריטה רק כאותו ניח הננסח אעד

לי הבא מהדש תהי׳ תמיד הקדישה אל אם הוא פוג־ת ^.־נו
_בםעלח מדריגת החצבים :

להם בו םק1ם קמע ,ונר.םצ)ה נאוחו אשר,,לאניר בו
סקום קנוע  ,ונדיח סילה צריך להיות נניח הכנסת של תנעל נריח
ואם אק לו פקום קנוע נלל ,תהי׳ או נניח דגנסח של הסנדק,

_ \יו״.
,
,,
איי ^דין קדימה לד',ונים גיוס טוב,אף אם הוא חלנ שנח,גם
לא נשנח ןימנחת מלבד נהנים ולוים !,יגיפן הנוני נסעיף

ונאט שאי! גם לוח טקום קבוע תהי׳ נניח הננםת של הסוהל :
רדשוח גחונה לתחן להיות חיוב נניח הכנסת אשר נו
'

ה' ,ונו',ג לא ידלו נעל יולדת ו נו מצות חייבים ניסוח הרצל :

טקום קניע לו או לאניו או לאני הכלה :

טי שאין לו'םקום קגוע נלל נניח הכנסת לא יהי׳ וזיוב ני אם
נאחר
.

סן

האינעת

.

בחי ננסיות

האסווים בסימן

רריביות

נ׳

סעיף י' נ :

^היוח חיוב נאי!ח נית הננסח ,אשו י טזץ: .

הקויםד ,לאחד על חכרו באופן 1ה !

'

בשנת שלפני החחונד .וביום חופתו :

ב' ,הת[ אל מן ,ביום החופה ונשנת שלאת־יו :

ת א ג 4

^
־

ב שי ^}

ב ר א שי ת הקייטע לה־״ן הור ה וההן

בראעירי,

• על נל הההב-ם האחויס היו ,טי ,שיהיו  as ! ,שניהט
כי־לים או לויש ,יעלה ד ה ה; תורד ,לאתוון :

נדנים ולוים או יוחד אשר יהיו היונים נינה אתד ,תהי*

א' ,ה תן פניי,

.
י
.
: 1” '.
■
נתמה לנר מצור .אשד ד\א רוצת להיות חינב ביגיית
לטנתה באופן הנולד נסעיף ה׳  ,לקיות נשתויח תפישת

ה
^ןני

י

בסעסר החיוב אשר לו הקדימה עליו :

כל האטנד גסעיף וה אינו נוגע לענפים בומנפ ,וד»וח.ג'ד5
י

■

י' ,התן פנוי ,נשכח עלארד הדתונה :

דגיריביפ להודיע מקדם לרדסטים דנית י,ננסח »לתם ;אם טוב

דדיונים

ייצו לעלות

לתודה

ג׳ J»VP

ט

L

כל החיונים אשר אינם נהנים ולוים נקיאיט לעלות לתורה אדר
'

שניעי אם אפנה .ככר מפאת הפדרא ;

כדל ואת  ,פינם .נופנו או פרנס יש| או מי שנסטר נשם סיויו,
אם יהי• חץ , :וגם דהת! תודה וחתן ס־אשית ,יקיא לעלות
■

להווה

נ c =7

)C = s

לחויהל׳^לישי או היכף וטיד אחרי טי עגרול ססנו נסעלול ,ועל כל

.

מיםקגדסז1ניעי,ינאופןכןר .ובןמנזן'^הנד-ןולוי המה חיוכים,י^כי;

חמנביה

ב-
מ פ י חייח^ צריך לפתחו בעודו מונח על משלה)

זאת קידם עמנדרי! הנדרים בערהסנן כי אן רקיעות נחונה לנעל כנן

ולא יוחד משלשה עפורים 1

לקמחלתורה אנש־םאהרים כסקופס אחר שביעים וי־ .,הרין אס הני*ל

ג
החזדם צריכים ליטול רשות/סברי מורי גי^רעו ר ב) כ ד ני ם(

סנן רוצה לקמח לחורה חייב אחר או יותר קורם שביעי ;

,

^ ,
פ1ויש

מרנן ורבנן ור בו ת /קודם שיתח*לו קידו ש וד בר ל ה

יו ד
)חוץ מכהנים ולוים .אשד ד.םה חיובים(

בניח.הכנסח ,יכן ר מו״לי ם או האוסריס כרכח

יעלו לחורה

וני שואין צריכים ליגירל רעזוח כזה אף אם לא יהי׳ הגאון

נשבה לשחרית כי אס כין שביעי לאחרון או לספטיד

אב*ר כאותו פעסד ;

 .וביום שב לא ״;לו כי אם למפטיר ;

יא

■.

