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רתשס״ט חיים ע"׳ פ ס
ההדושה לןריאה

התורה קריאת של ומנהגים הלכות על ערוד שלחן הוא
 הספר הוצאת מעת המנהגים וכל הנהוצים דינים כל ובאו נקבצו בו

 והלקתי היכלה. אל אותה שמכניסים עד בה לקרות תורה
הלקים: שלשה על הזה הספר

 הרבה מז מלוהט הזמנים, לכל תורה ספר הוצאת של התפלות כל א. חל?
 שמזמרים הזמר שבירר׳ מי מיני כל ישנים׳ וסידורים ספרים

 ציוני הלכותיה׳ כל עם הגומל ברכת ההתונה׳ הודם בשבת לחתז
 המקומות ציוני הדש׳ דבר זה וראה השנה, זמני לכל ההריאות
לעליות. תיובים הרבה יש אם הוספות בהם לעשות שאפשר

 המפתהות כלוה בפרטיות שנרשם כסדר התורה הריאת הלכות כל ב. הלק
הספר. שבסור

 אלע כדי אידיש׳ איז איבערגעזעצט איז שני הלה נאנצער (דער
דינים). נויטינע די פערשטעהז גוט הענעז זאלעז אידעז הלאסעז

 מהורם עם המפורסמות׳ במדינות הנוהגים אנשים׳ שמות כינוי כל ג. חלק
 העולה את להרות איד ולהכין דעת למען ההדושים׳ השמות מן

שלו. ההודש שם עם לתורה

 ראזענבערג׳ יודל יהודה מוה״ר וכו׳ המפורסם הרב ידי על הובר
מגזע חוטר פולין׳ מדינת יליד ז״ל׳ יצחק ישראל בה״ר

זצוק״ל. החסיד יהודה רבנו
 כעיר ראכ-ד וכעת לאדז׳ ווארשא׳ טארלא׳ פוליז: בערי רב לפנים

 נדרים׳ ידות המפורסמים: הספרים מהבר האנאדא. מדינת טאראנטא
 ספר עבר), שפת על ההדוש הזוהר העתהת (שהוא תורה זהר שערי
 מפראג׳ מהר״ל נפלאות המלאך׳ רפאל ספר צח׳ אור הנביא׳ אליהו

 צמר דרשה המלך׳ לשלמה הימים דברי משפאלא׳ טהרא״ל תפארת
מהוה לעשות איד (המורה יהודה מקוה שעטנז), איסור (על ופשתים
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ע״ה יעקב בני נשמת זכרון
 באבו עדנו נקטף אשר העלם בני יעקב נשמת תהא עולם לזכר

 ווארשא. בעיר לפ״ק תרס״ז דשנת אייר כ״ב ביום שנים עשר בן

 תהא עדן בג? נשמתו, תיקון לטובת יהי׳ הזה שהספר לו והבטחתי

 בשלום. משכבו על וינוח החיים, בצרור צרורה תהא נפשו מנוחתו,

רצון. יחי כן אמן



. ה ש ד ק ה

 בראותם העליות עם הקהל את לכבד העומד הסגן ויגל הקורא ישמה
 כל להם והמשיב המבאר המלמד ומועיל נהוץ ספר לפניהם הופיע כי

 במנהגים והן בדינים הן וישרה סלולה דרך להם מורה והוא ספקותיהם,
 עניני בכל להתנהג ואיך להורות איך ולהשכיל להבין הזה בדרך ילכו אשר

 להקוראים להקל וכדי התורה. קריאת בשעת הנתעוררים וספקות שאלות
 והצגתי חלקים, שלשה על אותו חלקתי מבוקשם, תיכך שימצאו הזה בספר
 השנה זמני לכל התורה ספר הוצאת של התפלות מיני כל הראשון בחלק

 שבירך מי מיני כל וגם הישנים, ובמחזורים בסידורים שמצאתי כמו
 בשבת להחתן לזמר שנוהגים והזמר לתורה, העולה את לברך שנוהגים

 את המדפיסים יצאו לא האלה ענינים שבכל ראיתי כי החתונה. שקודם
 בהן ואין בהן, נמצאות רבות מגרעות כי כראוי, חובתם ידי הסידורים

 הלכותיה על הגומל ברכת גם הקודש. לשון דקדוק פי על נכונה הגהה
 על הכל הראשון בחלק הקוראים ימצאו ומנהגיה נשמות הזכרת וסדר

 ג׳ קריאת של הקריאות ציוני רשמתי קורא הבעל על להקל וכדי מכונו.
 אלה כל ומלבד השנה. זמני לכל הקריאות וסדר הסדראות, בכל אנשים

 יפקחו כי הסגן, וכן קורא הבעל מאד מזה יהנה אשר חדש דבר זה ראה
 לעשות ביכולת שיש איך שציינתי המקומות לראות רב עיון בלי עיניהם

 הרבה כי לעליות. חיובים הרבה שיש דהיינו לזה, נצרך אם הוספות בהם
 סמוך ההפסק מקום בענין הן הוספות, עשיית בענין לדעת נחוץ דינים

 שהכל ראה ועתה טוב. בדבר לסיים שצריך המשמעות בענין והן לפרשה,
 עם טובים מאכלים מיני מכל הערוך כשלחן הזה בספר לפניך ערוך

שלהם. הכלים
שני בחללן  דבר על לרוחו מרגוע הקורא ימצא הזה הספר של ה

בהספר טעות נמצא אם כגון התורה, קריאת בשעת לבוא הרגילות השאלות
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 ואיך אהדת תורה ספר להוציא צריך אימתי הקריאה, בשעת תורה
 הלכות הזה בחלק הסגן ימצא גם הברכות. עם לתורה העולה יתנהג

 סדר הוא איך לתורה העולים קריאת סדר בענין ונעימות ברורות והנהגות
 לחבית. קודם מהם ואיזה לתורה, לעלות ההיובים הטה ומי הקרואים,

 אי אך מזה שנולד העליות אודות על בישראל מחלוקת עוד תתלהב ואל
 את התורה קריאת בשעת הסגן יתפוס כאשר ועתה ישראל. לכנסת כבוד
 סכסוך, כל ועל ספק כל על ברורה תשובה תיכף ימצא בידו הזה הספר
 אך אם כשלום מקומו על יעמד והסגן ומדון, ריב בלי ההר את הדין ויקוב

היטב. באר הזה בספר כמבואר יעשה כתורה

 ברור דבר ולהבין לדעת לישראל ומשפט חק הצבתי השלישי בחלק
 שלו. הקדוש שם עם לתורה העולה את לקרות איך השמות קריאת בדבר

 הנסתעפים מזה זה שונים וכינוים לועזיות שטות לה יש ומדינה מדינה כל כי
 לועז בשם לתורה העולה את לקרות ואין הקודש. לשון של השמות מן
 לדינא גדולה טינה נפקא זה בענין ויש דוקא. שלו הקודש בשם רק כנוי או

 איך הוא השם עיקר כי בהגט, המגרש שם לכתוב איך גירושין לענין
 ח״ו גדול מכשול מזה להצמח יכול ולפעמים לתורה. לעלות אותו קוראין
 לתורה העולה את לקרות נזהרים שאינם זה ידי על לעלמא איש אשת להתיר

העקרי. שלו הקודש שם עם

ה מ  הערים ככל אשר האלה האחרונות בשנים הזה ספר נחוץ מאד ו
 וחברות מנינים של גדודים גדודים העברים במחנה מאד נתרבו הגדולות
 להורות איך יבין אשר לעדתו צדק טורה ביניהם ואין קטנות, מקהלות

 הקריאה באמצע ירוצו ואם כאלה. וספקות בשאלות ברורה הלכה להם
 אם יודע מי הנה השאלה, לשאול הדיין אל או דאתרא מרא הרב אל

 שלחן על מונחת תורה הספר תהי' כך ובין כך כין בביתו, אז ימצאוהו
 יהי׳ אשר הכנסת בית בכל מעתה אמנם בכבוד. שלא לבטלה הקריאה

 ימצאו הנה הקורא, והבעל הסגן לפני הקריאה שלחן על הזה הספר מונח
 הספר עור תבוא ולא ספק, וכל שאלה כל על האמיתים פתרונים בנקל בו

ידיעה. חסרון של ספק בשביל כבוד אי לידי תורה

ד  והמנהגים ההלכות שכל הנעימים קוראים לכם להודיע עלי עו
 המפורסמים האחרונים הפוסקים מן אותם ליקטתי הזה בספר המובאים

אנו לפניט הופיעו אשר דת אש אשם ולאור שותים אט מימיהם אשר
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 פי על ההלכה הכרעתי הפוסקים מחלוקת שיש מקומות ובאותן הולכים.
 עיני האירו אשר והמובהקים האדירים הגאונים דדהבא צנתרי תרי הני
 בכל המפורםם האדיר הנאון המה הלא שלהם. הסידורים עם ישראל כל

 והנאון זצוקלה״ה. יעב״ץ הנקרא ״עמדען״ מעיר יעלןב מרן ארץ קצוי
 זצוקלה״ה. ״ליסא״ האבד״ק יער!ב ר׳ הרב בעולם המפורםם הנדול

 פסקי הרבה כאן מובא ונם ונקי. קב משנתם כי פעמים זה ויעקבנ״י
 פסקי ועוד התניא, ספר בעל הקדוש הגאון הרב של הסידור מן הלכות
 שיש לכל טובן ובכן מורה. כמוהו מי אשר אפרים שער הספר מן הלכות
 פקפוק, שום בלי הזה בספר המובאים והמנהגים הדינים כל על היטב לסמוך

 ורק האהרונים, הפוסקים מן הלכות ילקוט רק היא הזה בספר עבודתי כי
 טעמי אצלו ורשמתי משלי, הדש דבר בו שמובא מזער מעט לפעמים
 וכל דעת בר איש שכל ית״ש ובוראי יוצרי בעזרת ומובטהני ונימוקי.

 בתשוקה הספר זה יקנה בעיניו השוב הקדושה התורה כבוד אשר איש
 קדמוני שכבר והאמנתי ישראל. בספרות כזה ספר מאד נהוץ כי רבה,

 על עולה זה ספרי שלימות כי יראה מבין כל אבל זה, בענין מהברים
 מה יפה בעין והוספתי השלמתי כי זה, בענין שנתהברו הראשונים ספרים
הענק. גבי על כננס רק והנני הראשונים. שהסרו

ה ת ע  את מזכה שאני זה שבזכות עליון אל לפני תחינתי מפיל הנני ו
 בנקל לאור להוציא שאוכל מקודש עזרתו לי ישלח הזה בחיבורי הרבים

 לחץ כל עוד אדע ולא בכתובים. עודנם אשר שלי חיבורים שאר ובהרחבה
 על תמיד לעמוד ואוכל השלימות, בבריאות להיות כחותי ויתחזקו ודוחק,

 עבד ולהיות והנורא הנכבד השם את לשרת הקודש משמרת משמרתי
 להבין וללמד ללמוד הקדושה בתורתנו לעסוק הקדושים ישראל עמו לעבדיו

 שאר בכלל זרעי וזרע וזרעי אני ושמחה במנוחה מכשול שום בלי ולהורות
אמן. בימינו. במהרה גואל, לציון בבוא לראות ונזכה ישראל, כני

המחבר.
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א. חלה הקדושה קריאה

וחול. טוב יום בשבת, תורה הספר הוצאת סדר

 בהפסוק שיש אכויז טוב האלה פסוקים בשבת בשאומרים קדושים בםפרים (מובא
 הפסוקים ובשאר ספירות. העשר אחדות בנגד תיבות עשר הראת״ ״אתה

קוראים שישראל עי״ז השמים בשמי שנפתחים בינה שערי המשים בננד תיבות נ' יש
בתורה.)

מתחיליז בשבת
:מ^בדו עיור אין האלהים הזא יי כי לרעת הראת אתה

T ״• : T T י־“  T“| י :T . . . ך . . . _ : . ן .

 ע־ולטים כל מלכות מלכותף : כמעשיף ואין אדני באלהים כט׳וף אין

̂י : ודר דיור בכל וממשלתך  וז’ע יי :̂וער לעולם ימלוף ;י טלך יי מלך י

:בשל־ום עמיו את יברך ;י יתן לעמיו

 לבר בך כי :ירושלים היומיות תבנה צייון את ברציונף היטיבה הרחמים אב

:עיולטים ארון ונשא רם אל מלך בטחנו
ן יי ׳ • T J T * : T ** IV1V : ז

: זה יאמר הקודש ארוז כשפותחיז
י ן ף י  :טפנןף משנאיך ועסו איביך ויפוצו יי קומה טישה ר׳אמר האריון בנסיוע ן

 לעמיו תיורח שנתן ברוך :מירושלים יי ודבר תיורה תצא מצייון כי

:בוןרשתיו ישראל

 ובחול בשבת הלאה. הנדפסות התפלות עם מדות עשרה השלש באז אומרים במועדים
שמיה.) בריד רק מדות עשרה השלש אומרים איז בשבת שחל טוב ביום וכן

ישראל עטך עם ךעותך יך«א ואתךך* כתרך בריך עלטא♦ דמרא שמוז פריך

ב לנא ולאמטויי ט^דשך* בבית לעמך אחןי ימינך ופורקן לעלם״ מטו

* בטיבותא היין לן רתיוריך ^קדמך ̂א1ךע יהא * ברחטין צליותנא ולקבל * נהיורך
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תי ולטנטר עלי למרחם צדלקיא״ בג׳ו סקירא אנא ולהוי  ודי לי די ל3 ו_ית ן

אנוק כלא על ^:זליט ה^א אנה לכלא רטסרנס לכלא זן הוא אנח ןעזראל• לעטר
. T  ;  > T •• ־ : : T I -  • -  : : -  T  I ; : T I :  'T - : :

 י הוא בריןי רקוד^א עברא אנא * היא רילך ומלכרתא מלכ;א על דעזליט הוא

עדף ערן בכל א׳וריתה ומקטא.ינקר ךםגירנא_קטה  ולא רחיצנא אנש _על לא ו

וא׳וריתה • קשוט אלהא רהוא . דשמיא באלהא אלא * סמיכנא אלחין בר על
T י • T V: ־“  T V: : *r — ; * T  T  V ; V T V  T : I* T : י : “

 ולשמה ♦ רחיץ אנא בה ♦ וקישוט טבון למעבר ומסגא י ק/עיוט ונביאיוהי ♦ קעזיוט

 י באיוריתא לבי רתסחח ^קדפןי רעוא יהא הושבחן אמר אנא _יקירא _קךיעזא

אמן: ולשלם• ולחיין לטב ישראל עטך רכל ולבא רלבי טשאלין ותשלים

זכרים. בנים לחשוכי סגולה
כר) יאמר דלבי״ משאליז ״ותשלים שאומר קודם שמיה בריר <1(בםו י

:כו׳ ותשלים • לשמהא בא־ודיתא ויעסקין רעותך ךיעכרין ךכרין בנין לי ותיהב

ה שלא המלאך רפאל מספר סגולה  לילד מקשה אשתו תהי
 בריןד ובסוד הארון. פתיחת במצות הבעל ישתדל התשיעי בחודש המעוברת (כשתגיע

כד.) יאמר ישראל, עמד רכל ולבא שאמר אחר שמיה
דפתרזית כמה _קשיותא בלא למילר רחמהא ת2 רתסתח ראנוקתי(פב״ם) ולבא

ולחיין לטב ו_קיטא חיא זרעא ותליר ,_קשיותא בלא _קךישא דאריונא תחא0 ית

:ולשלם
T : • ;

ג״פ בנסועיאמר ויהי אחר ם״ת הוצאת בשעת ויו״ב בר״ה במועדים
 נוצר .ו>נמת ורב אפים אךך וחנון רחום אל יהוח יהוד■

:’ונקה וחפאה ופשעי עון נשאי חסר"לאלפיים Y ̂ ^ - ץ.., I Y .. • T ;־T •.*ו•.*

: זה אומרים תשובה ימי ובעשרת השנה ראש של ב׳ ביום
 שמים עושה יהוה מעם עזרי : עזרי יבא מאין ההרים אל עיני אשא למעלות שיר

 תפלתי ואני : היום נכון עד ואור הולר נוגה כאור צדיקים ואורח :וארי{
 שומר יישן ולא ינום לא הנה :ישער באמת ענני חסדד ברב אלהים רצח עת יהוד• לד

 במקוסו: וחדוה עוז לפניו והדר הוד לחסדו: למיחלים יראיו אל יהוה עין הנה : ישראל
 פני באור : חסד ונדל אפים ארד יהוה ורחום חנון : תורא למען הסליחה עמד כי

 אשרי • אלהים כל על גדול ומלך יהוה גדול אל כי : מלקוש כעב ורצונו חיים מלד
זקן הזסז על יורד הראש על הטוב כשמן :יהלכון פניך באור יהוה תרועה יודעי העם

מדותיו: פי על שיורד אהה

 יכבשו שבאריד בזעיר דעתיקין קדישא עתיקי תיקונים הארת ידי על מלפניד רצון יהי
 לנו ותתן הרחמים במרת עמנו ותתנהג מדותיד על רחמיו ויגולו כעסד את רחמיו
 יהי וכן אמן רצונד לעשות מצותיד וקיום תורתו בעסקי וטובים ארוכים חיים
:רצון
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 כפור ואיום השנה אראש
לטיוכה♦ משאליותינו מלא העיולמים ן1רב

♦ שאלתנו לנו ותן רצ־וננו והפה
; T •• ן : ז•• : T : |T  I V ו •י

 עונות כל ועל • ̂עיוניותינו כל על ומחול

מחילה בחסר מחילה * בתינו אנשי
- T ן T ״ : -  • : VJV : T

 ומע׳ונותינו מחטאנו וטהרנו ברחמים*

 * לפנןף טוב בזכר־ון מכרנו ♦ ומפשענו

 מכרנו * ורחמים ישועה בפקדת ופקדנו

 לפרנסה ולשלום וארוכים טובים לחיים

ובגר לאכול לחם לנו ותן וכלכלה♦
: - :V |T  I V : T T. . . ...ן... ....... |

להגות ימים ואדר וכביור ועושר ♦ ללבוש
• T I V : T : V I :  ; •

 ובינה ושכל • טציותיה ולקים בת־ורתיף

 ושלח ♦ סורותןיה עמקי ולהשכיל להבין

כל את ותברר ♦ מכאובינו לכל רפואה
: T  : T — : ן•* ; T V I *• T

טובות גזרות עלינו ותגזור ירינו מעשה
|T •• ף■ - ן • T : • : ״

כל מעלינו ותבטל ♦ ונחמות ישועיות
T: ׳  (•• T  :  T  V

 המלכות לב ותטה * ^קשות גןר־ות

 וכן אמן לטובה• עלןנו ושריר! וי־ו^ציה

:רצון יהי

רגאים אשאש
 לבי טעזאלות מלא עולם של .רבוינו

 שאלתי ותן רצוני והפק לטובה

 [!כני אטתף ?,:.״}a בר עבךף(פאוני לי

 רציונף ^!;שיות ובנותי) ובני אשתי (ואת
ותן • הרע מיצר וטלטנו ♦ שלם בלבב

: T • • T ״ ~ ד T ; •י י

 שתשרה כדי מכנו • בת־וךתןי חלקנו.

חכמה רוח עלינו והופע עלינו♦ עזכינתר
T : T -  , -  : r  T  I : T  • ;

ונחה ^נזכתוב מקרא בנו ויתקים ובינה
T T : T V  t I : • | T • • • r -  :  • : T •

רוח ובינה♦ חכמה רוח יהוה♦ רוח עליו
T •  r : T - |  - | T T ו

♦ יהוה ויראת דעת רוח ♦ וגבורה עצה
•• I T  ; T ן ־ - : • : -

 אלרזינו יהוה מלפנןף רצון יהי וכן

 מעשים לעשות שאזכה אכותינו ואלהי

יעזרים בררכי וללכת ♦ בעיניף טובים
T •-•ן •• : •  : : V I V T  : I •

 שמכח כרי במצותיך♦ ו_קךשנו לפניף♦

העולם לחיי וארוכים טובים לחיים
T T •״ “ : ״ ״ • - •

 ומשעות רעים ממעשים ותעזמרנו ♦ הבא

והבוטח ♦ לעולם לביא הטתרג^צות רעות
T : • • :“־ T ־  T  T ; - ן • •

:אמן יסובבנו חסר ביהוה

: ;נף1לע באמת ענני חסרף ברב אלהים רצון עת יהוה לף תפלתי ואני

:כי עלמא דטארי עזטיה בךיף

שה את וו את שם הם בז
X \  X \  T \  X \  X \  X \

 ספרים כ״ד מז היוצאים השמות אאה ויוה״ב בר״ה כאז אכויז שטוב האריז״א כתב
סידורם. וכר וכתובים. נביאים תורה׳ שא

הך הת הת ע̂ן יןץ
מל. אר לזד אם די את לה אב הה יהד לב וח

\ X \  T  \  X \  T \  T \  T \  T 'ד X \  X \  I *4 X \  T

 אאמרם הקדמונים והמהזורים הםידורים מן העתקתי האאה היקרות (התפאות
 תפאתי ואני הפסוק שיאמר קורם מרות הי״ג אמירת אחר הס״ת הוצאת בשעת

עואם.) מגדואי נתיסדו האאה והתפאות וגי.
זה. אומרים השנה בראש

ציז יהי  משגבנו צור עוזנו אחז המשפט אאהי אבותינו ואאהי אאהינו יי מאפניר י
כעסד את רחמיד ויכבשו עאינו ותרחם שתחמוא בערנו משגב ישענו מגז
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 ותכנס הרחמים ובמדת החסד במרת אאהינו יי עמנו ותתנהנ מדותיד ןל3 רחמיר ויגולו
 ומארצד ומעירר מעמר אפר חרוז ישוב הגרו^ ובטובר הרין משורת לפנים אתנו

 תמשר לראשי. תחת שמאלו פה, שבעל תורה עם שבכתב תורה ובהתחבר ומנחלתר.
 הסובבים והמקטרגים המשטינים מבל לנו לישועתה ולבה נבורתר עוררה אליה. גבורתו

 חסום אנא עלינו. האלהים לפני להשטיז עלינו יקיפו ובנפש היום. כבורר כסא את
 על יצריח אח יריע קנאה יעיר מלחמות כאיש יצא כנבור יי עלינו. ישמינו ואל פיהם

 בדינו בדימוס ויצא היום הראשון אבינו לדין לפניד שעמד וכשם יתגבר. אויביו
 משפטינו. לאור להוציא פניר יקדמו ואמה חסד הרבים ברחמיר כן עמו, אפר והארכת

 ובזכות ורחמים. ישועה בפקודת ופקדנו לפניד טוב בזכרון וזכרנו יי. כצדקד שפטנו
 שנוכל כדי וכבוד. בעושר ימים לאריכת והשלום החיים בספר ונכתב נזכר התורה ספד

 ברוב נפשותינו שלימות ולהשלים לתקן שנוכל וכדי הימים. כל אמיתית בשמהה לעבדר
 מעלינו ובטל ונחמות. ישועות טובות גזרות עלינו וגזור נדח. ממנו ירח לבלתי הימים.

 דעת רוח וגבורה, עצה רוח ובינה, חכמה רוח עלינו והופע ורעות. קשות גזרות כל
 הקדושה תורתר סודות עמקי ולהשכיל להבין יי את דעה הארץ •ומלאה יי. ויראת

־ : סלה אמן הרוממות, יראת והנורא הנכבד השם את וליראה
: ג״פ וגו', תפלתי ואני

זה. אומרים הכפורים יום בשחרית
 שמד ולטעז הרבים רחמיד למען שתעשה אבותינו ואלהי אלהינו יי מלפניו רצון יהי

 ולבנינו ולנשותינו שתצילנו בו מכוין שאני נקרא ואינו הנכתב הגדול
 ומכל ואנחה ויגון צרה ומכל ומגפה ומשחית רעה מכל אלינו הנלוים ולכל ולבנותינו

 וכשהוא אלד התחתונה המרכבה ממאור המתפשט הקדוש השם ולמען ומחלה, חולי
 ומעל מעלינו הפשוטים ובחסדיך ברחמיו תבטל אאהליד״ה הוא אהיה מקורו עם כלול

 עלינו. והמסטינים המקטריגים כל פה ויסכר ורעות קשות נזירות כל ביתינו בני כל
 במקורו כלול וכשהוא קרע העליונה המרכבה ממאור המתפשט הקדוש השם בכח אנא

 כל ומעל מעלינו הפשוטים ובחסדיד הרבים ברחמיו תבטל יקהרוע״ה הוא יהו״ה
 וחדש חנם. ושנאת ורעות קשות גזירות וכל והמסטינים המקטריגים כל ביתינו בני

 בנו תשלט ואל ובהיתר, גדול בשפע בהרחבה ותפרנסנו ומבורכת טובה שנה עלינו
: סלה אמן ידינו, מעשה בכל בהצלחה ותצליחנו הרע עין

: ג"פ ונו׳, תפלתי ואני

זה. אומרים הכפורים יום של במנחה
 רחמיו בשערי בדפקי וענני לי הקשיבה והסליחות, הרחמים אדון עולם של רבונו

 ושעויתי שחטאתי ופשע חטא כל על לי ותסלח שתכפר רצון בעת
 וחחזירני בהם שפגמתי השמות כל ותמלא הזה, היום עד מנעורי לפניו ושפשעתי
 שבתי אבקש אותה יי מאת שאלתי אחת לעבודתו. ותדריכני לפניו, שלמה בתשובה

 יחד באמתו אהלד דרכו יי הורני בהיכלו^ ולבקר יי בנועם לחזות חיי ימי כל יי בבית
 תשליכני אל בקרבי. חדש נכון ורוח אלהים לי ברא טהור לב שמו. את ליראה לבבי

 לפניו היום התעניתי אשר את תבזה ואל עלי חמול ממני. תקח אל קדשו ורוח מלפניו
 דמעתי אל האזינה ושועתי יי תפלתי ■שמעה משמן. כחש ובשרי מצום כשלו ברכי אשר

 כי יום פנה כי לי אוי ערב. מנחת כפי משאת לפניו קטורת תפלתי תכוז תחרש. אל
קויתי מה ועתה ופשעי, חטאי לבבי על בהעלותי בי יבא ורעד יראה ערב• צללי ינטו
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 ותתנהג מדותיד על רחמיר ויגולו כעסד, את רחמיו יכבעןו אנא היא. תוחלתי ארני
 הגדוא ובטובר הדין׳ משורת ^פנים אתנו ותכנס הרחמים ובמרת החסד במרת עמנו
 גזירות בל ישרא^ עמו בל \םעל מעיינו ותבט^ ומנח^תו, מעירו מעמד אפר חרוז ישוב
 ומיחדים רצונו עושי צדיקים בספר וכתבנו טובות, גזירות ע^ינו ותגזור ורעות קשות
 לעבודתו כה בנו ותז ונחמה, ישועה טובה ופרנסה וש^ום ברכה טובים חיים בספר שמר

 עבירה׳ בדבר אותנו יכשיא ש^א הרע יצר נגד <עמוד ושנוכ̂י שמו את ובאהבה ^יראה
 ימי כ^ ש^ימה בתשובה אפניר ^שוב בימיננו ותתמוו ותנה^נו תנחנו יי שטו ו^מעז
 אהי״ה קדשו שמות איחד אאיו נשמותינו תאפו אשר השעה באותה וזכנו חיינו.
 דשקוי אאתר אעיאא מתתא יקרך ואסאקא יתירה וחבה רבה באהבה איההיוה״ה יהו״ה
 מיין בסוד אאיר מסורות נפשותינו ותהיינה קדישא׳ מעתיקא ונפיק נגיד דבירא
 ודחיאו ברחימו יאהדונה״י אדנ״י יהו״ה ושכינתיה הוא בריו קורשא איחדא נוקבין

 ודרנא דרגא אכא אאגהרא שקיא מההוא אתתא מעיאא אאמשכא ואבתר שאים׳ ביחודא
 ועתה אאאהינו. גודא הבו אקרא יי שם כי שכתוב כמו. דכאא׳ קשרא אקשרא בתראה
 הצרים כא ועקוד ישראא. עמך פה בל תפאות אקבא מדותיד עא רחמיר יתנואאו

 יי ומאאו רוח אפני כמוץ יהיו ישראא, עמר כא מעא ותחתונים העאיונים והמשטינים
 זרועך בגדוא ופחד אימתה עאיהם תפוא ישיגם׳ אפר וחרון זעמך עאיהם שפוד דוחה׳
 יי את אעבוד וממאכות יחדו עמים בהקבץ וירושאים ציון בנחמת והראנו כאבן׳ ידמו

: סאה אמן בימינו׳ במהרה
: ג״פ ונו'׳ תפאתי ואני

, זה. אומרים הסכות בחג
 הכא קונה טובים חסדים גומא עאיון אא אבותינו ואאהי אאהינו יי מאפניד רצון יהי

 ובמשור בתורתך׳ חאקנו ותשים במצותיך שתקדישנו אבות חסדי וזוכר
 יהי הזה׳ הקדוש בחג פה שבעא ותורה שבכתב תורה עא עאיון מדעת העאיונים חסדים
 ואאמד אאמוד אשוננו עא חסד תורת ותהיה תורתך׳ בתאמוד אבנו ותפתח עאינו יי חסדר

 סוד בעמקי עינינו והאר באהבה. תורתך תאמוד דברי כא את ואקיים ואעשות אשמור
 שמר את ואיראה אאהבה אבבנו ויחד אמדני וחוקיך כחסדך עברך עם עשה תנחומנו.

 וארחמים ואחסד אחז ותתננו טובים חסדים ותנמאנו הימים. בא תמיד הרוממות יראת
 ממצרים בצאתם שאומך סוכת ישראא עמד עא שפרשת וכמו רואינו. בא ובעיני בעיניר

 בז הצדק׳ מדיני אהציאם דמהימנותא קשרא מאכותך כבוד יקר ענני בשבעה ותקשרם
 סוכת עאינו ופרוס הזה׳ התורה ספר בזכות אביון אימין אאהינו יי תעמוד עתה נם

 ישרי בא ואחריו משפט ישוב צדק עד כי הצדק, דיני משאהבות בעדנו והנן שאומך
 הארץ מן גאואים ותעביר פניך. יקדמו ואמת חסד כסאך מכון ומשפט צדק אב.

 חיים מים יצאו ההוא ביום והיה שדי. במאכות עואם אתקן יכרתון כרות והאאיאים
 אהעביר יהיה ובחורך בקיץ האחרון הים אא וחצים הקדמוני הים אא חצים מורושאים

: סאה אמן יי, חסדי ויתבוננו העואם מן הדינים ואבטא
: ג״פ וגו׳, תפאתי ואני

זה. אומרים המצות בחג
 אחירו.ת מעבדות במהרה והוציאנו אטובה אבנו משאאות מאא עולם של רבונו

 בבנין ששים טוב. איום ומאבא גדוא אאור מאפיאה אנאואה משעבוד
רואינו. כא ובעיני בעיניך וארחמים ואחסד אחן ותתננו מקדשד. בית בבנין ושמחים עירך
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 את והשביע תבא פני ורוה ^טובה׳ תבואתה מיני כל ואת הזאת השנה את ע^ינו וברד
 בלב ?עבדר שנוכל כדי ירד מתנת ומעושר מברכותיר ידינו מלא מטובד. העולם כל

 שהצליחו כשם ידינו מעשה בכל להצליחנו מקודש עזרך לנו ותשלח רבה. ובשמחה שלם
 מצרים בעיני העם חז את יי ויתן האמור כדבר מצרים מארץ אותם בהוציאך אבותינו

 לאבותינו שעמדת כשם השפור עבדיר דם נקמת ונקום מצרים. את וינצלו וישאיאום
 בכור כל הכה וה׳ הלילה בחצי ויהי שכתוב כמו נקמתם את ונקמת במצרים הקדושים

 נפלאות במהרה עתה גם הראנו מצרים מארץ ישראל עמר צאת וכימי ונו׳. מצרים בארץ
: סלה אמז בימינו, במהרה רצת יהי כז זולתך, אלהים איז כי העולם כל וידע גדולות

: נ״פ ונו׳, תפלתי ואני

זה. אומרים פסח של בשביעי
 והראנו עלינו ורחם חום רצוננו׳ והפק לטובה לבנו משאלות מלא עולם של רבונו

 וכמו מצרים, מארץ אבותינו צאת כימי גדולות נפלאות במהרה
 לפקוד מהר השקיפה כז מצרים מחנה את ותהם וענן בעמור מצרים מחנה על שהשקפת

 ובדם בדבר אתו ונשפטתי שנאמר כרבר סלה, און בוגדי כל תחון ואל משנאיך כל
 אתו. אשר רבים עמים ועל אגפיו ועל עליו אמטיר וגפרית אש אלגביש ואבני שוטך וגשם

 קנאה יעיר מלחמות כאיש יצא כגבור יי שכתוב כמו בגבורתו עמך לישע במהרה נא צא
 כקש. יאכלמו חרונך תשלח קמיך תהרם גאונך וברוב לרעה עלינו הקמים כל ותגרש

 שונאי עם שנלחמת וכשם הזה התורה ספר לברית והבט זכור וחנון רחום מלך אנא
 ילחם יי שנאמר כמו אבותינו על ימינך יד והגינה סוך הים אצל במצרים ישראל עמך
 לנו תעמוד כז ומשמאלם, מימינם חומה להם והמים וכתיב תחרישון. ואתם לבם

 להרע יוכלו שלא הגדול בחסדך עלינו ולהגן שונאינו עם לנו להלחם הזה החל בגלות
 תשבחנו ואל מלכנו תטשנו ואל אבינו תעזבנו אל הקדושה תורתו ולמען מאומה. לנו

 דעתיקא הגדול המאור באור יי פניך אור עלינו ונסה בגלותנו כלה עמנו תעש ואל יוצרנו
 תצעק מה ככתוב סוך הים על לאבותינו שענית כמו הזאת ובעונה בעת ועננו קדישא.

 יי ואתה קצך, בנו ימשל ואל מרעיתו צאן נא הבט ויסעו. ישראל בני אל דבר אלי
 אלהים אליי תערג נפשי כן מים אפיקי על תערג כאיל חושה, לעזרתי אילתי תרחק אל

:םלה אמן בימינו, במהרה שלמה וגאולה ורחמים ישועה לנו להחיש
: ג״פ וגו׳, תפלתי ואני

זה. אומרים השבועות בחג
 עלינו וחמול חום וקדוש מרום נורא עליון בכתר ומוכתר נשגב מלך עולם של רבונו

 ישראל עטרת מהרה הרם גדולים. וברחמים בחסד נא ועטרנו
 לחיים וממות לגאולה ומשעבוד לחרות מעבדות והוציאנו סגולתך עם תפארת וצפירת
 5ע< עולם ושמחת ליושנה העטרה ותחזיר הקדושה. תורה הספר תפארת יקר בזכות
 במעמד ישראל עמך את שרפאת כשם נופנו ומכאובי נפשנו תחלואי את ורפא ראשנו

 מקרבינו והפר הרע היצר מן מלטנו מצרים. גלות מכאובי מכל הזה הקדוש ביום סיני הר
 לעבדד לבנו וטהר ההר. נגד בהתיצבם אבותינו של זוהמתן שפסקה כמו הנחש זותמת
 ותהיה סודותיה. ובעמקי בתורתך עינינו והאר תחכמנו ומחכמתך ובתמים. באמת
 שכתוב מקרא בנו ויתקיים שנלמד, ממה כלל נשכח ולא בלבבנו ושמורה ערוכה תורתך

 מכס׳ים. לים כמים יי את דעה הארץ ומלאה אכתבנה. לבם ועל בקרבם תורתי את נתתי
בקבלה סיני בהר לנו שניתנה התורה קבלת מחדש זרעי וזרע גיhז ועל עלי מקבל והריני
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 לבב. ובטוב בשמחה אם בי בלל ואונם הברח שום באי ומאורי אבי בבא וחאוטה גמורה
 עוזיהו. בז יותם וארעה בנו אאעזר רבי וארעה יוחאי בז שמעוז רבי אדעה היא זו וקבאה

 שנחה החרושה ההורה ובזכוה קבאהם, דעה עא וחבאהי בהוראהם הודאהי בפיהם פי
 ובזכוה האיאנוה. פירוה מיני בא היום בשפטד והזכה בדבריך הצדח הזה הקדוש ביום אנו

 ישועוה טובוה השפעוה העאיוז מזיו עאינו האציא הזה הקדוש בחג הפאהינו םגואה
: םאה אמז ישראא׳ בא בכאא ונחמוה

: ג״פ וגו/ הפאהי ואני

 אח״ב האאה׳ הפםוקים בנעימוה ואומר ימינו בצד חורה הספר אח נוטא (הש״ץ
אחריו.) עונה והקהא הקריאה׳ מקום אא הספר עם הואר

ע חי״? ואיו״ט אשבח מ ל ש א ר ש ן ל ט י י ה ל ד לי א ח : א

:עזמיו ונ׳ורא) ן,ן״כ ^קדוש(בף״ן• אדונינו גדול אלהינו (הוא) אחד

: כאז מהחיאיז בהוא
:ירזךו שמו ונרוממה אתי ליי גדלו חןן

 בעזטים כל כי וההוד והנצח והתסארת והגבורה הגדלה יי לף והקה^

 אלר»ינו יי דוממו :לר׳אש לכל והפזתנשא הממלכה ;י לך :ובארץ

כי ̂קך־שו להר והשתחוו אלהיגו יי דוממו :הוא ^קדוש רנליו להדום והעזתחוו

:אלהינו יי ̂קרוש

: זה אומרים ויו״ט בשבת
ל ̂קךש יתגדל הכל ע  טלף של שמו וןתנשא \.יתדוטם ויתפאר ויעזתבח וןח

 :ד«כא והעולם הזה העול□ שברא בעולמות :הוא ברוך הקרוש המלכים מלכי

 הבריות כל אדון העולמים צור ישראל: בית כל וכךצון ןראיו וכרצון כרצונו

 על קדשתיו :שמי.קדם בשכזי השוכן מרום במרחבי היושב :הנפשות כל אלוה

 חי: כל לעיני אלהינו י; בנו שטף יתקדש ובכן הכב־ור• כסא על וקדעזתו הרזיות

בערכיות לרוכב סלו שמיו זמרו לאלהים שירז י ככתוב חרש שיר לפניו וניאמר
ך . ך . . « ך . , . ך ך . . - . . . . : \ T״ *T *־:T

 ב;ןין עין כי • ככתוב נוהו אל בשובו בעין עין ונראהי :לפניו ועלזו שמיו ביה

: דבר יי פי כי יחדו בשר כל וראו יי כבור ונגלה ונאמר :ציון יי בשוב יראו
; • : V : V :  I • T 1* ; ״ :T : “  T T  T T ; T:  ;  T • ״ :T •

 מן נפשותינו ו_יציל איתנים ברית ויןכור לעמוסים ^ם יךךום הוא הרהטים אב

 י עולמים לפליטת עלןנו זיחיון הנשואים מן הרע ביצר ויגער הרעות העזעיות

:ורחמים ישוץה טיובה במרה משאלותינו וימלא
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ויו״ט בשבת חזז
וי־ושיע רגן ויעזיור

ב׳ו הח׳וסים לכל

בתו?
 ©ליטתנו ויחון • ̂קריוב בזמן עלןנו מלכרתו ותראה ותגלה

 ולרצון ולרחמים ולחסד לחן ישראל בית ;גמו ופליטת
י יןר־כ כהן ,_לתוךה כבור ותנו לאלהינו גורל הבו הכל : אמן ולאמר

:הכהן פב״ס) (ר׳ י^מור כף,ן) במקום ישרא^ כהז כאז איז (ואם
:בקןרעזתו ישראל ל^טו תורה שנתן ברוף קהל

: היום כלכם חיים אלהיכם ביי הדבקים ואתם

ם יאמר לתורה אותו כשקוריז ך ב יי את ב ס ף1ה :ך
:ו?ר לעולם המכוךך ין ברוך ,ע,נ,,

י ז ח את לנו ונתן העטים מכל בנו בחר אשר העולם מלןי אלוזינו יי אתה פ
T | ־ V : T : T ן•• T T  |V (V ־ ; T V־ ! T : • -  T T  • !T! י ־ V |T

:התורה נותן ;י אתה ברוך י תורתו

: יברר הקריאה ואחר
י | ו ר  נטע עולם וחיי אמת תורת לנו נתן אשר העולם מלך אלהינו יי אתה ב

י התורה נותן ין אתה כרוך בתוכנו״

לתורה) העולה עבור שבירך (מי
 לתורה שעלה בעבור (םב״פ) את יברר הוא ויעקב יצחק אברהם אבותינו שבירך טי

 לכבוד טוב) (ביום השבת ולכבוד (בשבת) התורה לכביד המקום לכבוד
 הקדוש זה בשכר הדין. יום ולכבוד רבא) הושענא הכפורים, יום השנה, (בראש הרגל
 והצלחה ברכה וישלח ומחלה נגע ומכל וצוקה צרה מכל ויצילהו ישמרהו הוא ברוך
 ויכתבהו הו״ר) יוה״ב השנה׳ (בראש לרגל לעלות ויזכה טוב) (ביום ידיו, מעשה בכל

: אמן ונאמר אחיו ישראל כל עם הדין) ים בזה טובים לחיים ויחתמחו
הרב) עבור שבירך (מי

הנלוים כל ואת (פב״ב) הרב את יברר הוא ויעקב יצחק אברהם אבותינו שבירך מי
שכר----------------נדר (שפב״פ) בעבור אליו, הוא ברוד הקדוש זה ב

 מעשה בכל והצלחה ברכה וישלח ומחלה נגע ומכל וצוקה צרה מכל ויצילהו ישמרהו•
 ויחתמהו ויכתבהו הו״ר) יוה״כ, השנה, (כראש לרגל לעלות ויזכה טוב) (ביום ידיו.

:אמן ונאמר אחיו ישראל כל עם הדין) יום בזה צדיקים של בספרן טובים לחיים
זכר) חולה עבור שברך (מי

וירפא יברר הוא ושלמה דוד אהרן משה ויעקב יצחק אברהם אבותינו שבירך מי
-------------נדר שפב״פ) בעבור האם) שם (םב״פ, החולה (הילד) את

 להחזיקו לרפאותו להחלימו עליו רחמים ימלא הוא ברור הקדוש זה בשכר בעדו. לצדקה
 בתוך גידיו ושס״ה איבריו לרמ״ח השמים מן שלמה רפואה במהרה לו וישלח ולהחיותו.

 מלזעוק הוא שבת אומר) וביו״ט (בשבת הגוך ורפואת הנפש רפואת ישראל חולי שאר
:אם! ונאמר קרוב ובזט! בעגלא השתא לבוא) קרובה ורפואה
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נ?בה) חואנית עבור שבירר (מי

את וירפא יברר הוא ו^אה רחא רבתך שרה ויעל!ב יצהר! אברהם אבותינו שבירך מי
--------נרר (שבפ״ב בעבור האם) שם (פב״פ, ההומנית (הייצרה) האשה

 יצההזיהה יצרפאותה יצההיצימה עיציה רהמים ימצא ב״ה הר!דוש זה בשכר בערה. צצרקה
 שאר בתור וגידיה איבריה לבל השמים מז שצימה רפואה במהרה צה וישצה וצהחיותה,

 ורפואה מצזעוס הוא שבת אומר) וביו״ט (בשבת הגוף ורפואת הנפש רפואת ישראצ הוצי
: אמז ונאמר קרוב ובזמן בעגצא השתא צבוא) קרובה

מיצה) הברית קורם זכר יוצרת עבור שבירר (מי
 את וירפא יברר הוא וצאה רהצ רבקה שרה ויעקב יצהק אברהם אבותינו שבירך מי

ואביו שבעצה בעבור טוב, במזצ צה הנוצר בנה עם (פב״פ) היוצרת האשה
אברהם שצ בבריתו צהכניסו יזכו זה בשכר בערם. צצרקה---------------נדר (פב״פ)

: אמן ונאמר טובים וצמעשים וצחופה צתורה וצגדצו אבינו
השם) קריאת עם נקבה יוצרת עבור שבירר (מי

 את וירפא יברר הוא וצאה רהצ רבקה שרה ויעקב יצחק אברהם אבותינו שבירך מי
שמה ויקרא טוב, במזצ צה הנוצדה בתה עם (פב״פ) היוצרת האשה

בעדן, צצדקה----------------נדר (פב"פ) ואביה שבעצה בעבור .....בת .... בישראצ
: אמז ונאמר טובים וצמעשים צחופה צגדצה יזכו זה בשכר

סעיפים) ב׳ ובו הגומצ ברכת (דין
החיים וכצ וסימנם הגומצ. ברכת וצברר יתברר צהשם צהודות צריכים ארבעה א)

חוצה, מדבר. ים, יסורין, חוצה, תיבות ראשי חיים סצה. יודוד
 שהיה מי היינו יסורין, ונתרפא. ימים משצשה פחות צא מטתו עצ ושכב שנחצה היינו
 עסקי עצ אף אומרים ויש נפשות, עסקי עצ שהעציצו מחמה האסורים בבית חבוש
 היינו מדבר, חפצו. צמחוז והגיע הים יורדי היינו ים, צחפשי. ויצא וניצצ ממון,
 או גנבים עציו שבאו כגון נם צו שנעשה מי זה ובכצצ צישוב, כשהגיע מדבריות הוצכי

 נפצה איצו מיתה בסכנת והי׳ צו סמוך אבן שנפצ או מהם. וניצצ גזצנים או רוצחים
 הגומצ. ברכת צברך צריכים אצה כצ צבתו. או הקטנים צבניו כזאת אירע אם וכן עציו.