להדלוב

בי«; נם הקרימה

אירוסין

ביוסי לספ־* הורה ופתכת

..
המתפללים

אשד

■

ר
וי! הקורים בתורה בראש הענה ויום מו ר ,וגט
ר-הוקעים צריבים להיוה מלובשים בבגד כתיש

נקיא ששו עליו נניח הכנסת אם לא יהי׳ לסיכה
סקייח אשי ייטב כעיני פי־נסים לפרוס כיום ההוא פיוכח אה־-ח:

שקייי! סארגניז ;

ו פ ד כ ר .ר1ה נל.ההיוכים שויס ו אץ לאחד מד& קריכנץ על

ה
יהודי אשר לא חלץ! מנעליו כפי הדין ,מוחין ומונעים אותו

מ:גו־ החח! חזרה וחאן בראשית ני להם הקדימה על חיוגים

;להיות ככיח הכנסת ביום כפור ותשעה באב ,וכן אץ

י

מניח;ם,לכה[ לעלות ל רו כן כיטיס טובים אס לא חלץ מנעלי5

זולתי ואס ^צים המה .או יוחר  ,יטילו גורל ביניהם
אחרים  PAננדון הוה :

כפי הדין :

סימן ף״ו

.
לא

דברים כוללים

ויו
יחהיל אום להתםלל ננ ה׳י נקיל ום קודם ׳!והתחיל הוק;
וק לא יאמר ארם קדומודי אחדי א׳!!ר סיים הח1ן הת8לח,

כ־*
הכיגיס
טלונשים בםרנל שהור

העולים לר״ירת הו התיש-ם א־זי■ מצות כבית הכנסת וק

נקנס ש ל ש ה ;היבים ננל פעם לקופת הצרקה ■.

וד־,ולים ל דו ק וגס  o’w nקריש•,נרוניס להיות

וטלי ת וכובע

י *

■
■
ויין
אין »יתק »ום אום זולת הגאון א ביר ליננס לניח הננקת

טעולש־ י־י עגו ל־ ;

מעוטף נטל'1תו

א 2ן ך,נןטני 0פחוחיס טבן י׳ג שנה האופרים קריש ,פעורים
מדבר הזה :

לא

הבגבית
) 9ג <
) ( 30

לא ותהי' כריח ם>ה בנית הננסת ,אם לא הודיעוהו תחלי.

עי־ב יום כפוד וט׳ נאס

להשסש להכריזר .כליל שבת שלפני /גס לא יומל כביח

י נ!׳‘ נאב עתל נענח

הכנסת תינוק הנולד נלי תפח וקידושין :

,

יום שלפני ערג ואט הווש

׳

ט
ר-גאון אב׳ך יטאת הפרנסים ;
יוד

,

שחל בו ט׳ באה  ,מסירין עץ חיים טעל הם& :חודר
ובהשי;ת נאב לסנחה טחזירין אותם :

-

^
ללא

אם אם

נל

דילוויי' אחר י״א ׳L w y #

הרבדים מטכייזים אותם נזפנם ככל בתי כנסיות
^י*׳*'* ״יי׳* ליל יאשין
ליל שני.
־ ----
י
בחנוכח*ו*ודי0

מסף שמיני עצדח.
מסף יום א׳

דפסח

הנחי ננסיות לדינים להיות ננעלים ננוקו ונעיב הן נשנח■
ומס טוב וק ניפוח ההול הלי שעה ארד שסיים ד.ה1ן התפלת ;

יר

אלן

זע• ההקופה
יונו! שום ד נו יהי׳ םאיוד .ענין טית״ קודם תהודת ספר

בקחלחיט ביטוח הרזול; יוכרז ה ל ^

בנית ריננסח כיוס הקכודד .שחייתי דהיינו אם לא יאוחף
.

זמן כ:־ה ורבלת ’:׳ב

הווה נאוון הקודם :

יא

ימי׳ ח״ו בר מען

לקבל התיגזית

זמן יוש כפור ד>כן
עיב ראש הייש
לילראשהשנה,הרשעגארב•^ .... ,
!׳_ ה־ככמדו
׳  -׳
:
׳
<
פורים וס׳ « כ

ר א 'דרה 1שום אדם כב-רב« ,ם לא נ־ת[ לו רשוח לזה עאח

.

זמן ה פ ב ר ־
ר ב ר שבצי־יא נוהג

:

יד
כל ,אחד מתיוג לעפוו על מקיפו נניח הננסח ושלא לילך טשס
ני אס ללווך קודם נסו ותפלת ופשיטא שלא לפנכ ספקוס

יז^לה ויבא
ר א ש חזד ש

לטקום  ,נם לא יעפור אום נלי רשות נק ארון הקודש לשלחן :

על דעסים
י ט*שיכ הרוח ונעריד דעשס
מכלכל הייס נהפר

ליל  DVהשאלה
ובזטר
תן wט/ל ויי-׳ער
 1׳ו ץ
—
נסנתהעיני׳ט מ ש ו לשנת עי ח ב ה ב ש ל י ן

נ ל וע־ל יעפנס נהתועתח פרגהים וטובי קיק אשכגןיש ;
גאפשטדוםד׳חטנח חקע׳הלפ׳קDecember 14 !!^.
’

) נההס (  .זקליג נוע! ,
טי בי א פ כ ר,

יום טו; אחי שבח

ו תורי ענו

.יום ? ל »י עוב פשת

׳.מן הב־סקה ל א כול חמין
!י־נ

פועויוענט
םעקרעטאויס

נל הדנויסהאלו הועתקו מלשון ר\לל א:רי א אשרנוצתייפדד ופחוך
■טף הנתב נלי ולפכוח!פנועת נישיין אלופים פ׳וג; הקתלה יל׳ז
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