: אנשים עשרה מבפנים וישמעו נשים שצ הכנסת בבית תברך כשתקום ויוצרת
שיהי.' יהדר וצכתחיצה המברך, מצבר דוקא עשרה בפני צברך צריך הנומצ ברכת ב)

 תצמידי צו נמצאים אין ואם בהצבות. שעוסקים חכמים תצמידי מהם שנים
 ומ"מ צתורה. שעצה צאחר התורה קריאת בשעת צברך ונוהגים מעכב. אין חכמים

 צקבץ כשיכוצ תיכף יברך רק ימים מג' יותר התורה קריאת בשביצ יאחר אצ צכתחצה
 אחר בשבת שני ביום ניצצ אם וצכן היום. בזה בתורה קורין אין אם אפיצו עשרה

 מג' יותר איחר אם ובדיעבד ביום. בו יברך אצא ה׳ יום עד ימתין צא התורה קריאת
: שירצה אימת כך אחר גם צברך יכוצ ימים

צתורה) שעצה צאחר זו ברכה מברך נם צו שנעשה (מי
ט׳וב: שגמלני ט׳וב׳ות לחיבים הג־ומל העולם מלך אלהינו יי אחה ברוך

:אחריו ועונין
סלה: טיוב כל עמלך הוא טיוב שגמלך מי



דאההקדושהחל?א1ל16

שפטרני) ברכת (ריז

 שפטרני ברכת אברר אביו מחויב שנה י״ג בז שנעשה היינו מצוה ?בר הגיע שבנו מי
 ופירוש ומאבות, בשם זו ברכה אברר הפוססים רוב ודעת אתורה. שעואה אאחר

 כשורה. מתנהג שאינו בנו בשביא העונש מז מעתה פטור שהאב הוא הזה מעונש הפטור
 זה. עא נענש הוא בחניבו מתרשא ואם במצות. אחנכו האב מחויב הי' עתה עד כי

 עד בבנו אטפא אדם צריד עקיבא רבי אמר הנערים. וינדאו הפםוק עא במדרש כדאיתא
:ובו׳ שפטרני ברור שיאמר צריר ואיאר מכאן שנה. י״ג
ט עזפטרני הע־ולם מלזי אלוזינו יי אתה ברוך :הלזה טעיו̂נ

T ־י־ י r *  T :  T י • 1“ ■ז* : •י’ ▼ ▼ *•*ר•״ V י T  -  V

אתורה) אעאות אותו כשקוריז חתונתו קודם בשבת החתן אבבוד (זמר

 אאחר חתונתו קודם בשבת החתז אכבוד אזמר שנוהגים מקדמונים מקובא הזמר זה
 שמצאתוו כמו בשאימות הזמר זה העתקתי האחרונה. ברכה ובירר אתורה שעאה

 ע^יו יוסיפו אא וגם גזרים. ממנו עוד יקרעו. ואא ידאגו ואא הנבררים. ספרד בסידורי
 עא ידאנ ואא יתברר בהשם שיבטח החתן אב אחזק הוא הזה הזמר ותוכן זרים. דברים

 ע<צ גא שכתוב כמו ויקיים צוארו. עא רחיים שתואין חדש בעואם אהאור מתחיא אשר
 אגוזים החתן עא אז אזרוק הנשים נוהגין טבא ואסימנא יעשה. והוא עאיו ובטח דרכר ה׳

 בשמים אחד אא שיש ויבין ידע שהחתן פירושו הזה בזמר דעואל השם ומגדנות.
שמו: יתברר אא שכינת שורה שעמנו מורה עמנואל והשם ובארץ.

אל ומיוחד יחיד אחר
T : • T  T V •״

 ̂צ־ואל א^ר לבב לבר נדרש

 לישראל אלהים טיוב אן
 דעואל לף גם יררש ד«וא

עמנואל כי ור׳תמןק ח!ק
 כאל אין כי ישורון תראה

 וגיואל למיועזיע לף נאמן
:הללויה

זה: הקהא יאמר הכתב אהראות הס״ת כשמגביהין
לנו צוה ת־ורה משה• ביר יי י0 על ישראל בני לסני שם אשר התיורה רואת

: — T V T ״ : י : T ״* “ • :fT r • r  V — : T

מאשר: ותיוטכיה בה לפזחזיקים היא חיים עץ יעקב• קהלת טיורשה משה
 עשר בשטאיולה בימינה ימים ארך שלום: נתיביותיה וכל ניועם דרכי דרכיה

:ו_יאריר תיורה _יגריל צדקיו למען חפץ יי :ובכיור
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, הפטרה ברכת
 טובים ב?ביאים בחר אשר העולם מלך אלקינו אתה.י; ברוך

 בתורה הבוחר יי אתה ברוך באמת: הנאמרים ברבריהם ורצה
ויצרה: האמת עמו״ובנביאי עברו'ובישראל ובמשה •• T ;VVT VV;T

הברכות המפטיר אומר ההפטרה אחר
 האל הדיור׳ות בכל צדיק העיולטים כל צור העיולם טלף אלרזינו ןן אהה ברוך
 :וצרק אמת דבריו שכל ומקים המדבר וע׳ושה ומר’ר«א הנאמן

 ל׳א אהיור מדבריך אחד ודבר דבריך ונאמנים אלהינו יי הוא אתה נאמן
 :דבריו בכל הנאמן האל ;י אתה ברוך :אתה וךחטן נאמן מלך אל כי ריקם ישוב

 ברוך :בימינו במהרה תיושייג נפש ולעלובת חיינו בית היא כי צייון על רחם
בבניה: צי׳ון משטח יי אתה

- T : T : - ז■־••! : י • - ••ן T

 במהרה משיחך דור בית ובמלכות עבדך הנביא באליהו אלהינו ןן שטחנו
 בשם בי :כביודיו את אחרים עיור ינחלו ולא זר לא.יישב כסאיו על לבנו ועל יבא

 :דוד מגן (̂י אתה ברוך :וער לעיולם נדו ןכבה שלא ליו נעזבעת קדשך
אלהינו יי לנו שנתת הזה השבת י־ום ועל הנביאים ועל העב־ודח ועל הת־ורח על

J T י J • י ״ " ; ““T “־Y:  T;  T  T j — T V  V . .

:ולתפארת לכבוד ולמנוחה לקדשה

 כל בפי ^זמך ןתברך אותך ומברכים לך מורים אנחנו אלהינו יי הכל על

השבת: מקרש יי אתה ברוך ועד: לעולם תמיד חי

 מזכיריז איז פסח חוה״ט בשבת אב^ זה׳ אומרים סוכות חוה״מ ובשבת רג^ים בשלש
: ההפטרה בברכת פסח של

̂ש̂ב הנביאים ועל העבודה ועל התורה על  יום ועל הזה) השבת יום ועל (

ש״ת עצרת אשמיני הסכיווז חג השבעות חג לשבועות הטצות חג ̂ו
 ולשמחה לששון ולמנוחה) אלהינו(לקדשה יי לנו שנתת הזח״ העצרת חג השמיני

 ןתברך אותך ומברכים לך מורים אנחנו אלהינו ;י הכל על ולתפארת: לכבוד

 ו).ישראל (השבת מקדש יי אתה ברוך וער: לעולם תמיר חי כל בפי ̂;זטך

:והזמנים

̂ה אראש ̂ש̂ב הנביאים ועל הזעב־ורה ועל הת־ורה על הש  הזה) השבת י־ום ועל (

ולתפארת: לכבוד ולמנוחה) ולקדשה אלהעו יי לנו שנתת הזה הזכרון יום ועל
T־ I T*“ ־־ •* V  V | V T־  ; * :  T  :  T  : * : T  *.f : * I "  V: T ;  JT T

חי כל בפי שמך .יתברך אותך ומברכים לך מודים אנחנו אלחיגו .;י ד«כל על
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 הארץ כל על מלןי ין אחה בררןי :לער ו_קןם אמת רדברף • ועד לעולם תמיר

:הזכרון וי׳ום ישראל וי (השבת מקדש

 השבת יום ועל (אשב^ הנביאים ועל העבודה זעל התורה על בשחרית ^יו״ב

למהילה ולמנוהה* (לקדשה אלהינו יי לנו שנתת הזה הכפרים יום ועל הזה)
“ V: T :  jT  T | — T V V”  ’ : V 1: • ••ן- . T • : • T : • : T

יי הכל על :ולתפארת לכבוד • עינותינו כל את בו ולמחל ולכפרה ולסליחה
. • : • T :“ד ־ T V T : • : ד : •‘V T : • : T : I ־ ־ :T

ם לף מורים אנחנו אלהינו  לעולם תמיר חי כל בפי זטף1י יתברןי ♦ אותןי זמנרכי

 ולעונות לעונותינו וסולח מוחל מלף ין אתה ברוף :לעד ו_קים אמת ודברף .ועד

ש הארץ כל על מלף • ושנה שגה בכל אשמותינו ומעביר ישראל בית עטו  טקי

:הכפרים ויום ישראל ̂ ו (השבת

לר.0ל\ז שבירר מי שבירר מי פורהז׳ יסום (בשבת)

סעיפים. ז׳ ובו נשמות הזכרת דין
 תורה הספר שמכניסים ?ודם התורה ?ריאת אחר בשבת יוהזכיר נוהגים מ?ומות יש א)

 נוהגים ובמדינתנו עציהם׳ וצהתפצצ השבוע באותו שנ?ברו המתים נשמות צהיכצ
 שצהם שהיארצייט המתים נשמות אותז צמנחה התורה ?ריאת אחר בשבת צהזכיר

 נוהגים וגם רחמים. מצא אצ התפצה עציהם. וצהתפצצ השבת שצאחר בשבוע יהי׳
 נשמות עצ צהתפצצ הרחמים אב דשחרית התורה ?ריאת אחר בשבת צומר אנו

: השם ?רושת עצ שנהרגו ה?רושים
 שאיז שבז וסכצ הרחמים׳ אב בו אומרים איז צדק צדקתך בו אומרים שאיז בשבת ב)

היאר־ שצ המתים נשמות וצא השבוע. באותו שנ?ברו המתים נשמות בו מזכירים
 בשבת ובז מיצה. ברית בו שיש או החתונה אחר חתז בו שיש בשבת וכן צייט.

: הרחמים אב בו אומרים אין החודש את בו שמברכים
 הרחמים אב אומרים המצרים בין שצ שבתות בג׳ וכן הספירה ימי שצ בשבתות ג)

 באותן מיצה ברית יש אם ואפיצו החורש׳ את בו שמברכים בשבת אפיצו
 נשמות ובז השבוע באותו שנקברו המתים נשמות אבצ אותו׳ אומרים ג״ב השבתות

 שמברכים המצרים בין ושצ הספירה בשבתות מזכירים אין היארצייט שצ המתים
אומרים. אין הרחמים אב גם אז בשבת אייר חודש ראש חצ ואם החודש׳ את בהם

 אב בו אומרים צרק צרקתד בו אומרים שאין אע״פ בשבת באב תשעה חצ אם י)
: המתים נשמות בו מזכירים ונם הרחמים

 צד?תד ונם הרחמים אב בשבת שם אומרים השבעה תור האבצ בבית המתפצצים ה)
: בשבת מתוחה הדין מדת שאין צפי צדק׳

 ״יזכור״. התפצה׳ עציהם ומתפצצים המתים נשמות בהם שמזכירים המועדים אצה י)
הנשמות, בו מזכירים תעשר עשר או הבכור כצ בו שקוראים שביום הוא וסימנך

 ביום וגם רסכות׳ עצרת שמיני דשבועות׳ ב׳ יום פסח, שצ אחרון : הם ראצה
 צנשמות גם וכן העוצם צכצ כפרה זמן שאז צפי הנשמות׳ מזכירים הכפורים
 אצו פדיתה׳ אשר החיים׳ אצו ישראצ׳ צעמד כפר בספרי׳ כראיתא המתים׳
: כפרה צריכים המתים שגם מכאן המתים׳
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 בשנה המתים נשמות להזכיר שאין רצ״ב סימן או״ת הרשב״ז בתשובת בתב ז)
 דאדרבא זה עא הו^הים ויש ^מע^ה, נידונים שאז ^פי מיתתם ^אחר הראשונה

 הבאה״ט כתב שמ״ז וביור״ד בעדם. רחמים י^אפושי טפי מבעי הראשונה בשנה
עכ״יצ• הרגל׳ בתור אפילו הראשון פעם אפילו להזכיר נוהגים אנו וז״ל הלבוש בשם

לשונו׳ וזה ס״ט דף נח פ׳ הזוה׳׳ה עפ״י מקום להם יש הרשב״ז דדברי לי ונראה
 דידכר לאינש ליה ליבעי לא בעלמא שריא דדינא בשעתא חזי תא אלעזר א״ר

 מנלז ביה. לאשגחא וייתוז חובוי ידכרון שמיה אדבר אי דהא לעילא׳ שמיה
 ותאמר בו'• עלמא ,דאין וקוב״ה הוה השנה דראש טוב יום יומא דההוא משונמית

 ועפי״ז יעו״ש. בו׳ בי וישגחון לי דידכרוז בעינא לא יושבת אנכי עמי בתור
 שייר הוא השנה ראש של הרין ביום ישראל הכלל על דשייך העניז שזה מובן

מיתתה. אחר ראשונה בשנה שלה הדין בזמן המת נשמת של הפרט על כן גם
 בלי תהי' המיתה אחר הראשונה בשנה נשמות שהזכרת לנהוג מסתברא זה לפי

 מורי אכי נשמת סתמא יאמר שהבן אלא בפרטיות. המת נשמת של השם הזכרת
 ותבא תעלה והתפלה לעולמה׳ שהלכה מורתי אמי נשמת או לעולמו שהלך
: הקטרוג תעורר ואל לה הראוי למקום ממילא ותגיע

נשמרת הוכרת סדר
 : רגלים וכשלש כפור ביום הפטרה אחר נשמות להזכיר ישראל בקהל נוהגים

: אומרים האב נשמת בעבור
ר ו כ ז  צדקה נ־ודר שאני בעבור לעולמו עזהלף סב״ס מיוךי אבא נשמת אלהים י

 אברהם נעזמת עם החיים בצרור צרורה נסשו תהא זה בשכר בעריו

_ןדן שבגן .וצדקניות צדיקים עזאר ועם ולאה רחל רבקה שרה וי_עקב יצחק

:אמן ונאמר

: אומרים האם נשמת בעבור
ס מיוו־תי אטי נקזמת א.להים יוכור  ניורר שאני בעבור לעולמה שהלכה פב׳׳

 נ^זמיות עם החיים בצריור צרורה נפעזה תהא זה ובשכר בעדה צדקה

שבגן וצרקנייות צדיקים שאר ועם ולאה ךרזל רבקה שרה ויעקב יצחק אברהם

:אמן ונאמר עדן

: אומרים הקרובים ויתר הזקנים אבותיו ואם האב נשמת בעבור
בין ואחייותי אחי ודיוריותי דיודי וזקנותי ז.קני ואמי אבי נעזמיות אלהים יזכור

בעדם צדקה נודר שאני בעבוד לעולמם שהלכו אטי מצד בין אבי מצד
. ^ , . . I . _ ״ • T V: ד ד : - V• - ׳ ; ^ ־ T T: ״ :T

 יצחק אברהם נשמיות עם החיים בצרור צרוריות נפשותיהם תהיינה זה ובשכר

:אמן ונאמר ער.ן שבגן וצרקגיות צדיקים שאר עם ולאה רחל רבקה שרה ומןקב
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: השם קידוש עא המומתים נשמות בעבור
ר כו  מצד הן אבי מצד הן וקר־וב־ותי (ןר׳ובי בל ונשמות סב׳׳ס נשמת אלרזים יז

 ושגחנוןו ושנטבעו ו^זנשרסו שנשחטו הן שנהרגו הן שהומתו רון אפוי
̂קה שאתן בעבור השם קדוש על  תחיינה זה ובעזכר נעזמותירום הזכרת בער צך

 שרה ויעקב יצחק אברהם של נשמותיהם עם החיים בצרור צרורות נסשותיך»ם

:אמן ונאמר ;גדין שבגן וצדקני־ות צדיקים שאר ועם ולאה רחל ךבקה

 ה^צכינח כנפי על נהונח מנוחה המציא במר־ומים״ ̂ע׳וכן רחמים מלא אל ̂זכר

 פב״ס טורי) (אבי נשמת את מזהירים הרקיע כזיוהר וטהורים קדושים במעליות
 מנורזתז תהא עדן בגן י נשמת׳ו הזכרת בער צדקה אתן שאני בעבור לעולטיו שהלף

נעזמתיו את החיים בצריור ויצריור לעיולמים כנפיו בסתר יסתירהו הרחמים בעל לכן
-T  ■T- • - . . ״  : • : • : • T  : T T :  V---------V  . . ,

:אמן ונאמר מעזכביו על בשליום וינוח .נחלת־ו הוא יי
T ;׳ך  : “  T ;  T ״ ־ : T ; ־־ T *• י

 ה^זכינח כנפי על נכיונה מנוחה המציא בטריומים• עזיוכן רחמים מלא אל ?נקבל,

 פב״פ מורתי) (אמי נעזטת את טןהירים הרקיע כז־והר וטהיורים קר־ושים בטעל־ות

 תחא ערן בגן נ^זמתח הזכרת בער צדקה אתן שאני בעבור לע־ולטה ^וחלכה

החיים בצר־ור ויצריור לעיולטים כנפיז בסתר יסתירה הרהטים בעל לכן מנוחתה*
; T  ^  — J •• T T  T“ • “ ; ״ T  T  : V :  T : • • — — ; ״ ; ״ ; ד

:אמן ונאמר בעזלום משכבה על ותנוח נחלתה הוא יי נשמתה את

הרב) עבור שבירך מי הש״ץ אומר נשמות הזברת (אחר
̂מה דוד ואהה משה ויעקב יצחק אברהם אבותינו שבירך מי רגלים לשלש  הוא וש

 הנזכרות הנשמות בעד צדקה שיתן בעבור (פב״פ) הרב את יברך
 ישמרהו' הוא ברוד הקדוש זה בשכר הרנל, ולכבוד התורה ולכבוד המקום לכבוד היום

 לעלות ידיו מעשה בכל והצלחה ברבה וישלח ומחלה נגע ומכל וצוקה צרה מכל ויצילהו
: אמן ונאמר אחיו ישראל כל עם לרגל

 הוא ושלמה דוד ואהרן משה ויעקב יצחק אברהם אבותינו שבירך מי כפור ליום
 היום הנזכרות הנשמות בעד צדקה שיתן בעבור (פב״פ) הרב את יברד

 ישמרהו הוא ברוך הקדוש זה בשכר הדין׳ יום ולכבוד התורה ולכבוד המקום לכבוד
 של בספה טובים לחיים ויחתמהו ויכתבהו ומחלה נגע ומכל וצוקה צרה מכל ויצילהו
אחיו, ישראל כל עם ידיו מעשה בכל והצלחה ברכה וישלח הדין יום בזה צדיקים

: אמן ונאמר
הרחמים) אב אומרים כך (אחר

אשרי. שאומרים קודם החודש בו מברכין שאין שבת בכל הרחמים אב לומר (נוהגין
 אפילו הרחמים אב אומרים המצרים בין ימי ושל הספירה ימי של בשבתות

החודש.) בהם מברכין אם
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̂ב1  יפקוד הוא .העצומים פרחמיו מרומים שוכן הרסמים !

 הקודש קהלות .והתמימים והןשרים החםידים ברחמים
 בתיהם והנעימים הנאהבים .השם מךשת על נפשם שמסרו
 רצון לעשות יגברו ומאוייות מנשרים.קלו .נפרדו לא ובמותם

 צדיקיעולם. שאר עם לטובה תנםרןפץצורם:.יזכרםאלהינו
 איש משה בתורת בכתוב השפוןזי: _עבךיו דם נקמת וינקום

 לצריו ונקם;שיב ןקום'. לגבדיו דם כי עטו גרם הרדנו .’האלהים
 אמר.‘? כתוב הנביאים ^בדיף ;די ועל עטו: אדמתו וכפר

 נאמר. הקודש ובכתבי בציון: ישכן ויי נקיתי. לא ונקייתידמם
 דם לעינינו'נקמת ב'נו.ים רדע אלהיקס: א.יה הנו.ים יאמרו למה

 שכח לא וכר אותם דמים דורש ואומר"בי העזפוך: עיבדיןי
 ארזן על ראש מחץ נויות מלא בנו.ים תין ואומר ענוים: צעקת
יי' אשריוכו׳ ראש: יךים » על .ישתה בךרד מנחל ריבה:
 רגלים שלש שאחר הראשון בשבת הש״ץ מברך להיבלה תורה הספר שמכניסין (קודם

 על לכפר ברי ושני וחמישי שני להתענות עליהם המקבלים ההררים את
שעברו.) המוערים ימי מן העם של ראש קלות

 ושני חמישי שני המתענים עבור שבירך מי
 כל את יברך הוא ושלמה רור ואהרן משה ויעקב יצחק אברהם אבותינו שבירך מי

 זה ובשבר ושני. וחמישי שני התעניתים להתענות עליהם המקבלים
 והצלחה ברכה וישלח ומחלה ננע ומכל וצוקה צרה מכל ויצילם ישמרם הוא ברוד הקדוש

: אמז ונאמר אחיהם ישראל כל עם שועתיהם ויאזין תפלותיהם ויקבל ידיהם מעשי בכל

 בהם שאומרים בימים בשבת ובחמישי בשני להיכלה תורה הספר שמכניםים (קודם
רצון). היהי אלו הש״ץ אומר תחנון

 נלהעזיב ח.יינו בית את לכונ.ן שב^מ;ם. אבינו מלפני רצון ;הי
̂ י י :אמן ונאמר ^^מינו,' במהרה בתוכנו שכינתו אתי I•• T : T • I•• ; T • : V : ־ I •• T

 פליטתנו ועל על.ןנו ל.רךום שבשמ;ם. אבינו מלפנ.י רצון יהי
ל‘ומעל י מעלינו ומנפה משחית ולמנוע ר|<ל',’ש’י בית עטו כ

; • : I ־ ־ : • • • I ־ • •  X  • •  X ־ X ־ • • • ;T • •

:אמן ונאמר
 .חכמי.ישראל בנו לה;ם שפש?ו.ים. אבינו מלפנ.י רצון ;הי

 תלמידיקם מ;ךי“ות? עניהם'ובנותיהם}תלמ;ךהם הםיונשיהם
י י י י אימן: ונ^מר בכלי■מהומות'^שבותיהים',
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 בשורות ונתבשר שנשמע שבשמים. אבינו מלפני רצון ןך,י

 'הארץ כנפות נדחינו'מארבע וקבץ ונחמות. ישועות טובות
׳ ' ........... ״ :אמן ונאמר

 בין העומדים ובשמה׳ בצרה הנתונים כל־בית־ןשראל אחינו
 לרקה׳ מצךה ויווןייאם עליהם׳ יךדום המקום ב!בשה. ובין בים

 ב׳עגלא׳ועומןימריב. השתא לגאלה. ומשעבוד לאורה׳ ומאפלה
אמן: ונאמר

בנעימות) ואומר הס״ת את לוקח להיכלה תורה הספר הכנסת (קודם

nלבדו: קזמו נקונב כי ״ עזם את יהללו ״
עם ישראל לבני חסידיו לכל חהלה לעט־ו ררם..ןןרן ושמים ארץ על הורו קהצ

הללויה: קרובו

 שחל טוב וביום דשבת׳ במנחה חודש׳ בראש בחול, להיכלה, תורה הספר (כשמוליכיז
לדוד מזמור אומרים שחרית ובשבת ומלואה, הארץ לה׳ מזמור לדוד אומרים בחול

:) אלים בני לה׳ הבו

: זה אומרים להיכלה תורה הספר כשמכניסין
 ן; הומה :שראל: אלפי רבבות י.; שובה יאמר ובנוחה

 וחס:דיך.יתנו: צדק ^מיך.ילבשו עזף־. וארון אתה למנוחתןי
 נתתי טוב למה כי מישקך. פני תשב אל עבדך דוד בעבורי

 ותומכיה כה למחזיקים היא דוןים עץ .תעזובו אלי תורתי לכם
 ל העזיבנו' שלום. נתיבותק וכל נועם דרכי דרכיד׳ מאשר:

כקדם:’ימינו חדשי ונשובה אליך •• T 1 t: nv ••־ v'lv; 1*• T
T \ :T IV T :t: I••

השנה זמני לכל הקדושה הקריאה ציוני

נברי) ג׳ לקריאת בראשית סרר (ציוני

 : שלישי יום עד (ישראל) שני יום עד (לוי) אחד יום עד (כהז) בראשית
 עשה: כז עד (ישראל) יהיו ונקבה עד (לוי) תעשה ושלישים עד (כהז) נח
 בנללר: נפשי עד (ישראל) הנגבה ונסוע עד (לוי) האדמה משפחות עד (כהז) לו

 : בז ולשרה עד (ישראל) ויאכלו עד (לוי) דברת כאשר עד (כהז) וירא
 : לסוחר עובר עד (ישראל) הארץ עם עד (לוי) חת לבני עד (כהן) שרה חיי

ותורתי חקוחי עד (ישראל) אותם בלדת עד (אוי) ה׳ את לדרוש עד (כהן) תולדות
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 : לר אעשרנו עד (ישרא^) השמים שער עד (^וי) בו ויורדים עד (כהן) ויצא
 : מרב יםפר אא עד (ישרא^) ^פ^יטה עד (^וי) בעיניך חז עד (בהז) וישלח
 הדבר: את שמר עד לאלומתי(ישראל) ותשתחוין עד (לוי) פםים כתנת עד (כהז) וישב
 : פרעה אל ויבא ער (ישראל) חלום והנה עד (לוי) פרעה ויקץ עד (כהן) מקץ
 : בנפשו קשורה עד (ישראל) אדני דברי את עד (לוי) אהבו ואביו ער (כהן) ויגש
_ : ואברכם ער (ישראל) אותי ויברך ער (לוי) המטה ראש עד (כהן) ויחי

גברי) ג׳ לקריאת שמות סדר (ציוני

 : הילדים את ותחייז עד (ישראל) ישראל בני עד (לוי) אותם הארץ עד (כהן) שמות
 : מצרים מארץ עד (ישראל) קשה ומעבודה עד (לוי) בריתי את עד (כהן) וארא

 : פרעה פני מאת עד (ישראל) פרעה מעם ויצא (לוי) ויעבדני עמי עד (כהן) בא
 : רמה ביד עד (ישראל) כן ויעשו עד (לוי) העם לפני עד (כהן) בשלח
 : האלהים לפני עד (ישראל) ה׳ ויצילם (לוי) פרעה מחרב עד (כהן) יתרו

 : ירפא ורפא עד (ישראל) כסך איז עד (לוי) לעולם ועבדו עד (כהז) משפטים
 : אליר אתז אשר עד (ישראל) תעשו ובז עד (לוי) שטים ועצי עד (כהן) תרומח

 : לזכרה עד (ישראל) ישראל בני שמות עד (לוי) השש ואת עד (כהן) תצוח
 עד (ישראל) נפשותיכם על לכפר ה׳ לפני עד (לוי) לה׳ תרומה עד (כהן) תשא כי

: לדרתם
 : משה מלפני עד (ישראל) ה׳ צוה אשר עד (לוי) השבת ביום עד (כהן) ויקחל
משה: את עד (ישראל) לאח ככר עד (לוי) ובשש עד (כהן) פקודי

גברי) נ' לקריאת ויקרא םרר (ציוני

 :לה׳ ניחוח ריח עד (ישראל) לה׳ ניחוח ריח עד (לוי) עליו לכפר עד (כהן) ויקרא
 : יקדש בהם יגע עד (ישראל) תכבה לא עד (לוי) המזבח אצל עד (כהן) צו

 ויעשה: עד (ישראל) משה את עד (לוי) ה׳ כבוד עד (כהן) שמיני
 : שנית ימים עד (ישראל) וטהרה הכהן עד (לוי) טהרה ימי עד (כהן) תזריע
 :ה׳ לפני תנופה עד (ישראל) וטהר במים ער (לוי) חיים מים עד (כהן) מצורע
 :ישראל קהל כל עד לו(ישראל) אשר החטאת עד ביתו(לוי) ובעד עד (כהן) אחרי

 :ה׳ אני עד (ישראל) אלהיכם ה׳ אני עד (לוי) אלהיכם ה׳ אני עד (כהן) קדושים
 :מקדשו ה׳ אני עד (ישראל) ה' אני עד (לוי) קדש והיו עד (כהן) אמור
 :אחזתו אל עד (ישראלי) לאכול תבואתה עד (לוי) ה׳ תבואת את עד (כהן) בהר

קוממיות: עד (ישראל) אתכם בריתי עד (לוי) בארצכם לבטח עד (כהן) בחקותי

גברי) ג' לקריאת במדבר סדר (ציוני

 במדבר עד (ישראל) הם ישראל אלפי עד (לוי) הוא אבותיו לבית עד (כהן) במדבר
: סיני:

 : משה ביד עד וישראל) הכהן אהרן בן עד (לוי) ולמשא לעבוד עד (כהן) נשא
 : הלוים לי עד ישראל(יישראל) בני עד (לוי) המנחה את עד (כהן) בהעלתך

 : ענבים בכורי עד (ישראל) יהושע עד (לוי) המה ב׳׳י ראשי עד (כהן) שלח
: השתרר נם עד (ישראל) לוי בני עד (לוי) ה' קהל עד (כהן) קרח
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 :כ^י אא עד (יע^ראא) הוא חטאת עד (אוי) הפדה דפת1ע עד (כהז) חקת
 : הוא בדור עד (י׳טראא) באק דברי עד (אגי) ההוא בעת עד (כהן) בלק

 : מצרים מארץ עד (ישראא) הוא במדין עד (אוי) שאום בריתי עד (כהן) פנחס
 : אביה בבית עד (ישראא) אה יםאח עד (אוי) אה יםאח עד (כהן) מטות
: אכם דבר כאשר עד (ישראא) פרת נהר עד (אוי) מצרים כא עד (כהן) מסעי

גברי) ג׳ אהריאת דברים סדר (ציוני

 : אכם דבר עד (ישראא) פרת נהר עד (אוי) אאיהם אותו עד (כהן) דברים
 : היום אפניכם עד (ישראא) היום כאבם חיים עד (אוי) והאבנון עד (כהן) ואתחנז

 : אך נתן אשר עד (ישראא) האדם יחיה עד (אוי) ונורא גדוא עד (כהן) עקב
 : בטח וישבתם עד (ישראא) שמה ובאת עד (אוי) בה וישבתם עד (כהן) ראה

 : עוד יזידון ואא עד (ישראא) יורור אשר עד (אוי) אר נתן עד (כהן) שופטים
 ויראו ישמעו עד (ישראא) הבכורה משפט עד (אוי) עניתה אשר עד (כהן) תצא כי
 : ודבש האב עד (ישראא) בהרבר אשר עד אנו(אוי) אתת עד (כהן) תבוא כי

 : הזאת התורה דברי עד (ישראא) היום עמנו עד (אוי) היום עמך עד (כהן) נצבים
 : ארשתה שמה עד (ישראא) יעזבך ואא עד (אוי) ה׳ דבר כאשר עד (כהן) יילר

 נכר: אא עד (ישראא) ויכוננד עד (אוי) אאאהינו עד (כהן) האזינו
: מנשה אאפי עד (ישראא) שכן כתפיו עד (אוי) תהי׳ מצריו עד (כהן) ברכה

ר ד ת ס ו פ ס ו ה
הוספות. מאכען וועגען כללים ה' הוספות בעשיית כללים חמשה

ברית או חתונה יש אם שבת בכל א)
 יכואים אחרים חיובים או מיאה

 אהוסיך התורה בבריאת הוספות אעשות
 מאבד שנצרך׳ כמה ברואים ז׳ מנין עא

 ברואים ו' עא בו אהוסיך שאין כפור ביום
 אם הוספות אעשות מתירין יש טוב וביום

: אזה נחוץ

פסובים. מג' פחות הוספה אין ב)
מג׳ בפחות ואעמוד אסיים ואסור

 סתומה פרשה הן אפרשה׳ סמור פסובים
 בפחות אעמוד יסיים אא וכן פתוחה. והן

: הפרשה אחר פסובים מג׳

חתוגה א דא איז עם ווען שבת יעדעז א)
 חיובים אנדערע אדער ברית׳ א

 בריאת איז הוספות מאכען מען בען
 ווי מעהר אויפרופען זאא מען התורה,

 יום ברויך׳ מען פיעא ווי עאיות. זיבען
 מאכען. נישט הוספות ביין מען בען כפור

 מתיר זענען וואס פוסקים דא איז טוב יום
נויטיג: איז עם אויב הוספות מאכען צו

דריי פון וועניגער ניט איז הוספה א ב)
 טהאר בורא בעא דער און פסובים

 ווע־ שטעהן באייבען צו אויסאאזען נישט
 סיי פרשה. א פאר פסוקים דריי ווי ניגער

 פתוחה. פרשה א סיי סתומה, פרשה א
 אויסאאזען נישט מעז טהאר דעסגאייכען

 דריי ווי וועניגער שטעהן באייבען צו
: פרשה א נאך פסוקים
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שלישי, שני, בחומש. שנרשם מה מה ג)
 על מודה זאת אין וכו׳ רביעי

 התחאת נם ובז חדשה׳ פרשה התחאת
 ^רשום 5שמתחיי בהחומש׳ חדש פרק

 אין וכו' ג' ב' א' הפסוקים סכום מחדש
 אם דוקא רק חדשה׳ פרשה על מורה זאת
 הז הפסוקים׳ ביז פנוי מקום בתורה יש

 מורה זאת שיטה. בסוח והן שיטה באמצע
 זה עבור ונרשם חרשה. פרשה ת5התה על

 ובפעמים פ אות אפעמים החומש בתור
 החדשה שהפרשה מורה פ אות ם. אות
 פרשה על מורה ם אות פתוהה׳ היא

סתומה.

שמסיים במקום הוספה אעשות אין ד)
 במי או רע בענין שמתחיא או

 הקדמונים אומות רעת רע. מעשה שעשה
 אא זה בתורה׳ שנזכרו א^י^ים עובדי

_ : רע ענין מקרי

כהז ^קרות יכולים הוספה כשעושין ה)
 מקומות ויש לאחרון,

 הוספות הרבה ?עשות כשצריכים נוהגים
 ובכיצ קרואים. ז' של שורות איזו עושין
 רביעי׳ ישרא?׳ ^וי, כהן, קורא׳ שורה

 חוזר כר אחר שביעי, ששי, חמישי,
 שביעי. עד ישראא, ^וי, כהן, ^קרות
 שעושין פעם בכל וכן אחרון, קורא ו^בסור
 ״יעמד באחרונה ?העו^ה קורין הוספה
 ?קרות יכו?ין ו?מפטיר אחרון". פב״פ

:?האחרון שקראו הפסוקים אותן

 אזן אחרון". פב"פ ״יעמד ?עצטעז דעם
צום גע?ייענמ האט מען וואם פסוקים

איז אננעצייכענט איז וואס דאם ג)
רביעי, ש?ישי, שני, חומש,

 אנהויב קיין נישט חייסט ווייטער, זא און
 אנ־ אן דעסג?ייכען פרשח. נייע א פון

 אן זיר חויבט עס ווי חומש אין פרק הויב
 פסוקים פון מספר נייעם א רעכענען צו
 נישט נאד אויר הייסט דאס נ', ב' א'
 אין דא איז עם וואו נאר פרשה, נייע א

 שורה, א אין שטיקע? ?עדיג א תורה ספר
 סור צום סיי שורה, מיט דער אין סיי

 פרשה. נייע א אן זיר הויבט דא שורה,
 ער־ די אויר אנגעצייכענט איז חומש אין

 אן מאה? א פ, אות אן מאה? א טער
 נייע די אז בעצייכענט פ אות ם׳ אות

 בעצייכענט ם אות פתוחה, א איז פרשה
: סתומה א איז פרשה נייע די אז
קייז מאכען נישט טהאר מען ד)

 עם ווי ארט אזא אויר הוספה
 זיד הויבט עס ווי אדער אויס זיר ?אזט

 א מיט אדער ענין ש?עכט א מיט אן
 פערציי־ די פון ש?עכטץ ראם רע׳ מעשה
 ווערט וואם געצעדדיענער אומות טינע

 קייז נישט הייסט תודה, די אין געדענקט
:ענין ש?עכטער

 מען קאז הוספה א מאכט מען אז ד«)
 אין אחרון, צו כהן א אויפרופען

 מעז אז נוהג זיר מען איז ערטער טהיי?
 מעז מאכט הוספות פיע? מאכען דארר

 איז ע?יות זיעבען צו שורות׳ עט?יכע
 הא־ דארר מען אז דהיינו שורה׳ יערער

 מעז מאכט ע?יות צוואנציג און איין בען
 ערשטע די נאר און הוספות, פערצעהן

 אופסניי אז מען הו.יבט ע?יות זיעבען
 ע?יות זיעכעז פון שורה א אויפצורופען

 חמישי, רביעי, ש?ישי׳ ?וי, כהן, :כסדר
 אן מען הויבט נאכהער שביעי. ששי,

 כהן, : כסדר שורה דריטע א אויפצורופען
 סור צום ווייטער, זא און ישרא?, ?וי,

 מאה? יעדעס אזוי און אחרון, מען הפט
 אויר מען רופט הוספה א מאכט מען ווען

 זע?בע די ?ייענען מען קען מפטיר צו
:אחרון
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 בענין ?ורא והבעא הסנז עא אהקא כדי

 בבא בזה נרשם הוספות עשיית
 מהומות באיזה האחרונות בעאיות סדרא
 נצרר ואם הוספות. בהז אעשות שיש

 הסגז מזה ויבינו ירעו הוספות איותר
 עשיית ואהתחיא אההרים איר הורא והבעא

 בחמישי הראשונות בעאיות עור הוספות
 בפי יותר במוקרם ועור בשאישי ברביעי
העאיות: מספר שא הצורר

 מיט נבאי אויר׳ן פערגרינגערעז צו כדי
מא־ הוספות וועגעז קורא בעא רעם

 יערער איז אנגעצייבענט רא ווערט כעז,
 פעז מעז ווי עאיות אעצטע רי ביי סררא

 צו דארף מעז אויב אוז הוספות, מאכעז
 פוז שויז וועאעז הוספות, מעהר מאכעז

 בע; רעם מיט גבאי רער פערשטעהז רעם
 הוספות מאכעז אנצוהויבעז אזוי ווי קורא

 חמישי, רהיינו עאיות, פערערשטע רי איז
 פריהער, מעהר נאד און שאישי, רביעי,

: עאיות רי פוז געברויד רעם אויט

בראשית

 החיים עץ דרר את אשמר — א׳ הוספה (ברביעי) : הוספות שש בראשית. סררא
 תמשא ואתה — ג׳ הוספה :אה' מנחה הארמה מפרי — ב׳ הוספה

 תובא ואחות — ה' הוספה (בחמישי) : ערז קדמת נוד בארץ וישב — ר׳ הוספה ; בו
:השם אנשי מעואם אשר הגבורים המה — ו' הוספה (בשביעי) :נעמה קיז

 •• בגויהם אמשפחתם אאשנו איש — א׳ הוספה (בששי) : הוספות י״א נח. סדרא
 ואת פאשתים — ג׳ הוספה : שנער בארץ ובאנה ואבד — ב׳ הוספה

 :יקטן אחיו ושם — ה׳ הוספה :בגויהם בארצתם אאשנתם — ר׳ הוספה :בפתרים
 הוספה : הארץ בא פני עא — ז׳ הוספה : האדם בני בנו אשר — ו׳ הוספה (בשביעי)

 בנים ויואר וגו׳ עבר ויחי — ט' הוספה : ובנות בנים ויואר וגו׳ ארפבשד ויחי ח׳
וגו׳ נחור ויחי — י״א הוספה : ובנות בנים ויואר וגו׳ רעו ויחי — י׳ הוספה : ובנות

: ובנות בנים ויואר
 הוספה : הנה עד האמרי עוז — א׳ הוספה (בששי) : הוספות עשר לך. סדרא

:אאשה או אישה אאברם — ג׳ הוספה : היבוסי ואת הגרגשי ואת — ב׳
 הגם — ו׳ הוספה : מרב יספר ואא — ה׳ הוספה : שור בדרר העיז עא — ד׳ הוספה

 (בשביעי) : אאברם ישמעאא את הגר בארת — ז׳ הוספה : ראי אחרי ראיתי האם
 אזרעו עואם אברית — ט׳ הוספה : וביניבם ביני ברית אאות והיה — ח׳ הוספה

: אברהם מעא אאהים ויעא — י׳ הוספה : אחריו
הוספה : ברית שניהם ויכרתו — א׳ הוספה (בששי) : הוספות שבע וירא. סדרא

אמר אשר — ג׳ הוספה (בשביעי) : הזאת הבאר את חפרתי כי — ב׳
 עא — ה׳ הוספה : יחרו שניהם ויאכו המאבאת ואת — ד׳ הוספה : האאהים או

אברהם וישב — ז׳ הוספה : יראה ה׳ בהר — ו׳ הוספה : אעצים ממעא המזבח
: שבע בבאר

 אשר האנשים ורגאי — א׳ הוספה (ברביעי) : הוספות עשר שרה. חיי סדרא
 אשר — נ׳ הוספה : אבני אשה ואקחת — ב׳ הוספה : אתו

— ה׳ הוספה (בחמישי) : ידיה עא והצמידים — ד׳ הוספה : אדני אבז ה׳ הוכיח
— ז׳ הוספה : אנשיו ואת אברהם עבר ואת — ו׳ הוספה :אארוני ואאכה שאחוני
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 — ט' הוספה :קטורה בני א^ה — ה׳ הוספה (בששי) :הנגב בארץ יושב והוא

: וקרמה נפיש יטור — י׳ הוספה (בשביעי) : שנים וחמש שנה ושבעים

 : הזה היום עד שבע באר — א׳ הוספה (בחמישי) : הוספות י״ב תולדות. סדרא
 מצוה אני אאשר — ג׳ הוספה : אהביא ציד אצור — ב' הוספיה

 : נפשד תברכני בעבור — ה׳ הוספה : אי קד ואר בקאי שמע — ד׳ הוספה : אתר
 אחיו ועשו — ז׳ הוספה (בששי) : ויברכהו שערת אחיו עשו כידי — ו׳ הוספה

 : ברכה אי אצאת האא — ט׳ הוספה : יהיה ברור גם — ח׳ הוספה :מצירו בא
 מבנות אשה תקח אא — י״א הוספה : הרנה אחי אבן אא אד ברח וקום — י' הוספה

: כנעז מבנות אשה תקח אא אאמר עאיו ויצו — ״ב2-8(פי*>^ג^»גטפ : כנעז

 : הגאעד הר פניו את וישם — א׳ הוספה (בששי) : הוספות תשע ויצא סדרא
 עם מדבר — נ׳ הוספה :הגאעד בהר אחיו את תקע ואבן — ב׳ הוספה

 שנינו: ביז ויוכיחו — ה׳ הוספה : רחא באהא ויבא — ד׳ הוספה : רע ועד מטוב יעקב
 הוספה : גאעד שמו קרא כן עא — ז׳ הוספה : מצבה וירמה — ו׳ הוספה (בשביעי)
בהר: ויאינו אחם ויאכאו — ט' הוספה ובינד: ביני יריתי אשר — ח׳

 הוספה : אא בית אאהים — א׳ הוספה (בששי) : הוספות תשע וישלח סדרא
 בארץ או יאדו אשר — ג׳ הוספה : ארם בפדן או יאד אשר — ב'

 הוספה : וקנז וגעתם צפו — ה' הוספה : אדום הוא עשו — ד׳ הוספה : כנען
 :אביו אצבען החמרים את ברעתו — ז׳ הוספה (בשביעי) : קרח ואת יעאם ואת — ו'

: זהב מי בת מטרד בת — ט׳ הוספה : שעיר בארץ אאאפיהם — ח׳ הוספה

 (בששי) : בידו מצאיח ה' — א׳ הוספה (בחמישי) : הוספות שמנה וישב. סדרא
— ג׳ הוספה : החוצה ויצא וינס בידה בגדו ויעזב — ב' הוספה

 ויעזב ואקרא קואי בהרימי ויהי — ד׳ הוספה החוצה: ויצא וינם אצאי בגדו ויעזב
 הוספה : במשמר ימים ויהיו — ה׳ הוספה (בשביעי) : החוצה וינס אצאי בגדו

— ח׳ הוספה : פרעה כר עא הכום את ואתן — ז׳ הוספה :אי נא ספרו — ו׳
: הזה הבית מן והוצאתני

 : הבית פתח אאיו וידברו — א' הוספה (בששי) : הוספות שמנה מקץ. סדרא
 או וישתחוו — ג׳ הוספה : שמעון את אאהם ויוצא — ב׳ הוספה

 — ה׳ הוספה : רעהו אא איש האנשים ויתמהו — ד׳ הוספה (בשביעי) : ארצה
 הוספה : האאה הדברים את אאהם וידבר — ו׳ הוספה : דבר אשר יוסר כדבר ויעש

: ארצה אפניו ויפאו — ח׳ הוספה : נקים תהיו ואתם — ז׳

 : אאי באו כנען בארץ אשר — א׳ הוספה (בששי) : הוספות שמנה ויגש. סדרא
 ישבו — ג' הוספה : צאן רעה כא מצרים תועבת כי — ב׳ הוספה

 — ה׳ הוספה (בשביעי) : פרעה את יעקב ויברר — ד׳ הוספה : גשז בארץ עבדיר נא
 ותהי — ז' הוספה :ההוא בשנה מקנהם בכא — ו' הוספה :פרעה ביתה הכסר את

:אטפכם ואאכא — ח׳ הוספה :אפרעה הארץ

 (בששי) שפר: אמרי הנותן — א׳ הוספה (בחמישי) הוספות שש ויחי. סדרא
 שבעים מצרים אתו ויבכו — ג' הוספה : חת בני מאת — ב׳ הוספה

־־־ ו׳ הוספה :ממרא פני עא — ה׳ הוספה :גשז בארץ עזבו — ד' הוספה :יום
:אאיו בדברם יוסר ויבר
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שמות

 הוספה : העם את ישצה וצא — א׳ הוספה (בששי) : הוספות שמנה שמות. סדרא
 אתם והשבתם — ג' הוספה (בשביעי) : אמואת דמים התז — ב׳

 מעבדתכם נגרע איז — ה' הוספה :?א^הינו נזבהה נ^בה — ד' הוספה : מסבאתם
 נ^בה אמרים אתם בז עא — ז׳ הוספה : היום נם תמוא גם — ו' הוספה : דיבר

: פרעה מאת בצאתם אהראתם נצבים — ה׳ הוספה :אה' נזבהה

 —ב' הוספה :בעדי העתירו — א׳ הוספה (בששי) : הוספות תשע וארא. סדרא
: דבר ישראא אבני מבא ימות ואא — ג' הוספה : העם את שאה ואא

 אא ה' דבר כאשר — ה׳ הוספה : העם את שאח ואא פרעה אב ויכבד — ד' הוספה
 ישראא בני שם אשר — ז׳ הוספה :בשדה מקנהו ואת — ו' הוספה (בשביעי) :משה

הנה: אפיאות כי — ט' הוספה : הארץ אה׳ כי תדע אמעז — ח' הוספה : ברד היה אא

 הוספה : אותי גם וברכתם — א׳ הוספה (בששי) : הוספות תשע בא. סדרא
 הוספה : אהם עשו אא צדה וגם — ג׳ הוספה : מצרים את וינצאו — ב׳

 (בשביעי) :אותו יעשו ישראא עדת כא — ה' הוספה :אדרתם ישראא בני אבא — ד'
 : גבאך בבא שאר אד יראה ואא — ז׳ הוספה : האביב בחדש יצאים אתם — ו׳ הוספה

: תפדה בבניר אדם בכור ובא — ט׳ הוספה : ימימה מימים — ח׳ הוםפה

 הוספה : אאכאה אכם — א׳ הוספה (בששי) : הוספות שמנה בשלח. סדרא
: ונמס השמש וחם — ג׳ הוספה : אקטו אכאו אפי איש — ב'

 הוספה :השביעי ביום העם וישבתו — ה' הוספה :בו היתה אא ורמה — ד' הוספה
— ח׳ הוספה : הגבעה ראש עאו — ז׳ הוספה (בשביעי) : אדרתיכם אמשמרת — ו׳

: חרב אפי עמו ואת

 :ה׳ אא העם דברי את — א׳ הוספה (בחמישי) : הוספות חמש יתרו. סדרא
 אשר העם בא ויחרד — ג' הוספה : בהר יעאו המה — ב׳ הוספה

— ה' הוספה (בשביעי) : אאהם ויאמר העם אא — ד׳ הוספה (בששי) : במחנה
: האאהים שם אשר

מצרים בארץ הייתם גרים — א׳ הוספה (בחמישי) : הוספות תשע משפטים סדרא
מז מעשיר את — ג׳ הוספה : פיר עא ישמע אא — ב' הוספה

 ונחאת — ה׳ הוספה (בשביעי) : צרריר את וצרתי — ד׳ הוספה (בששי) : השדה
 הוספה : ונשמע נעשה — ז׳ הוספה : נעשה ה׳ דבר אשר — ו׳ הוספה : הארץ את

: אאהם יגש דברים בעא מי — ט׳ הוספה : וישתו ויאכאו — ח׳

הוספה : תימנה נגבה אפאת — א' הוספה (ברביעי) הוספות שמנה תרומה. סדרא
הוספה :יהיו המקצעת אשני — נ' הוספה : האחד הקרש תחת ב'

 הקרשים: בקרש הערת ארוז — ה׳ הוםפה (בחמישי) : ימה אירכתים המשכז צאע — ד׳
 וגו׳ צפוז אפאת ובז — ז׳ הוספה (בשביעי) : המזבח חצי עד — ו׳ הוספה (בששי)

: שאשה ואדניהם — ח׳ הוספה :כסוי וחשקיהם

 הוספה :אתו בניו ובגדי — א׳ הוספה (בחמישי) : הוספות תשע תצוה. סדרא
:אבניו ומאשר אאהרז מאשר — נ׳ הוספה :ה׳ אפני תנופה — ב׳

; הוא קדש בי יאכא אא — ה׳ הוספה : בקדש אשרת מועד אהא אא — ד׳ הוספה
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 הוספה (בשביעי) :בכבדי דשpונ ז׳ הוספה : האהד אכבש — ו׳ הוספה (בששי)

: שמה אר אועד אשר — ט׳ הוספה : סביב זהב זר — ח׳

 : ההוא ההר מוא אא — א' הוספה (בהמישי) : הוספות שבע תשא. כי סדרא
— ג' הוספה :תכרתוז אשריו ואת — ב׳ הוספה (בששי)

 הארז — ה׳ הוספה : ריסס פני יראו ואא — ר׳ הוספה : אך תעשה אא מסכה אאהי
— ז׳ הוספה :אתו ברברו פניו עור — ו׳ הוספה (בשביעי) : ישראא אאהי ה׳

:סיני בהר אתו

 : יה ופרה כפתריה משפדים — א' הוספה (בששי) : הוספות שבע ויקהל. סדרא
 עשה באיו בא — ג׳ הוספה (בשביעי) : באיה כא ואת — ב׳ הוספה

 באמה מאה צפוז ואפאת — ה' הוספה :אתו עשה אוהת נבוב ־- ד׳ הוספה : נהשת
- ו׳ הוספה : כסך וחשקיהם וגו׳  : שאשה ואדניהם וגו׳ אמה עשרה חמש קאעים -

: החצר עמדי בא — ז' הוספה

 הוספה : נרתיה את והעאית א' הוספה (בחמישי) : הוספות שבע פקודי. סדרא
: הרשים הדש המזבח והיה — ג׳ הוספה : מים שם ונתת — ב׳

 וגו׳ האהא את ויפרש — ה׳ הוספה (בששי) :אי וכהז אתו והרשת — ד׳ הוספה
 : משה את ה׳ צוה כאשר ונו׳ עאיו ויערך — ו׳ הומפה : משה את ה׳ צוה כאשר

:משה את ה' צוה כאשר וגו' מעד אהא אא בבאס — ז׳ הוספה (בשביעי)

דרורא

 או: ונסאח הכהן עאיו וכפר — א׳ הוספה (בששי) הוספות: שבע ויקרא סדרא
 וכפר — ג׳ הוספה :או ונסאח חטא אשר חטאתו עא — ב׳ הוספה

 — ה׳ הוספה : כמנחה אכהן והיתה — ד׳ הוספה (בשביעי) ;מחטאתו הכהן עאיו
האבדה את או — ז׳ הוספה :אה׳ אשם אשם — ו׳ הוספה :או ונסאח האשם באיא

: מצא אשר

 מועד: אהא פתח אא העדה ותההא — א׳ הוספה (ברביעי) :הוספות חמש̂. צג סדרא
(בחמישי) : אתם ויחדש — ג׳ הוספה : בו או ויאפר — ב׳ הוספה

המזבח עא — ה׳ הוספה (בששי) : משה את ה׳ צוה כאשר אמחנה מחו״( — ד׳ הוספה
סביב:

 — ב׳ הוספה תאכאו: אתה — א׳ הוספה (בששי) הוספות: שש שמיני סדרא
אמינהו: הנ״ן ואת — נ׳ הוספה תאכאו: אתם ובנחאים בימים

הוספה (בשביעי) :אמינהו החגב ואת — ה׳ הוספה : העטאף ואת — ד׳ הוספה
:האריז עא הרמש — ו׳

 שבעת הנתה נגע את — א׳ הוספה (בחמישי) : הוספות ארבע תזריע. סדרא
— ג׳ הוספה (בששי) : וטהר בגדיו וכבס — ב׳ הוספה : ימים

: ימים שבעת הנגע את והסגיר — ד׳ הוספה : בשר עור צרעת כמראה

 את אראות הכהן יבא — א׳ הוספה (ברביעי) הוספות: חמש. מצורע. סדרא
הא^ — ג' הוספה : הבית את וטח יהח — ב׳ הוספה : הבית ו

הוספה (בחמישי) : חיים מים עא חרש כאי אא — ד' הוספה :בגדיו את יכבס בבית
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במים: ישטה עץ כאי וכא — ה'

 (בששי) : יכפר בנפש הוא — א' הוספה (בהמישי) : הוספות חמש אחרי. סדרא
: הוא אביר שאר — ג׳ הוספה : הוא אביר ערות — ב׳ הוספה

: בתוככם הגר והגר — ה׳ הוספה (בשביעי) : הוא אחיד ערות — ד׳ הוספה

אני כמור ארעד ואהבת — א׳ הוספה (בשני) : הוספות ארבע קדושים. סדרא
— ג׳ הוספה : אאהיכם ה׳ אני — ב׳ הוספה (בשאישי) : ה׳

: בתוככם זמה תהיה ואא — ד' הוספה (בששי) : ה׳ אני בכם תתנו אא

 הוספה : אה' אשה וההרבתם — א' הוספה (בחמישי) : הוספות שש אמר. סדרא
 כא וגו׳ הראשוז ביום — ג׳ הוספה (בששי) : אאהיכם ה׳ אפני — ב׳

בחדש — ה׳ הוספה : אה׳ תתנו אשד ~ ד׳ הוספה : תעשו אא עבדה מאאכת
: תמיד ה׳ אפני הנרות את — ו' הוספה (בשביעי) : אתו תחגו השביעי

 — ב׳ הוספה : יצא וביבא — א׳ הוספה (בחמישי) : הוספות חמש בהר. סדרא
: מאאהיר ויראת — ג׳ הוספה (בששי) : אהם הוא עואם אחזת

: גאאתו את ישיב — ה' הוספה : ונגאא ידו השיגה או — ד׳ הוספה (בשביעי)

 : שקאים עשדת ואנקבה — א׳ הוספה (בדביעי) : ־תוספות שש בחקתי. סדרא
: יהיה בז הכהן כערכך — ג׳ הוספה : הכהן יעדיכנו — ב׳ הוספה

 יהיה גדה עשרים — ה׳ הוספה (בששי) : מערכד ונגרע — ד׳ הוספה (בחמישי)
: עאיו יסד חמישתו — ו׳ הוספה (מגביעי) : השפא

’f '

במדבר

 : ומאתים ושבעים שאשה — א׳ הוספה (בששי) : הוספות שבע במדבר. סדרא
 באהא — ג׳ הוספה (בשביעי) : השהא גרה עשרים — ב׳ הוספה

 ונתנו — ה׳ הוספה : יהיה עאיו התמיר ואחם — ד׳ הוספה : הקדשים קדש מועד
■ ז׳ הוספה : ארגמן בגד עאיו ופרשו — ו׳ הוספה : המוט עא ונתנו. וגו׳ אתה

: ובכאיו בקרש

 הוספה : המזבח אחנכת — א׳ הוספה (בחמישי) : הוספות י״ב נשא. סדרא
— ד׳ הוספה : צוער בן נתנאא — ג׳ הוספה : עמינרב בז נחשון ב׳

 בז אאיסח — ו׳ הוספה (בששי) : שדיאור בן אאיצור — ה׳ הוספה : חאן בן אאיאב
 : פרהצור בן גמאיאא — ח׳ הוספה : עמיהור בן אאישמע — ז' הוספה : דעואא
 הוספה : עכח בן פגעיאא — י׳ הוספה (בשביעי) : גרעני בן אביה — ט׳ הוספה

: ומאה עשרים — י״ב הוספה : עינן בן אחירע — י״א

 : הבראה כעין ועינו — א׳ הוספה (בששי) : הוספות שבע בהעלותך. סדרא
 ויתנבאו — ג׳ הוספה : ואכאתם בשר אכם ה׳ ונתן — ב׳ הוספה

 פני עא אשר — ה' הוספה : בחצרות ויהיו — ד׳ הוספה (בשביעי) :יספו ואא
: אה נא רפא נא אא — ז׳ הוספה : הוא נאמן ביתי בבא — ו׳ הוספה : האדמה
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 — ב׳ הוספה : נון בז ויהו׳צןע — א׳ הוספה (ברביעי) : הוספות שש שלח. סדרא
(בהמישי) : שמן ההין ברבעית — ג' הוספה : הארץ את ^תור

ניתה רית ונו׳ האזרת ̂ב — ה׳ הוספה : יצה׳ ניחח ריה וגו' ת?ריב ויין — ד׳ הוספה
•י : יצררתיכם תרומה — ו׳ הוספה (בששי) : יצה׳

 הוספה : אבותם בית אראש — א׳ הוספה (בחמישי) : הוספות שמנה קרח. סדרא
גם הם גם — ג׳ הוספה (בששי) : ממותם בתור אהרן ומטה — ב'

הוספה : יאכצנו בביתד מהוד ̂ב — ה׳ הוספה : יהי' קדש — ד׳ הוספה : אתם
— ה׳ הוספה : נה^ה ינהיצו ^א — ז' הוספה (בשביעי) : הוא נרה עשרים — ו׳

: הכהן ^אהרז

 הוספה : האמרי ובין מואב בין — א׳ הוספה (כששי) : הוספות שש חקת. סדרא
 בני גבו^ עז כי — ג׳ הוספה (בשביעי) : מים אהם ואתנה — ב׳

: מידבא עד אשר — ה׳ הוספה : סיחון עיר ותכונן תבנה — ד׳ הוספה : עמון
: אדרעי ^מ^חמה — ו׳ הוספה

 : תדבר וכה ביצק איצ שוב — א׳ הוספה (בהמישי) : הוספות עשר בלק. סדרא
(בששי) : אא פעא מה — ג׳ הוספה : אשיבנה ויצא וברר — ב׳ הוספה

— ו׳ הוספה : עינים וגאוי נפיצ ה' הוספה : במזבח ואייצ פר ויעיצ — ד׳ הוספה
וגיצוי נפא — ה׳ הוספה (בשביעי) : פעמים שיצש זה — ז׳ הוספה : מאכתו ותנשא

: תשבר אשור מה עד י׳ הוספה : מעיר שריד והאביר — ט' הוספה : עינים
תעשו*. לא עבודה מיצאכת כיצ — א' הוספה (בששי) : הוספות עשר פינחס. סדרא

 ^ריה — ג׳ הוספה : ונסכיהם יצכם יהיו תמימם — ב׳ הוספה
 ומנחתה — ה' הוספה : ונסכה מנחתה — ד' הוספה (בשביעי) : ?ה' אשה ניחח

 הוספה : ונסכה מנחתה — ז׳ הוספה : ונסכה ומנחתה — ו' הוספה : ונסכיהם
מנחתה — י' הוספה : ונסכיה מנחתה — ט׳ הוספה : ונסכה ומנחתה — ח׳

: ונסכה
 (בשביעי) : מקנה ויצעבדיד — א׳ הוספה (בששי) : הוספות שבע מטות. סדרא

:רבד אדני כאשר — ג׳ הוספה : תעשו מפיכם והיצא — ב׳ הוםפה
 הוספה : סביב הארץ ערי — ה׳ הוספה : כנען בארץ בתככם ונאחזו — ד׳ הוספה

: בה אשר האמרי את ויורש — ז׳ הוספה : צאן וגדרת מבצר ערי — ו׳

 הוספה : תהיינה מקיצט ערי — א' הוספה (בששי) : הוספות שש מסעי. סדרא
: מושבותיכם בכיצ — ג׳ הוספה : הא^ה המשפטים על — ב׳

 : ישרא^ בני ידבקו — ה׳ הוספה : נח^תן יגרע אבתינו מטה — ד׳ הוספה (בשביעי)
: צ^פחד בנות עשו כן — ו׳ הוספה

דברים

 הוספה :הם5 ה׳ נתן אשר — א׳ הוספה (בחמישי) :הוספות עשר דברים. סדרא
: תחתם וישבו השמידם — ג' הוספה : זמזמים יצהם יקראו — ב'

 הוספה : שריד השארנו ^א — ה' הוספה (בששי) : לאמר שיצום דברי — ד׳ הוספה
— ח' הוספה : שריד או השאיר באתי — ז׳ הוספה :אאהינו ה' צוה אשר — ו'
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(בשביז : איש באמת — ט׳ הוספה :?נו בזונו הערים וש??

: מזרחה הפסגה
אשרת — י' ̂*ספה

 הוספה :ויחי במני — א׳ הוספה (בחמישי) : הוספות תשע ואתחנץ. סדרא
(בששי) תירשוז: אשר בארץ — ג׳ הוספה : ?ע?ם ו?בניהם — ב׳

 כאשר — ו׳ הוספה : עברים מבית — ה׳ הוספה : ובשעריד ביתד — ד' הוספה
 ופסי?יהם — ח׳ הוספה (בשביעי) :?עינינו ביתו ובב? — ז׳ הוספה : ה׳ רבר

: מצרים מ?ר פרעה מיר — ט׳ הוספה : באש תשרפוז

 הוספה : בה אשר וב? הארץ — א׳ ■הוספה (בחמישי) הוספות; שבע עקב. סדרא
 הוספה ?רב: השמים ככוכבי — ג׳ הוספה ושם?ם: ?חם — ב׳

 — ו' הוספה שנה< אחרית וער — ה׳ הוספה (בששי) ; הזה המקום עד — ד׳
: עיניכם ביז ?טוטפת — ז׳ הוספה : ושבעת ואכ?ת

 — ב׳ הוספה :ימש?ו ?א ובך — א׳ הוספה (בששי) : הוספות שבע ראה. סדרא
)1(בשכיז[ : היום הזה הרבר את — ג' הוספה : בארצד ו?אבינד

 תעשס ?א ~ ו׳ הוספה : חייך ימי כ? — ה׳ הוספה : כמים תשפכנו — ד' הוספה
: הא?ה החקים אח — ז׳ הוספה : מ?אכה

 : ההם בימים יהיו אשר — א' הוספה (בששי) : הוספות שש שופטים. סדרא
— נ׳ הוספה (בשביעי) : אתכם ?הושיע איביכם עם — כ׳ הוספה

 משכה ?א אשר — ה׳ הוספה : ררתה ער — ר׳ הוספה : ?ד א?היד ה׳ נתן אשר
: בנח? הערופה העג?ה — ו׳ הוספה :בע?

 (בשביעי) : ממצרים בצאתכם — א׳ הוספה (בששי) : הוספות שש תצא. סדרא
הזה: הרבר את ?עשות וגו׳ במצרים היית עבר כי וזכרת —ב׳ הוספה

 הוספה : הזה הרבר את ?עשות וגו׳ מצרים בארץ היית עבר כי וזכרת — ג' הוספה
:הנע? ח?וץ בית — ו׳ הוספה :יבמי אבה ?א — ה׳ הוספה :ברישו שור ־— ד׳

 אבתיד א?הי ה׳ רבר כאשר — א׳ הוספה (ברביעי) : הוספות ארבע תבא. סדרא
 הוספה (בששי) : בשרה אתה ובחד — ב׳ הוספה (בחמישי) : ?ד

: הזה היום עד — ד׳ הוספה (בשביעי) : ?ד ?תת ?אבתיר — ג'

: שמה א?היד ה׳ הפיצך אשר (ברביעי) אחת הוספה בצבים. סדרא

: ?רשתה שמה (בשביעי) אחת הוספה האזינו. סדרא

למועדים. הקריאה סדר
השנה לראש

סורי! בהו? ח? אם שרה. את פקד וה׳ וירא. בפרשת קודין השנה דראש א׳ ביום
 זרע ?ר יקרא ביצחק כי עד (?וי) א?הים אתו צוה כאשר עד (כהן) גברי ה׳

 : רבים ימים עד (חמישי) ברית שניהם ויכרתו עד (רביעי) מצרים מארץ עד (ש?ישי)
א?הים אתו צוה כאשר עד (כהן) : כזה קרואים ז׳ ע? הקריאה מח?קים בשבת ח? ואם
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 בא׳ער עד (רביעי) זרע) אד י?רא ביצחק כי עד (שאישי) יצחק את הגמא עד (אוי)
ימים עד (שביעי) ברית שניהם ויכרתו עד (ששי) מצרים מארע עד (חמישי) שם הוא

: רבים
אה׳ אשה ניחוח אריח עד השביעי ובחדש פנחס בפרשת שני׳ תורה בספר קורין למפטיר

 אשר עד (כהז) : קרואים אחמשה העקדה וירא בפרשת קוריז השנה דראש ב׳ ביום
 ה בהר עד (שאישי) יחדו שניהם ויאכו בני אעאה עד (^וי) האאהים או אמר
כדאתמוא קוריז אמפטיר מעכה: ואת ער (חמישי) שבע בבאר עד (רביעי) יראה

כפור ליום

 עד (כהז) : בהוא הא אם גברי ששה מות אחרי בפרשת קורין אשחרית כפור ביום
 עד (ישראא) או אשר החטאת פר את ושחט עד (אוי) ביתו ובעד בעדו וכפר

 תטהרו ה׳ אפני עד (חמישי) העם ובעד בעדו וכפר עד (רביעי) ישראא קהא כא ובעד
 עאי׳ ומחאקים גברי ז׳ קוריז בשבת הא ואם : משה את ה׳ צוה כאשר עד (ששי)

 בעדו וכפר עד (אוי) אעאה ואיא אחטאת עד (כהן) : כזה עאיות שתי עא הראשונה
: בחוא חא אם כמו מסיימים הקרואים ואשאר ביתו, ובעד

התמיד ועאת עד השבי'עי אחדש ובעשור פנחס: בפרשת שני׳ תורה בספר קודין למפטיר
: ונסכיהם ומנחתה

 אני עד (כהז) : העריות פרשת מות אחרי בפרשת גברי נ׳ קורין אמנחה כפור ביום
: מפטיר הוא והשאישי : אאהיכם ה׳ אני עד ה׳(שלישי) אני עד ה׳(אוי)

הסכות לחג

 חל אם כשב. או שוד אמור. בפרשת קורין הסכות חג של הראשונים ימים בשני
 בכל לדרתיכם עד (לוי) מושבתיכם בכל עד (כהן) גברי. ה׳ קורין בחול

 מערי עד (חמישי) שבתכם תשבתו עד (רביעי) אלהיכם ה׳ אני עד (שלישי) מושבתיכם
 עד (לוי) ה׳ אני עד (כהן) גברי. שבעה קורין בשבת חל ואם : ישראל בני אל ה׳

 בכל לדרתיכם עד (רביעי) תעשו לא עבודה מלאכת כל עד (שלישי) מושבתיכם בכל
מעדי עד (שביעי) שבתכם תשבתו עד (ששי) אלהיכם ה׳ אני עד (חמישי) משבתיכם

: ישראל בני אל ה׳
 עשר ובחמשה פנחם. בפרשת שניה בספר.תורה הראשונים ימים בשני קודין למפטיר

: ונסכה מנחתה התמיד עלת עד השביעי להדש יום

סכות המועד לחול

 וביום (לוי) השני וביום (כהן גברי ד׳ פנחס בפרשת קורין המועד דחול א׳ ביום
 וביום השני. וביום (רביעי) הרביעי וביום (ישראל) השלישי
: השלישי

 וביום (ישראל) הרביעי וביום (אוי) השלישי וביום (כהן המועד דחול ב׳ ביוב
: הרביעי וביום השלישי. וביום (רביעי) החמישי

 וביום (ישראל) החמישי וביום (לוי) הרביעי וביום (כהן) המועד דחול ג׳ כיום
:החמישי וביום הרביעי. וביום (רביעי) הששי -
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 השביעי וביום הששי(ישראא) וביום החמישי(אוי) וביום (כהז) המועד דחול ד' ביום

: הששי וביום החמישי. וביום (רביעי)
 השביעי וביום (ישראא) הששי וביום (אוי) החמישי וביום (בהן) רבה הושענא

: הששי וביום ו«טי.8פ6וביה^ם (רביעי)
 (כהז) גברי. ז׳ אאי. אומר אתה ראה תשא, כי בפרשת קוריז המועד הול שבת

 ופני עד (ישראא) ארחם אשר עד (אוי) הארמה פני עא אשר עד
 (ששי) עמר עשה אני אשר עד (חמישי) ההוא ההר מוא אא עד (רביעי) יראו אא

אמו. בחאב עד (שביעי) אר יעשה אא מסכה אאהי עד
: היום סדר כפי שניה תורה בספר קוריו : למפטיר

עצרת לשמיני

 מתחיאיז כהוא או בשבת הא אם בין חיאוק ואין תעשר. עשר ראה. בפרשת קורין
 תשפכנו הארי! עא עד (כהן) גברי. ה׳ קורין בהוא הא ואם תעשר. עשר תמיד

 החקיב את עד (רביעי) טאאכה העשה אא עד (שאישי) חייר ימי כא עד (אוי) כמים
 כ׳ שמוסיפין דהיינו גברי. ז׳ קורין בשבת הא ואם אד. נתן אשר עד (חמישי) האאה
תעשה. אשר ידר מעשה בכא עד אכהן וקורין הבכור. כא עד תעשר עשר מן עאיות

תעשה. אשר בכא עד ואאוי
 עד אכם. תהי׳ עצרת השמיני ביום פנחס. בפרשת שניה תורה בספר קוריז למפטיר

: משה את ה׳ צוה אשר כבא

תורה לשמחת

בליל

ביום

(כהן) הברכה• וזאת בפרשת גברי ג' אקרות נוהגין ההקפות אאחר תורה שמחת
מנשה. אאפי עד (ישראא) יקומון מן ומשנאיו עד (אוי) תהיה מצריו ועזר עד

: קדיש חצי אומר הקריאה אחר
 עאיות שאש הברכה. וזאת בפרשת גברי ה׳ קורין ההקפות אאחר תורה שמחת

 ובגאותו עד (חמישי) ישראא עם ומשפטיו עד (רביעי) באיאה. כמו. הראשונות
 ואחד אחד אכא עאיות עם אכבד כדי פעמים כמה הקריאה אחזור ונוהגין שחקים.

 בראשית ואחתן ישראא. בא אעיני עד מענה מן תורה אחתן קורין כר אחר הקהא. מן
 וקורא קדיש חצי אומר כר אחר אעשות. אאהים ברא אשר עד ברא בראשית מן קורין

: כדאתמוא עצרת השמיני ביום פנחס בפרשת אחרת תורה בספר אמפטיר

ה כ ו נ ח ל

 המזבח. אחנוכת הנשיאים הקרבת סרר נשא בפרשת גברי ג׳ קורין חנוכה יום בכל
 בז מםיימין האחרון וביום משה. כאות ביום ויהי מתחיאין הראשון ביום
: דחנוכה ויום יום אכא הקריאה סדר וזה המנרה. את עשה

 עמינדב: בן עד (ישראא) קטרת מאאה עד (אוי) המזבח אחנכת עד (כהן) א' יום
 כאו: השאישי ביום (ישראא) צוער בן עד (אוי) קטרת מאאה עד השני ביום (כהן) ב׳ יוב
 הרביעי ביום (ישראא) חאן בן עד (אוי) קטרת מאאה עד השאישי ביום (כהן) ג' יום

:באו
 ביום (ישראא) שדיאור בן עד (אוי) קטרת מאאה עד הרביעי ביום (כהן) ד' יום

:כאן החמישי
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 ביום (י׳עראא) צורישדי בז עד (?וי) קטות מ?אה עד החמי׳גןי ביום (כהז) ה׳ יום
:כ?ו \זששי

 פנחס בפרש\ז גבדי ג' וקודי! תודה ספד ב׳ מוציאין טבת. חודש דא^ ?עו?ם ו׳ יום
 דביעיח עד (כהז) בזה ע?יות ג׳ ע? הקדיאה שמח?קים רק חודש. ראש בכל כמו

 שניה תורה בספר קורא (רביעי) כ?ו חדשיכם ובראשי (ישרא?) ונסכה עד (?וי) ההיז
: כ?ו הששי" ״ביום הנשיאים בפרשת

 ו׳ ראשונה תורה בספר וקוריז ספרים ג׳ מוציאיז בשבת טבת הורש ראש ח? אם
 חודש ראש ש? ?שביעי קורי! שניה תורה בספר השבוע, ש? בהסדרא נברי

 ש?ישית תורה בספר וקוריז קדיש חצי אומר כר אחר ונסכו. עד השבת וביום ומתחי?ין
 : ושמחי רני דחנוכה ההפטרה ואומרים היום. אותו ש? הנשיא חנוכה ש? ?מפטיר

 השמיני ביום (ישרא?) עמיהוד בז עד (?וי) קטרת מ?אה ער השביעי ביום (כהז) ז' יום
כדאתמו?׳ חודש ראש בש? גברי ג׳ קורי! חודש. ראש הז׳ יום גם ואם ־ : כ?ו

: כ?ו השביעי״ ״ביום הנשיאים בפרשת שניה תורה בספר קורא ו?רביעי
 את עד (ישרא?) פדהצור בז עד (?וי) קטרת מ?אה עד השמיני ביום (כהז) ח׳ יום

: המנדה

ם י ר ו פ ל

 עד (?וי) הגבעה ראש עד (כהז) גברי. ג׳ עמ?ק״ ״ויבא בש?ח בפרשת קוריז בפורים
 גו??יז קדיש. חצי אומר הקריאה אחר דר. מדר עד (ישרא?) חרב ?פי
: המגי?ה את קוריז כר אחר הקודש. בארו! אותה ומעמידים תורה הספר

פרשיות לארבע
 ספרים ב׳ בו מוציאי! ?נים!. הסמור אדר ר״ח ש?פני השבת הוא שקלים פרשת

 עד תשא כי פרשת כריש שניה תורה בספר ?מפטיר וקורי!
 פרשת אז בשבת אדר חודש ראש ח? ואם הפרשה. בסור אשר נפשותיכם ע? ?כפר

 בהסדרא גברי ו' הראשונה תורה בספר וקורי! ספרים ג׳ מוציאי! השבת. בזה שק?ים
 עד השבת וביום מ! פנחס בפרשת חודש ראש ש? ?שביעי קורא בשניה השבוע. ש?

 ומפטירין שק?ים. פרשת ?מפטיר בש?ישית כר אחר וקורא קדיש חצי אומר ונסכו.
: שק?ים פרשת ש? ההפטרה

 בספר ?מפטיר וקורא ספרים ב׳ בו מוציאי! פורים. ש?פני השבת הוא זכור פרשת
עמ?ק. ?ד עשה אשר את זכור תצא כי הסדרא בסור שניה תורה

: זכור פרשת ש? ההפטרה ומפטירי!
 ?מפטיר וקורא ספרים ב׳ בו מוציאי! החודש. פרשת ש?פני השבת הוא פרהי פרשת

 ומפטירין הערב. עד תטמא עד הקת פרשת בריש שניה תורה בספר
: פרה פרשת ש? ההפטרה

וקורא ספרים ב׳ בו מוציאי! נים!. חודש ראש ש?פני השבת הוא החודש פרשת
\ תאכ?ו עד ?בם הזה החדש מ! בא בפרשת שניה תורה בספר ?מפטיר

 ג׳ ומוציאי! השבת. בזה החודש פרשת אז בשבת ניס! חודש ראש ח? ואם מצת.
 קורא בשניה השבוע. ש? בהסדרא גברי ו׳ הראשונה חורה בספר וקורא ספרים.
 קדיש חצי אומר ונסכו. עד השבת וביום מ! פנחם בפרשת חודש ראש ש? ?שביעי

החודש: פרשת ש? ההפטרה ומפטירי! החודש. פרשת ?מפטיר בש?ישית כר אחר וקורא
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המצות לחג

 בשבת בשלישי או בשבת באחד או בשבת פסח של א׳ יום כשחל חמצות חג לחריאות סי׳
.בוכרא .שלח .במדברא .פסל .בכספא .קדש .תורא .משך

בזח ח?ריאות סדר של חסימז אז בשבת בחמישי פסח של א׳ יום חל ואם
בוכרא, שלח. במדברא. בכספא. קדש. פסל. תורא. משך.

 ולבניד עד (כחן) משכו בא. בפרשת גברי ח׳ חורין בחול חל אם פסח של ראשון ביום
לדרותם עד (רביעי) מצרים את וינצלו עד (שלישי) עשו כן עד (לוי) עולם עד

צבאותם: על עד (חמישי)
 עליות ז' על הקריאה ומחלקים משכו כן גם קוריז בשבת דפסח א' יום חל ואם
 אותי גם וברכתם ער (שלישי) עשו כן עד (לוי) עולם עד ולבניד עד (כהן) כזה

אותו יעשו עד (ששי) לדרותם עד (חמישי) מצרים את וינצלו עד (רביעי)
צבאותם: על עד (שביעי)

 השביעי וביום עד הראשון ובחדש פנחס בפרשת שניה תורה בספר קורין למפטיר
תעשו: לא עבודה מלאכת כל לכם יהיה קדש מקרא

 משבתיכם בכל עד (כהן) כשב או שור אמור. בפרשת גברי ה׳ קורין פסח של ב׳ ביום
 תשבתו עד (רביעי) אלהיכם ה׳ אני עד (שלישי) משבתיכם בכל לדרותיכם עד (לוי)

כדאתמול: קורין למפטיר ישראל. בני אל ה׳ מעדי עד (חמישי) שבתכם

דפסח המועד לחול
 עד (לוי) האביב בחדש ער (כהן) בכור. כל לי קדש בא. בפרשת היא קדש הקריאה
 פנח^בספר בפרשת קורא (רביעי) ממצרים. ה׳ הוציאנו עד (ישראל) ימימה מימים

תעשו: לא עבורה מלאכת כל עד והקרבתם מן שניה תורה
 אני חנון כי עד (כהן) תלוה. בסד אם משפטים. בפרשת היא בכספא הקריאה
 כדאתמול: והקרבתם, (רביעי) אמו בחלב עד (ישראל) עמו תעזוב עזוב עד (לוי)
 ההוא ההר עד (כהן) אבנים. לחת שני לר פסל תשא. כי בפרשת היא פסל הקריאה

והקרבתם. (רביעי) אמו, בחלב עד (ישראל) לד תעשה לא מסכה אלהי עד (לוי)
:כדאתמול

 בשבת בחמישי רפסה א׳ יום שחל כגון המועד, חול בשבת באה פסל הקריאה ואם
 משה אל ה׳ ויאמר ומתחיליז גברי. ז׳ לקרות שנוכל כדי זו קריאה על מוסיפין אז

 (שלישי) ארחם אשר עד (לוי) האדמה פני על אשר עד (כהן) אלי, אומר אתה ראה
 עמר עושה אני אשר עד (חמישי) ההוא ההר מול אל עד (רביעי) יראו לא ופני עד

:אמו בחלב עד (שביעי) לד תעשה לא מסכה אלהי ער (ששי)
 :חוה״ם ימי בשאר כמו והקרבתם, שניה תורה בספר קורא המועד חול בשבת למפטיר
 בשנה סיני במדבר משה אל ה׳ וידבר בהעלותד. בפרשת היא במדברא הקריאה
 ולגר ער (ישראל) לכם ה׳ יצוה מה עד (לוי) ישראל בני עשו כן עד (כהן) השנית

כדאתמול: והקרבתם, (רביעי) הארץ׳ ולאזרח
פסח של לשביעי

 העם לפני עד (כהן) בשלח. בפרשת גברי ה׳ קורין בחול חל אם פסח של בשביעי
 במצרים להם נלחם עד (רביעי) תחרשון ואתם עד (שלישי) רמה ביד עד (לוי)

רפאד: ה׳ אני כי עד (חמישי)
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 אתכם מזה עד (כהז) כזה, גברי ז׳ ע^ ה?ריאה מחרסים בשבת פסה של ז' חל ואם

 עד (המישי) רמה ביד עד (רביעי) בז ויעשו עד (שצישי) העם אפני עד (^וי)
 רפאר: ה' אני כי עד (שביעי) במצרים ^הם נ^חם עד (ששי) תחרשוז ואתם
■ המועד: הוא בימי כמו וההרבתם. שניה תורה בספר הורא למפטיר

פסח. של חרון8ל
 עד (כהז) הבכור. כל ראה. בפרשת גברי ה׳ הוריז בחול חל אם פסח של באחרון

 עד (רביעי) מלאכה תעשה לא עד (שלישי) חייר ימי כל ער (לוי) כמים תשפכנו
לר: נתז אשר עד (חמישי) האלה החהים את

 ומתחיליז גברי ז׳ להרות שנוכל כדי הקריאה על מוסיפין בשבת פסח של אחרון חל ואם
 תשפכנו עד (שלישי) תעשה אשר בכל ער (לוי) תעשה אשר עד (כהן) תעשר עשר
 החקים את ער (ששי) מלאכה תעשה לא עד (חמישי) חייר ימי כל עד (רביעי) כמים

לך: נתן אשר עד (שביעי) האלה
כראתמול: והקרבתם. שניה תורה בספר קורא למפטיר

השבועות לחג
 אשר עד (כהן) השלישי. בחדש יתרו. בפרשת גברי ה' קורין השבעות דחג א' ביום

 ער (רביעי) בקול יעננו עד (שלישי) בהר יעלו המה עד (לוי) ישראל בני אל תדבר
:עליו ערותר תגלה לא עד (חמישי) לרעד אשר וכל

 ונסכיהם: ער הבכורים וביום פנחס. בפרשת שניה תורה בספר קורא למפטיר
 חל ואם הבכור. כל ראה. בפרשת גברי ה׳ קורין בחול חל אם השבעות דחג ב׳ ביום

 פסח: של באחרון כמו הקריאה ציוני תעשר. עשר ומתחילין גברי ז׳ קורין בשבת
:כדאתמול הבכורים, וביום קורא למפטיר

באב לתשעה
 ברוך בלחש אומר ראשונה ברכה לתורה העולה שמברך קודם שחרית. באב בתשעה

 נפשך ובכל עד (כהן) בנים. תוליד כי ואתחנן. בפרשת גברי ג׳ וקורין האמת. דיין
 אומר השלישי בעל קדיש. חצי אומר הימים• כל עד (ישראל) מלבדו ער (לוי)

:צבור בתענית כמו ההפטרה ברכות אסיפם. אסף ההפטרה
צבור: בתענית כמו הכל ויחל. קורין למנחה

צבור לתענית
 משה. ויחל תשא. כי בפרשת גברי ג׳ ובמנחה בשחרית יום כל קורין צבור בתענית

 להלאה תורה הספר את מעט גוללין כר אחר לעמו. לעשות דבר אשר עד (כהן)
 (ישראל) ההוא ההר מול אל עד לר פסל משה אל ה׳ ויאמר (לוי) לקרות ומתחילין

 וסלחת הפסוק וגם מדות הי״ג רם בקול לומר הקהל ונוהגין עמך. עושה אני אשר עד
והברכות דרשו. ההפטרה השלישי בעל אומר במנחה ונחלתנו. ולחטאתנו לעוננו

דוד: מגן עד
חודש לראש

 וידבר מן התמיד פרשת לקרות ומתחילין פנחס. בפרשת גברי ד׳ קורין חודש בראש
 פסוקים, ח׳ רק השבת וביום עד א׳ בפרשה שאין ולפי חדשיכם. ובראשי סור עד ה׳

 פסוקים ב' שהוא לה׳ אשה בפסוק לסיים יצטרך אחד לכל פסוקים נ' כסדר יקרא ואם
 עלה עד (כהן) הזה כסדר לקרות צריך לפיכך כן, לעשות שאסור מה פרשה, לפני

 (ישראל) ההין רביעית עד פסוקים ב׳ עוד עם ואמרת הפסוק וקורא חוזר (לוי) תמיד
ונסכו: יעשה עד חרשיכם ובראשי (רביעי) ונסכה התמיד עלת עד
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נ״ה 1םים בישעיה צבור לתענית הפטרה

 און ואיש דרכיו רשע _יעזב ̂קריובז בהייותיו ןראהו5 בריטצאיו יהיוה

 כי :לסליוח _ירבה כי אלהינו ואל וירחמהו יהוח אל ̂וישב מחשב־ותיו

שמים גבהו כי :יהיוה נאם דרכי דרכיכם ולא טחשביותיכם טחשביותי ליא
• : - : . • : : ־ ״ : : ־ ד v י ד T : ד :  : T  • T - •

 .ירד כאשר כי :טטחשביותיכם ומחשביותי מדךכיכם דרכי גבהו כן מארץ

 והיולידה הארץ את הרוה אם כי ישוב ליא ושמה השמים מן והשלג הגשם

 לא י0מ יצא אשר ךברי יהיה כן :לאבל .ולחם לורע .זרע ונתן והצמיחה

̂קם אלי ישוב  כי :שלחתיו אשר והצליח חפצתי אשר את ̂עשה אם כי רי

 עצי וכל רנה לפניכם יפצחו והגבעיות ההרים תובלון ובשליום תצאז בשמחה

 והיה הדס יעלה ר0ך0ה ותחת בריוש יעלה הנעצוץ תחת :ןמחאו־כף השרה

 ועשו ט0מש שמרו יהוה אמר כה ג יכרת לא עיולם לאיות לעזם ליהוה

 זאת יעשה אניוש אשךי :להגליות וצרקתי לביא ישועתי ̂קר';בה כי צדקה

 ואל :ךע כל טעשות ̂יריו ושיומר מחלליו שבת ישמר בה _י.ח.ןיק אךם ובן

ואל עטיו מעל יהיוה יבדילני הבדל לאטר יה;יה אל הנלוה הנכר בן יאמר
-  ; -  -  T : . -  . . -  -  •• T : V T ; * -  T » V ““

 ישמרו אישר לסריסים יהוה אמר כח כי :;בש עץ אני הן הסריס ייאמר

 בביתי להם ונתתי :בבריתי ימחזיקים הפצתי באשר ובחרו שבתיותי את

 :יכרת ליא אשר ליו אתן עיולם שם ומבנות מבנים ׳טיוב וישם יר ובחומתי

 ליו להייות יהוה שם את ולאהבה לעזרתיו יהוה על הנלוים הנכר ובני

 הר אל והביאיותים :בבריתי ומהןיקים מחלליו שבת שומר כל ל.עבךים

 ביתי כי מזבחי _על לרציון וןבחיהם עיולתיהם תפלתי בבית ושטרזתים ̂קרעזי

עיור ישראל נרחי מקבץ ה1יה אדני נאם :העטים לכל ראfמ תפלה בית

.לנקבציו עליו .אקבץ

ח״ק. להיכל, הס״ת ותכניסין חד מגן עד הנרכות או((ר המפטיר
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ההדושה הריאה
י חלל! נ ש

 והמפטיר. התורה לקריאת השייכות הלכות כל מן שלם ילקוט הוא

 הקהל הנהגת קורא. הבעל הלכות תורה. ספר הלכות

התורה. קריאת בשעת

 אידיש אין איבערזעצונג אן מיט איז שני חלל! דער

דינים. די פערשטעהן זאלען אידען ל!לאםסען אלע אז

 דאזענבערג יודל יהודה מוה״ר וכר המפורסם הרב ע״י חובר
פולין. מדינת יליד ז״ל. יצחל! ישדאל מוה״ר בן

לואנאדא. טאדאנטא, בעיד דאב״ד



ב׳ חלה ההחשה קריאה

א סימן
 בה, שקורין תורה ספר דין

סעיפים. י״א ובו

 בספר אלא ברביס לכתחלה קורין אין א.
 נתצא אס הדעות, לכל כשרה תורה

 נפסקות אותיות ג׳ או טעותים ג׳ תורה בספר
 תורה הספר יגיה ש עד בה לקרות אסור

 תורה הספר מעט נקרעה אס לסיפא, מרישא
 שלא רובה שנקרעה או הכתב בתוך

 התפירות רוב שנפסקו .או הכתב במקום
 עד בה לקרות אסור יריעות ב׳ המתברות

- :שיתקן

 פסולה תורה ספר אלא להקהל אין אס ב.
 אלא הקריאה על מברכין אין תומש או
 בלא הכל ההפטרה ואומרים הסדרא קוראין
 הקריאה. תורת תשכת שלא כדי ברכה,
 הדתק בשעת לקרות מתיר יעב״ץ והגאון
 לברך שלא שמחמיר אלא פסולה, תורה בספר

 שהכהן דהיינו ברכות, ב׳ רק הקריאה כל על
 והשביעי הקריאה, לפני הראשונה ברכה יברך
 הקריאה, שלאתר האחרונה ברכה־ רק יברך
 באמצע העוליס ואלו המפטיר, גס יהיה והוא

 ברכותיה, עס יאמר וההפטרה כלל, יברכו לא
: ההפטרה ברכות אתר יאמר והקדיש

א פ^'מן

 כשר איז וועלכע תורה, ספר פון דינים

ענינים, 11 פון בעשטעהט ליינען. צום

 ביי ליינען לכתחאה ניט טאהר מען א.
 וואס תורה ספר א אין נאר מנין א

 האט מען אויב הדעות. אבא בשר איז
 נרייזעז דריי תורה ספר א אין געפונען

 אותיות, איבערגעהאקטע דריי אדער
 ספר דער אין איינען נישט שוין מען טאהר
 דורכקוקען גוט זאא מגיה בעא א ביז תורה

 אויב ענדע. ביז אנהויב פון תורה ספר די
 איינ־ אביסעא געווארען איז תורה ספר די

געווא־ איז עס אדער בתב, ביים נעריסען

 צווי־ העאפט ווי מעהר איינגעריסען רען
 איבער־ געווארען איז עס אדער כתב, שען

 נייעכץ דאס העאפט ווי מעהר געריסען
 מען טאהר יריעות, צוויי באהעפט וואם
 פע־ מען ביז ספר רעם אין איינען נישט

רעכט:

 פסוא׳ע א נאר ניט האט קהא אויב ב.
 זאא חומש, א נאר אדער תורה ספר

 דאס ברכה. א אהן סררא די איינען מען
 מיט מכבד זיי איז מען וואס די אז הייסט
 דער ברכות. קיין מאכען ניט זאאען עאיות׳

 אהן אויר הפטרה די זאגען זאא אעצטער
:ברכות
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 אתת תורה ספר אלא להקהל אין אס ג.

היוס ת3חו ומחמת פסול, והשאר כשרה
 הפוסקים הקילו ספרים, שני3 לקרות צריך
 החמשה מן אחד חומש הפסולה ס״ת3 יש שאס

 והקריאה וכשר, שלס כלו שהוא תורה חומשי
 ס״ת יוציאו אז הכשר, החומש אותו3 היא

 הפסולה ס״ת3 ויקראו הכשרה עס הפסולה
 ה,3ש הכשר החומש3 שמקומה זו קריאה

 ואין הכשרה, ס״ת3 יקראו השניה וקריאה
 תהי׳ הפסולה ס״ת3 הקריאה אם חילוק

 אס ל3א המפטיר, קריאת או גופא הקריאה
 מקום של הזה החומש כל הפסולה ס״ת3 אין

 הכל יקראו אז ושלם כשר הזאת הקריאה
: הכשרה תורה ספר3

 וכשיש גזולה, תורה בספר לקרות אסור ד.
אנשים לאיזה יעות3ות וטענות מחלוקת

 עד ה3 לקרות אסור תורה הספר אדות על
: לדין שירדו

 משכנה ממקום תורה ספר לטלטל אסור ה.
או לתולה אפילו ה3 לקרות אתר ית3ל

 מקודם לה ע3ק ואם י(אסר,3 ושים3לח
 עד שם לעמד שתוכל אחר ית33 מיוחד מקום

 מותר, פעמים ג׳ הפחות לכל שם ה3 שיקראו
 אפילו לטלטלה מותר 3חשו אדם יל3ש3 ואם

 ית3ל לילך ליה טריחא אם הקריאה יום3
 מחדר ל3א לגמרי אתר ית3 מילי והני הכנסת,

: ענין כל3 להתיר נוהגין ית3 אותו3 לחדר

 יהכ״כ3ל ליכנוס יכולים הכהניס אין אס ו.
יהכ״כ3ל לשלח יכולים מת טומאת וגחמת

 שהכהניס המקום אל תורה ספר משם לקחת
ולא הקריאה, לאחר ולהחזירה לותפלליס

 ספר כשר׳ע איין נאר האט קהא אויב ג.
היינט און פסוצ׳ע, נאר מיט תורה

יינען מען דארח  צוויי פון הריאות צוויי ̂י
 די אין אז ווייסט מען אויב איז ספרים,
 הומען 1ל5הי איין דא איז תורה ספר פסו^׳ע

 פונקט און כ׳צזר, גאנצען אין איז וואם
 מען וואם קריאה איין זיר געפינט דארט
 גופא די איז ראם סיי איינען, היינט דארף

 מפטיר פון קריאה די איז ראם סיי קריאה,
 תורה ספר פסולע רי אין ^יינען מען מעג
 רעם אין זיר געפינט וועאכע קריאה, איין

 קריאה אנדערע די און הומ׳ס, ה^ק כ׳טר׳ן
 תורה. ספר כש׳רע די אין ^יינען מען זא^

 איז תורה ספר פסו^׳ע די אין אבער אויב
 געפינט קריאה די וואו ,1חומ׳נ ח^ק דאם
 מען זאא דאן בשר, גאנצען אין ני׳סט זיד,

 כעזר׳ע די אין נאר קריאות ביירע יציינען
:תורה ספר

 גע׳גזלטע א אין ^יינען טאהרניט מען ד.
מהצוקת א איז עם וואו תורה. ספר

 ותביעות טענות האבען מעניסען וואם
?יינעז ניט מען טאהר תורה, ספר א אויח

 וועגען זיין זאיצ עם ביז תורה ספר דער אין
תורה: דין א דעם

 ספר קייז זיין מטיצטיצ ניט טא^ןר מען ה.
צו ארייז הויז אנדער אן אין תורה

 קראנקען א צויציעב אפילו דארט, ליינען
 גע־ אין זיצעז וואם אזעלכע צוליעב אדער

 אין דארט האט מען אויב נאר פענגני׳ס.
 ארט אן בעפאר אנגעגרייט הויז אנדערען

 בין שטעהז קענען זאל תורה ספר רי וואו
 אמוויי־ איהר אין ליינען דארט וועט מען

 זיין. מטלטל מען מעג מאהל, דריי ניגסטען
 איז וואם ה׳סוב ארם אן צוליעב אויב
 הערעז ש\ל אין געהן צו ׳טווער איהם

 א איהם צו זיין מטלטל מען מעג ליינען,
 אין מאהל איין אויה אפילו תורה ספר
 ליינען. דארף מען וואם טאג זעלבען דעם
 נאר ארייז הויז אנדער אן אין ניט אויב

 מעג חרר׳ צווייטען א אין חרר איין פון
 צום תורה ספר א זיין מטלטל תמיד מען

ליינען:
 אין אריינגעהן ניט קענען כהנים אויב ו.

מען מעג מת, טומאת איבער שוהל
פון תורה ספר א זיין מטלטל זיי צוליעב



כבב חלל) הלדושה קריאה
 ילכו רק יתיד ידי על תורה הספר ישלתו

: אנשים עשרה עמה

 דהיינו טלה,3ל תורה ספר להוציא אסור ז.
וגס קריאה לצורך שלא היא ההוצאה אס

 תורה ספר יוציא אל לכן תיקון, לצורך שלא
 ואס מוגה, שאינה הידוע או טעות ה3 שיש

 ספר ויוציא יכניסנה כזו תורה ספר הוציא
: לקריאה אתרת תורה

 ימיס3 תורה ספרי שני והוציאו טעו אס ח.
רק מכניסין אין אחת,3 רק קורין שאין

 רי3ג ׳3 קורין תול3 דהיינו שניהן,3 יקראו
 ג׳ קורין ר״ת3 שניה,3 רא3ג ותד אחת3
קורין ת3ש3 שניה,3 רא3ג וחד אחת3 רי3ג

 ואס מפטיר, קורין שניה3ו אחת3 רי3ג ז׳
 לקרות יוסיפו הקריאה, אתר הטעות נזכרו

 רך3וי תול,3 אפילו השני נספר רא3ג חד
: לפניהולאתריה

 תורה, ספרי ג׳3 לקרות שצריך ת3ש3 ט.
 יקראו לא שתיס, אלא להס אין אס

 יקראו אלא השניה, ס״ת3 השלישית קריאה
 קריאה ה3 שקראו נס״ת השלישית קריאה

: הראשונה

 נספר גדול כנוד לנהוג אדס כל חיינ י.
 ואסור נכנוד, מקוס לה ליתד וצריך תורה

 נארון כשעומדת אפילו תורה, ספר לתלות
רק אסור, ג״כ קודש הארון ותולה קודש

 אוז דאווענעז׳ זיי וואו הויז דעם אין שוא
 תורה ספר די מען זאא איינען רעם נאך

 ווען און אריין. ש(ל אין שטעאען צוריל,
 מיט־ זא^ען תורה ספר די טראגט מען

מענ׳סען: צעהן נעהן

 ספר א ארויסנעהמען ניט טאהר מען ז.
ניט אויב בהנם קורע! ארון פון תורה

רא פארעכטען. צום ניט און איינען צום
 צום ארויסנעהמען ניט מען זאא תם

 א מיט איז וואם תורה ספר אזא איינען
 איבערגע־ ניט נאף איז וואם ארעד גרייז,
 ארויםגע־ יא האט מעז אויב און זעהן.
 צורית זי מען זא? תורה, ספר אזא נומען

 בשר׳ע א ארויסנעהמען און אריינ׳סטע^ען
:?יינען צום תורה ספר

 ארויס־ מען האט טעות פי עא אויב ח.
מען ווען תורות ספרי צוויי גענומען

 זאל תורה, ספר איין אין איינען נאר דארח
 צו־ זא̂י מעז נאר אריינשטע^ען ניט מען

 ספרי ביידע אויף איינעז דאס טהייאען
 מען זא^ וואכען, דער אין דהיינו תורות.
 דריטע די איינע׳ אין ע^יות צוויי איינעז
 זא̂י הורש, ראש צווייטע. דער אין עאיה
די איינע, אין יות5עי דריי איינעז מעז

 מען זאא שבת, צווייטע. די אין פיערטע
 מפטיר און איינע, אין עאיות אאע איינען

צווייטע: די אין איינען מען זאא

 איינעדאין דארח מען וואס שבת רעם ט.
 נאר ס׳איז אויב תורות, ספרי דריי

 איינען ניט מען זאא תורות, ספרי צוויי דא
 נאר ספר׳ צווייטען אין קריאה דריטע די

 ערשטע דאס ארויפאייגען צורית זאא מען
 דריטע די איינען מען זאא דארט אין ספר

:קריאה

 כבור נוהג צו מהויב איז מענש יערער י.
 זי דארח מען תורה♦ ספר אין זיין
 א אוי!ש הדר בעזונדער א אין האאטען

 ניט טאהר מען ארט. ריין א און שעהן
 אפיאו הענגענדיג. תורה ספר א האאטען

 הענ־ זיין ניט אויר טאהר קדוש ארון דער
 זיין דארף עס נאר וואנד, די אויף גענדיג

 שענ־ א אדער טישעא א אינטערגעשטעאט
 אויר אויסשפייען ניט טאהר מען קעא.
 קעגען איז נויטיג ניט וואס ריידען :יט

 שטעהן ניט טאהר מען תורה. ספר א
 ספר א צו הינטען פון אויסגעדרעהט

 שטעהט תורה ספר די אויב אויסער תורה,
דארה דארום טפהים. צעהן מיט העכער
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 הארון תחת ה3תי או שלחן שיעמוד צריך

 יעמד ולא תורה, ספר נגד יריק ולא קודש.
 גנוה א״כ אלא תורה הספר נגד אחוריו

 גיוס לכן טפחים, עשרה תורה הספר ממנו
 היושג ליזהר צריך תורה ספרי שני שמוציאין

 עס ישב שלא הנימה על השניה תורה ספר עס
אחורי או קורא הנעל אחורי תורה הספר

 קורא, בעל להיות שראוי מי דין
סעיפים. ו׳ ובו

 איש נוחר שהצנור נוהגין נמדינותינו א.
קורא, נעל שיהי׳ לקהל המרוצה מיוחד
: הצנור לפני התורה נספר קורא והוא

 ישב רק תורה, להספר נזיון זה כי העולה
: הצד מן

 דהיינו ערום, תורה נספר לאחוז אסור יא.
 הספר של הקלף נגוף נוגעות שהידיס

 אנל המפסיק, נגד ע״י לא אס תורה,
 בלי נידיס לאחוז מותר תורה הספר נעמודי
 השלחן על מונח שהס״ת ונשעה נגד, הפסק

: שלה נמעיל לכסותה צריך נה קורין ואין

ב םימן
 עמו יתנו נשכר קורא נעל הוא אס ב.

 ולא שנה על או חודש על קנלן שיהיה
 בלבד השנתות ימי על יוס שכיר שיהיה

 שאסור כיון נחול, גס לקרות עצמו ויתחייב
החול. יחי של בהנלעה לא אס שנת שכר לקנל

 אוים נעהמט מעז ווען געווארענט זיין מען
 און זיצט וואם דער אז תורות ספרי צוויי

 דעם אויר תורה ספר צווייטע די הא^ט
 ספר די מיט זיצען ניט ער זא^ ב^עמעד

 שטעהן וואם מענשען די הינטער תורה
 דעם הינטער דהיינו באעמער. דעם אויר
 האט וואס דעם הינטער אדער קורא בעא

 ספר די צו בזיון א איז דאם עאיה, אן
 מיט זיצען דארר מענש דער נאד תורה.

:זייט דער אין תורה ספר די

 פאר■ רעם אנרירען ניט טאהר מען יא.
 באויזע די מיט תורה ספר די פון מיט

 א אדער בנד א עפעם דורך נאד הענה
 פון עמודים היאצערנע די אבער מפה.
 די מיט אנרירעז יא מען מעג תורה ספר

 תורה ספר די בשעת און הענד. באויזע
 ניט, איינט מען און שאחן דעם אויר איגט

 מענ־ דעם מיט צוגערעקט זיין זי דארר
טעאע:

ב סימן

 קורא. בעל א זיין קען ווער דינים
ענינים. 6 פון בעשטעהט

 זיר מען איז מדינות אונזערע אין א.
עהראי־ א אויס קאייבט קהא אז נוהנ

 קורא בעא א פאר אקהא מרוצה א איד כען
:איינען דארר מען ווען ספר אין איינען צו
 געצא־ פאר איז קורא בעא דער אויב ב.

אויסנע־ איהם מיט מען זאא אעב״ן
 זאא געצאאעבץ פון רעכנונג דער אז מען
 פאר יאהר אויר אדער חודש אויר זיין

יום און שבת מיט וואכען די אין איינען

 שבת באויז פאר ווייא צוזאמען. טוב
 קיין נעמען ניט מען טאהר איינען

:געצאאעבץ

 בעל א פאר אויסקאייבען דארר מען ג.
 כן א מענש׳ ארענטאיבען אן קורא

 שעהן א מיט טובים מעשים מיט תורה
 קענען זאא און פנים׳ הדרת א מיט קוא׳

 נוטער א זיין דארר קורא בעא דער דקדוק.
 דעם ביי בעאיעבט און קהא צום פריינד

 צום סכנה א איז פערקעהרט׳ אויב קהא.
:איינען זיין דורך קהא
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 תורה גן הגון איש קורא לגעל לגחור רא'־ ג.

 נעים קול לו שיש טוניס מעשים ונעל
 הדרת גס לו ושיהיה הדקדוק, תכמת ויודע
 הצנור אוהג יהיה קורא שהנעל וצריך פניס,

 נדנר: סכנה יש לאו אס כי לצנור, אהונ וגס
T. כראוי לקריאה מוכן קורא נעל ליכא אס 

 על לקרות שיכול איש הקהל מן ינררו
 שיקריא איש ינררו ועוד נדותק, פניס כל

החומש מתוך הנגינה עס הקריאה לפניו
 המקריא, דנרי ישמע קורא הנעל שרק נלחש

 יקרא מקריא להיות לסייע יודע ונדליכא
 גדוליס שינושיס נלי לקרות היודע כזה איש

 כזה איש גס ואס התינות, משמעות המשניס
 כראוי, לקרות היודע קטן לקרות יוכל ליכא
 לחינוך: שהגיע קטון שיהיה פניס כל על וצריך

 לתנך מותר כודאי דשנת למנתה נקריאה ח.
נגמרא כדאיתא קורא, להיות לקטון

 נתורה לזכות כדי עזרא תיקן זו דקריאה
 לנית לכוא פנאי להס שאין קרנות ליושני

 התורה, קריאת לשמוע וחמישי נשני הכנסת
 לכתחלה מותר מדרננן רק שהקריאה וכיון
 וכן קורא, להיות לחינוך שהגיע לקטן

 יש דרננן ג״כ שהיא וחמישי שני נקריאת
 הרנה דיש קורא, להיות לקטון נודאי להתיר

 קורא להיות לקטון המתיריס פוסקיס
 נמסכת דמתניתין כפשטא הקריאות נכל

 ונספרי ומתרגס, כתורה קורא קטון מגילה,
 נקרוג אי״ה מצפה שאני יהודה אלופי שו״ת

 וניררתי זה נענין הארכתי שס להדפיסו,
: נוריה על זו הלכה

 דקטנות פסול מלנד הפסולים שאר כל ו.
 נש״צ שפוסלים ערוך נשלתן המונאיס

: קורא ננעל כן גס פוסלים

ג סימן
סעיפים. י ובו קורא, הבעל הנהגת דין

 על רק תורה נספר לקרות צריך לכתתלה א.
המגדל על העומד השלחן או הנימה

 ארון כנגד הכנסת נית נאמצע לזאת שנננה
 אצפ ארעי דרך לקרות צריך ואס הקודש,

 דרוס לצד אפילו מותר יפה לראות כדי חלון
; למערג לא אכל צפון, או

 גוטער קייז ניטא איז oy אויב ד.
 איינעם אויסקלייבע? מען זאל קורא

 ליינען פנים כא על קען וואם קהא פון
 איי־ צוגעבעז איהם זאא מען און בדוחק,

 פאראיינען ׳סטיאערהייט זאא וואם נעם
 בעא דער הערען נאר זאא עם חומש א פון

 פאראיינער קיין ניטא איז עם אויב קורא.
 זאגען ניט וועט וואם אזעאכער איינען זאא
 רעם ענדערען וואם גרייזען גראבע קיין

 מענש אזא אויב ווערטער. די פון טייטש
 איז עם דארט׳נאר ניט אויר זיר געפינט

וואם יאחר ניין פון איננעאע קאיין א דא

איינען: הייסען איהם מען מעג אייענן, קען
 אויר און מנחה צו שבת איינען צום ה.

דאנער־ און מאנטאג איינען צום
 נאר זיינען קריאות די ווייא שטאג׳

 געוועזען׳ מתקן זיי האבען רבנן די וואם
 ניין פון אינגעא קאיין א הייסען מען מעג

 גוט קען ער אויב איינען׳ זאא ער יאחר
:איינען

 ביי פסא׳ן וואס ענינים שאעכטע אאע ו.
אויסגע־ שטעהט עם ווי אזוי חזן, א

 אויר זיי פסא׳ן ערוד, שאחן אין רעכענט
קורא: בעא א ביי

ג סימן
 א. דארף קורא בעל דער אזוי ווי דינים

ענינים. 10 פון בעשטעהט פיהרען. זיך
 אין איינען צום ארט פאסענדע ראם
באעמער רעם אויה איז תורה ספר
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 תורה הספר משמאל יעמד קורא הנעל ב.

תורה, הספר נ(ימין יעמד לתורה והעולה
 וזה העליות את המחלק נעם הנכנד הסגן

 לעלות העליות נעלי את וקורא המכריז
: הקריאה של השלתן צדדי נשני יעמדו לתורה

 עליו שקורא שהמגדל קורא הנעל יכוון ג.
עתה מקנל וכאילו סיני הר כמו הוא

 ((עוטף לקרות וצריך הקריאה, זאת מסיני
 סמוכה. ואפילו ויראה, נאימה ומעומד נטלית

 תלש הוא שאס אלא לכתחלה, אסור מועטת
 מותר העל(ידה לו שקשה נשר נעל או זקן או

: הקריאה שלחן על קצת לסמך לו
 מקודם עצמו לסדר יזהר קורא הנעל ד.

הנעל צריך וגס הקריאה, סדר נניתו

 פסול או טעות נמצא נדיני נקי להיות קורא
: הקריאה נאר(צע תורה נספר

 שיכלה עד לקרות רשאי קורא הנעל אין ה.
אפי׳ נשיחה יפסיק ולא הצנור, מפי אמן

 שהכרזת מהראוי לכן לגנרא, גנרא נין
 איש ע״י תהא שנירך ה((י ועשיית העליות

: קורא הנעל י ע״ ולא אתר
 ניתז רוק יהיה שלא קורא הנעל יזהר ו.

ידי שעל תורה, הספר כתנ על מפיו
 נמתיקה תורה הספר תפסל האותיות לחלוחת

 רוק להתיז שטנעו מי אותיות. ננגיעת או
 נגד מעט סמוך ידו את ישים נדינורו ל(פיו
 נשעת טליתו כנף עם או מטפחת עם פיו

: קריאתו

 וועיצכער מארם דעם אויח שטעהט וואס
 איז געווארעז געמאכט צוועק רעם צו איז

 קודש. ארון דעם קעגענאיבער ש(ל מיטען
 צוציעב ציינען אמאצ 5דארן מען אויב

 מען מעג פענסטער א נעבען ^יכטיגקייט
 אבער צפון׳ אדער דרום צו אפי׳צו ^יינעז

מערב: צו ניט

 אינקם שטעהן דארח קורא בעא דער ב.
גע־ איז וואס דער תורה. ספר פון

 רעכטם שטעהן זאא עאיה דער צו רופען
 אקהא המרוצה גבאי דער תורה. ספר פון

 וואם דער און עאיות די טהייאט וואס
 די ביי שטעהן זאאען עאיות די אוים רופט

 אויף איינט מען וואם שאהן פון זייטען
איהם:

 האבען זינען אין דארף קורא בעא דער ג.
איז איינט ער וואו טארם דער אז

 יעצט איז ער אז און סיני• הר אנשטאט
 דארה ער סיני. הר פון איינען ראם מקבא
 שטעהענ־ טאית א אין איינגעהיאט איינען

 אויב נאר אנגעאענט. ניט יראה מיט דיג
 א אדער זקן א אדער שוואכער א איז ער

 ראם שאדעט עס וואם מענש שווערער
 אנשפארעז עטוואם זיר ער מעג .שטעהן

באעמער: אן

 געווארענט זיין דארה קורא בעא דער ד.
און זיין מסדר בעפאר זיר זאא ער

 ער דארח אויר איינען. דאס איבערהזר׳ן
 ער אויב דינים די אין ידיעה א האבען

 איינען מיטען אין גרייז א געפינען וועט
זיין: נוהג זיר מעז זאא אזוי ווי

 אנהייבען ניט טאהר קורא בעא דער ה.
פערפאר־ שוין האט קהא ביז איינען

 ברכה. די נאד אמן נאכזאגען ראם טיגט
 מיטען אין זיין מפסיק ניט טאהר ער און

 ער זאא עאיות די צווישען אפיאו איינען.
 איז, נויטיג ניט וואם ריירען ניט ^ויר

 זאא אנדערער אן אז גאייבער איז דארום
 מי די מאכען און עאיות די אויסרופען

V :קורא בעא דער ניט שבירר׳ם,

 ער געווארענט זיין זאא קורא בעא דער ו.
רעם אויוי מויא פון שפריצען ניט זאא

 ווארום איינען. ביים תורה ספר פון כתב
 ווערען. פסוא תורה ספר די קען רעם דורר
 מויא פון שפריצען צו איז טבע זיין אויב
 קע־ פארשטעאען זיר ער זאא ריידען ביים

 האא־ האנד די מיט מויא זיין איבער גען
 פון שטיקעא א אדער טיכעא א טענדיג

טאית:



כדב חלל) הלןדושה הריאה
 שלא מאד נזהר להיות צריך קורא הנעל ז.

או קללה ענין קריאתו בשעת יחשב
 יהי׳ גס ושלום, חס אדס שוס נוכח התוכחה

 ואף ,3טו נדבר ולסייס להתחיל תמיד נזהר
 ולא יתחיל לא רע מעשה שעשה מי בענין

: יסיים
 נדקדוק, לקרות היטב יתאמץ קורא הבעל ח.

בדקדוק ליזהר שצריך מה בכל נזהר ויהי׳
 אחת תיבה אפילו לקרות ואסור שמע, קריאת
: הכתב מתוך הכל יקרא רק פה בעל

 הכתיבה מן נשתנה שהקריאה תיבה כל ט.
הכתיב עס הקרי מסיני למשה נמסרה כך

 עס הנקודות וכן הקרי, כמו לקרות וצריך
 ווסיני ליושה כך נמסר הכל והנגינה הטעמים

בדקדוק בקי קורא הבעל שיהי׳ צריך לכן

סימן
 יברך, וכיצד לתורה העולה הנהגת דין

סעיפים. י׳ ובו
 הקריאה למגדל עולה לתורה העולה א.

הארוכה, בדרך וירד לו קצר שהיא בדרך

 הנגינה, להשמיע ואיך והנקודות הטעמים
 משתנה שהענין בניקוד קורא הנעל טעה ואס
יעשה, _יעשה חלב, חלב כגון הטעות ע״י
רק טעה אס אבל אותו, מחזירין אם אם

 הענין שאין בניקוד או הטעמים בקריאת
ארן אהרן את, את כגון זה ע״י משתנה

 גוערין אלא אותו מחזירין אין בזה וכיוצא הרן
:בו

 אסור ר״ל אונן נעשה קורא הבעל אס י.
 טוב ביום או ובשבת בתורה, לקרות

 קורא בעל יש אס אבילותו ימי שבעה שבתוך
 יקרא, ולא אחר הכנסת לבית שילך חוטב אחר
לקרות: לו מותר אתר קורא בעל אין אס אבל

 הימנית בדרך עולה שוים הדרכים שני c.ו
 עד ירד שלא והמנהג השני, בדרך וירד לו

 הברכה, את אתריו העולה שיתחיל
ישמעו לא הליכה שבדרך תוששין והמדקדקים

 געווארענט זיין דארך קורא בעל דער ז.
אדער תוכחה די ליינט ער בשעת

 הא־ זינעז איז ניט ער זאל קללות אנדערע
 וועל־ שאדטען ושלום חם זאל עם אז בען
 געווארענט זיין ער זאל אויר מענש. כען
 ביי אויסצולאזעז אדער אנצוהויבען ניט

מעשה שלעכטע א אדער פסוק שלעבטעז א
 געווארענט זיין זאל קורא בעל דער ח.

זאגען צו און דקדוק מיט ליינען צו
 ווי נוט אזוי ווארט. ביי ווארט שארף

 ער זאגען. שמע קריאת ביי איז דין דער
 פון ווארט איין קיין ליינען ניט טאהר

אונוועניג: פון אלץ נאד אויסענווענינ
 גע־ ווערען דארח וואם ווארט יעדעס ט.

שטעהט עם ווי אנדערש ליינט
 טראפ יערער אויר אוז געשריעבעז׳

 גע־ אזוי אלץ איז ווערטער׳ די פון
 דארף אלזא סיני. הר פון נעווארען געבען

 שטארק אלעם רעם אין קורא בעל דער
טועה זיר האט ער אויב זיין. צו מדקדק

 דער וואם נקירות אזעלכע אין געוועזען
 רעם דורך ווערט ווארט רעם פון טייטש

חלב׳ אויה חלב פון דהיינו געענדערט.

 דער אויב נאר איבערזאגען. ער דארה
 עני וואם נקידות אזעלכע אין איז טעות
 דהיינו ווארט, פון טייטש דעם ניט דערען

נאד איז טעות דער אויב אדער את, את

 איבערזאנען, ניט ער דארה טראפ, אין
 אוים־ זיר זאל ער זעהן רארה מען נאר

בעסערען
 א געווארען איז קורא בעל דער אויב י.

 רעם ליינען. ניט ער ר״ליטאהר אונן
 זיינע אין זענען וואס טוב יום ארער שבת
 דא ס׳איז אויב אבילות, פון טעג זיבען

 ער נלייכער איז קורא בעל אנרערער אן
 שול אנרער אן אין ראווענען געהן זאל

 עם אויב נאר ליינען. ניט זאל און אריין
 מעג קורא בעל אנרערער קיין ניטא איז

ליינען: ער



ב חלר! דושהpה קריאה43
 הקריאה שיסיים עד מתתיניס לכן הקריאה
 ין3 לתקוחם והולכים ויורדים אחריו להעולה

: לגברא לגברא
 בספר לראות ראשית צריך לתורה העולה ב

 יאתוז כך אחר הקריאה, מקום תורה
 ויאתר תורה הספר עתודי שני ידיו בשתי

 ימנית ביד רק יאחז הקריאה ובשעת הברכה,
 הספר של בהקלף אבל הימיני, העמוד את

 אפילו מטפחת בלי ערום לאחוז אסור תורה
 הברכה קודם נוהגין ויש ידיו, נטל אס

 ולונשקיס הקריאה במקום הטלית עם שנוגעים
שנתזו רוק ניצוצי הכתב על נמצא לפעמים אבל

 את מקנחים הטלית ובנגיעת קורא הבעל ללפי
 לכן האותיות, בין נגיעות עי״ז ונעשה הרוק
 למטה החלק הקלף על הטלית עם שיגעו מוטב

: וינשקו העללוד בזה
 בשעת תורה הספר לגלול נוהגין יש ג.

 יזהרו והס לפתות, נוהגין ויש הברכה,
 שלא הברכה, בשעת הס״ת בפנים יביטו שלא

 לומר וצריך בתורה, כתובות ברכות יאמרו
 אמן. ויענו הקהל שישמעו בקול הברכות
 כשאומר וכן תורתו את לנו ונתן כשאומר

 עמודי מעט יגביה אללת תורת לנו נתן אשר
; תורה הספר

ד. סימן

 דער זיין נוהג זיך זאל אזוי ווי דינים
 אזוי ווי און לתורה. עולה איז וואס
 באשטעהט ברכות, די מאכען ער זאל

ענינים. 10 פון

 זאל זיין לתורה עולה נעהט וואם דער א.
רעם מיט בלעמער אויר׳ן געהן ארויח

 זאל אראבגעהז נעהנטער. איז וואס וועג
 ביירע אויב ווענ. ווייטערען רעם מיט ער

 ארויפגעהז ער זאל נלייד זייענן וועגעז
 מנהג רער לינקס. אראבגעהן אוז רעכטס

 בלעמער פון אראבגעהן ניט זאל מעז איז
 רי אבגעליינט שויו האט מען וואנעט ביז

 אראב־ ער זאל נאכהער עליה, אנרערע
:ארט זיין צו געהז

 אריינ־ קורם דארח לתורה עולה רער ב.
וואו זעהן צו תורה ספר איז קוקעז

 זאל נאכהער ליינעז. צו אן הייבט מען
 צוויי די הענד ביידע מיט אננעמען ער
 מא־ זאל און תורה ספר פון החייס׳ם עץ
 דארר ליינט מען בשעת ברבה. די כען
 האנד רעכטע די מיט האלטען נאר ער

 פאר־ דעם אבער החיים. עץ רעכטען דעם
 אנ־ ניט מען טאהר תורה ספר פון מעט
זענען טהייל הענד. בלויזע די מיט רירעז

 מיט׳ן אנצורירען ברכה די פאר נוהג זיר
 אנ־ דארר מען וואו ארט רעם אויר טלית

 עם טהאן. קוש א און ליינען הייבען
 אויר אז מאהל פיעל אבער זיך מאכט

 שפרי־ א זיר געפינט עמוד רעם
 דאדורר און קורא בעל פון שפייבעכץ צעל

 פייכטע די אנרירען טלית פון קאלי ווערט
 אנצורירען גלייכער אלזא איז אותיות.

 אונ־ עמור זעלבען רעם אויר טלית מיט׳ן
 א און פארמעט ליירינען דעם אויר טען

:טהאן צו קוש

 פערמאכעז צו נוהג זיר זענען טהייל ג.
 ברכה׳ די זאגען בשעת תורה ספר די
 דאמאלס עפענען צו נוהג זיר זענעז טהייל

 ברכה די זאגענדיג אבער תורה. ספר די
 די אין אריינקוקען דאמאלם מען דארר
 אז זאגען ניט זאל מען כדי תורה, ספר

 אינוועניג. געשריעבען שטעהן ברכות די
 קהל כדי הויר, זאנען מען דארר ברכות די

 זאגענדיג אמן. נאכזאגען און הערען זאל
 ״אשר אויך און תורתו״, את לנו ״ונתן

 דאמאלס מען דארר אמת״ תורת לנו נתן
 החייס׳ס עץ ביידע אויפהייבען עטוואם

תורה: ספר די פון



כהב חלק הקדושה קריאה
 שלא נזכרו התורה מל שבירך לאתר אש ד.

לקרות, להתחיל שצריך המקום זה לו ה^ו
 העמוד, באותו הטעות היה שאס כך. הדין

 אלא לעמוד מעמוד הטעות היה אס אפינו או
 מגולה העמוד זה גס היה הברכה שבשעת

 דעתו היתה דמסתמא ולברך, לחזור צריך אין
 היה אס אבל לפניו, שמגולה תה כל על

 מקוס של העמוד וזה לעמוד מעמוד הטעות
 הברכה בשעת לפניו מגולה הי׳ לא הקריאה

 להעמוד להגיע תורה הספר מעט לגלול וצריך
 ולברך לחזור צריך אז הקריאה, מקום של

 רק ברכו ב׳ פעס לומר צריך ואין ב׳, פעס
: וגו׳ אתה ברוך יתחיל

 אשר ופתח הראשונה בברכה טעה אס ה.
נזכר אס בנו, בחר אשר במקום לנו נתן

 יתחיל הברכה חתימת של השס שאמר קודס
חתימת של השם אתר כבר ואס בנו, בחר אשר

 התורה, נותן אמר לא שעדיין אף הברכה
 יאמר הקריאה ולאחר הברכה אותה יסיים
 יאתר ולא בנו בתר אשר הראשונה ברכה

;ברכו

 בחר אשר ופתח השניה בברכה טעה אס ו.
של השס שאמר קודס נזכר אס בנו,

 נזכר ואם לנו, נתן אשר יתחיל הברכה חתימת
 קודס הברכה חתימת של השס שאתר לאחר

 מלך אלהינו מיד יאמר התורה נותן שסיים
 נזכר לא ואס וגו׳, לנו נתן אשר העולס

 מתחילת יתחיל הברכה שסיים לאחר עד
 אפרים והשער לנו, נתן אשר של הברכה

: לנו נתן אשר ולברך לחזור שא״צ בזה מיקל

 הברכה בין להפסיק אסור לתורה העולה ז.
תורה ובדברי קודש בלשון אפי׳ והקריאה,

 לו אסור הקריאה מענין ואפילו יפסיק, אל
תענין שלא הפסיק ואס להפסיק, לכתחילה

 ברכה די נאר דערזעהן האט מען אויב ד.
ריב־ געוויזען ניט איהם האט מען אז

 אין ^יינען, אנהייבען 5דארן מען וואו טיג
 געווען איז טעות דער אויב אזוי, דין דער
 אויב אפי^ו אדער עמוד, זעאבען דעם אויח
 צום עמוד איין פון געווען איז טעות דער

 זענען ברכה די בשעת נאד צווייטען,
 ער דארח עמודים׳ ביירע נעוועזעז אפען

 אויב נאד ברכה. אנדערע קיין מאכען ניט
 צום עמוד איין פון געווען איז טעות דער

 דארה מען וואו עמוד דער און צווייטען
 פערוויקעיצט געוועז איז איינען אנהייבען

 ארויסגעזעהן, ניט נאד עס האט מען און
 ברכה. די אמא^ נאד מאכען ער דארד דאן
 ברכו, אמא^ נאך אנהייבען ניט דארח ער

:אתה ברור אנהייבען זאיצ ער נאר

 ביי נעוועזען טועה זיר האט ער אויב ה.
אנגעהיי־ האט און ברכה ערשטע די

 אנו, נתן אשר ברכה צווייטע די זאנען בען
 ער איידער דערמאנט זיר האט ער אויב
 הברכה, סור פון שם רעם געזאגט האט
בנו. בהר אשר זאנען אנהייבען ער זאא

 פון שם רעם געזאנט שוין האט ער אויב
 די זיין גומר שוין ער זאא הברכה, סוח

 זאא עאיה די פון איינען נאר׳ן און ברכה
 בנו׳ בהר אשר ברכה ערשטע די זאגען ער

:זאנען ניט ער זאא ברכו
ביי געוועזען טועה זיר האט ער אויב ו.

 אנגע־ האט און ברכה צווייטע די
 בהר אשר ברכה ערשטע די זאגען הייבען

 איידער דערמאנט זיר האט ער אויב בנו,
 הברכה, סור פון שם רעם געזאגט האט ער

 אנו. נתן אשר זאגען אנהייבען ער זאא
 זאגען נאר׳ן דערמאנט זיר האט ער אויב
 האט ער איידער ברכה סוח פון שם רעם

 באאד ער זאא התורה, נותן אויסגעאאזט
 אשר העואם מאר אאהינו זאגען אנהייבען

 דער־ זיד האט ער אויב נאר אנו. נתן
 ברכה, גאנצע די אויסאאזען נאר׳ן מאנט
 אשר ברכה גאנצע די זאנען ער דארר

:אנו נתז
 מפסיק ניט טאהר אתורה עואה דער ז.

קריאה. די און ברכה די צווישען זיין
אויר מעז טאהר קודש אשון אויר אפיאו
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 לקרות קורא הנעל שהתתיל קודס הקריאה

/ פעם נרכו יאמר ולא ולנרך, לתזור צריך  נ
 פעם לנרך א״צ הקריאה נאמצע העסיק ואס

נ/

 לומר צריך ולברך לחזור שצריך מקוס כל ח.
 ועד״ לעולם מלכותו כבוד שס ״ברוך

 בברכה טלה3ל של(יס שם שהוציא בעבור
:הראשונה

 קריאת בשעת והקהל הסגן הנהגת דין
סעיפים. ט׳ ובו התורה,

 תורה הספר ומכניסים שמוציאים בשעה א.
 מי כל על ומצוה לעלווד, הקהל צריך

את ולנשק לחבק לפניו עוברת תורה שהספר

 עם קויא לתורה שהעולה נוהגין יש ט.
 לא אבל במלה, מלה בלחש קורא הבעל

 אמנם ללשתללעי, לא קלי דתרי קולו ישמיע
: כעונה דשומע לן קימא לדינא

 רוצה ואינו לתורה לעלות שנקרא ללי י.
 נאללר ועליו בנזיפה, בו גוערים לעלות

 איש לכל מהראוי ואדרבא בזה״, ה׳ דבר ״כי
 פעם הפחות לכל לתורה לעלות מהדר להיות

: בחודש אחת

ה סימן
 ביד יאחזנה הס״ת את האוחז בפיו, הס״ת
 ״גדלו״ שאמר לאחר והש״ץ ימינו, לצד יללינו
 הללגדל על ימינו דרך תורה הספר עם ילך

 הארון אל הס״ת מכניס וכאשר שם, שקורין
 של השני בצד יחזור הקריאה לאחר קודש

: ימינו דרך כן גס שהוא המגדל

 מפסיק האט ער אויב אויסריידען. ניט
 אנ־ האט קורא בע^ דער איידער געוועזעז

 אמאא נאר ער רארף ^יינען, צו געהייבעז
 ער אויב ברכו. אהז ברכה, די מאכעז

 ^יינען, מיטען איז געוועזעז מפסיק האט
ברכה: די אמאא נאד מאכען ניט ער דארח

 דארח מען אז זיך טרעפט עס נאר וועז ח.
מעז דארף ברכה׳ א אמאא נאר מאכעז

 מזכותו כבוד שם ״ברוך זאגען בעפאר
 די געמאכט האט ער ווייצ ועד״. צעוצם

צבטצה: ברכה א ברכה ערשטע

 זענען זיי וועז נוהג זיר זענען טהייצ ט.
שטי־ נאר זאגען זיי אז צתורה, עוצה

 ביי ווארט קורא בעצ רעם נאר צערהייד
 ניט. מעז טאהר נאכזאגעז הויך ווארט.
 מעז אז יוצא מעז איז דיז רעם צויט אבער
 ביי ווארט ציינעז דעם גוט אויס הערט

:ווארט

 ספר צום אויד איינעם רופט מעז אז י.
 זייז, צתורה עוצה ניט ווי? ער אוז

 שאנחן. מיט אנשרייעז איהם מעז דארח
 ה' דבר ״כי פסוק דער זאגט איהם אויר
 רייד. נאט׳ס פארשעמט האט ער אז בזה״

 ער זייז מהדר דארף איד יערער אדרבא
 אייז אמווייניגסטעז עציה אז האבעז זאצ

חודש: א אין מאצ

ה סימן
 און גבאי דעם פאר ומנהגים דינים

 תורה. ספר אין ליינט מען בשעת קהל
ענינים. 9 פון באשטעהט

 מעז אוז אחים נעהמט מעז וועז א.
דארח תורה ספר די ארייז שטעצט

 וואם יערער און זיצען. ניט שטעהז קהצ
 געטראגעז איהם פאר ווערט תורה ספר די

 מיט׳ז תורה ספר די טהאז קוש א דארף
 תורה ספר די טראגט וואם דער מויצ.
 האנד רעכטע די אין האצטעז זי דארר
נאד הזז דער זייט. רעכטער זייז אויף
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 המבורך ה׳ ״ברוך עונה הקהל כא:ר ב.

לתורה העולה שאומר אתר ועד׳/ לעוצם
 ומי לעמוד, נוהגים המבורך, ה׳ את ברכו
 לעמוד עצמו על להחמיר נכון כת בעל שהוא
 בכל נוהגים אמנם הקריאה,. כל בשעת

 עשרת : הקריאות באלה לעמוד הקהילות
 ובפסוקים תורה חתן בראשית, תתן הדברות,

; וחומש חומש כל של האחרונים
 הקהל אסור לקרות קורא הבעל משהתחיל ג.

להורות ואפי׳ תורה, בדברי אפילו לספר
 מותר לגברא גברא בין ורק אסור, הוראה
 יכול מאיסורא לאפרושי אבל הוראה, להורות
 פרשת ובזוהר הקריאה, באגגצע אפילו להפסיק
 דברי הכנסת בבית שהמספר מובא תרומה

: מאד גדול עונשו חול
 בקריאת לצאת עתה רוצה שאינו מי ד.

שבדעתו רק היום, חובת של תורה הספר

 בצבור כך אחר התורה קריאת לשמוע
 קריאה בעת לישב יכול כך, אחר שיתפללו

 פניו ויחזיר הצד מן הכנסת בבית הראשונה
 עתה רוצה שאינו להראות כדי אחר לצד

 אז ללמוד ויכול הקריאה, חובת ידי לצאת
 תרגום, ואחד מקרא שנים הסדרא לקרות או
 ולבלבל להטריד שלא רם, קול ישמיע שלא רק

: הצבור את
 בית מן לצאת הקהל מן אחד כל אסור ה.

 תורה שהספר הקריאה באמצע הכנסת
 מכוסה שהס״ת לגברא fגבר? בין אבל פתוח,

 להסגן אסור וכן גדול, לצורך לצאת יכול
 ולעזוב המגדל מן לרדת העליות את המחלק
 מן אחד לו שהכעיס בשביל תורה הספר
 תורה הספר את ועזב וירד עבר ואס הקהל,
 בזיון זה כי להענישו, יש הקריאה גמר קודם

: תורה להספר

 5ד«רו ״גד^ו״ נעזאגט האט ער וואם רעם
 די אויח תורה ספר די טיט ארויפגעהז

 ווען און זייט. רעכטער דער אין בימה
 נאר׳ן תורה ספר די אראב טראגט מען

 קודש, ארון אין שטעאען צו אדיין ^יינען
 זייט אינקע די אין אראבגעהן מען רארח

בימה: דער פון

 ^עואם המבורר ה׳ ברור זאגט קהא ווען ב.
עו^ה דער וואם ״ברבו״ רעם נאר ועד

 אויפצושטעאען מנהג א איז זאנט, אתורה
 איז כה בע? א איז עם ווער און זיר.

 ^יינען. גאנצען ביים שטעהן זא^ ער רעכט
 קריאות פא^גענדע ?יינט מען ווען אבער

 אויפ־ קהיאות אאע אין נוהג זיר מען איז
 הדברות, עשרת דהיינו זיר• צושטעאען

 די אויר או! בראשית התן תורה, חתן
חומש: יעדען פון פםוקים ^עצטע

 אי הייבט קורא בעא דער ווי אזוי ג.
אפיצו ריידעז צו אםור איז איינען

 שא^ה א פםק׳נען אפי^ו תורה• רברי אין
 נאר ניט. אויר מעז טאהר ^יינען בשעת

 א פםק׳נען מען מעג עאיות די צווישען
עבירה אן פון אבצושיידען אויב ׳טא^ה•

 איינען. מיטען אין זיין מפםיק מען מעג
 צרות פיעא אז שטעהט הקדוש זוהר אין
 דער זיר אויה ציהט שטראה גרויםע א און

רייד: אומהייאינע שוא אין רעדט וואם
 זיין יוצא ניט יעצט וויא וואם דער ד.

וויי^ תורה, םפר אין ^יינען רעם מיט
 מנין׳ צווייטען רעם מיט דאווענעז וויא ער

 איינען ערשטעו רעם בשעת זיר ער מעג
 אוים־ זייט א אין שוה^ אין אנידערזעצעי

 זייט, מזרח פון פנים רעם מיט געדרייט
 יוצא יעצט ניט ווי^ ער אז ווייזען צו כדי
 ראן מעג ער און איינען. רעם מיט זיין

 די ארער ?ערנעז עפעם שטי^ערהייט
:זיין מעביר םדרא

 פון ארויםגעהן ניט טאהר מענש קיין ה.
מיטען אין האאט מעז בשעת שוהא

 מעז מעג עציות די צווישעז נאר איינען,
 דארה מען אויב שוה^ פון אחיםגעהן

 ע^יות די טייאט וואם גבאי דער נויטיג.
 ווערען ברוגז איינען מיטען אין ניט טאהר

 איינער ווייא בימה דער פון אראבגעהז און
 גבאי דער בעהאנדע^ט. גראב איהם האט
 שטראה, א ווערט איז אזוי יא טהוט וואם

התורה: בזיון א איז ראם ווייצ
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ראשון לתורה עולה בעצחו קורא על3ה אס ו.

 שיעלה הקהל מן אחד לקרות הסגן צריך
 עליה קריאת שעת3 קורא על3ה אצל ויעמוד

: תורה הספר וד3כ משוס הראשוגה,

 הול, שס3 לתורה העולה את לקרות אסור ז.
לכן שלו, הקודש שס3 לקרותו נצרך רק

 שמות נקריאת דמיונס על יסמכו שלא יזהרו
 3היט יתקרו רק לתורה, העוליס האנשיס

 שס וגס האמיתי שלו הקודש שס את לידע
 כפי או לתתוס שרגיל כפי יו3א של הקודש

 מונהק, נשס לקרותו משפחתו ני3 שרגיליס
 לגרוס לפעמיס יכול בזה מדקדק שאינו ומי

ישראל,3 ממזריס יהיו זה שע״י גט3 פסול

 דקדוק הצגתי הזה הספר של הג׳ ונחלק
: משס תדרשנו נפרטיות. השמות קריאת

 אותו קורין זרה לענודה מומר שאניו מי ח.
לנד, בשמו לא אנל אביו, אני ן3 נשס

 הורגל כנר הוא ואס נרניס, לניישו שלא כדי
 נשס אותו קורין אניו, נשס הזה נמקוס

 כשינוא אנל נרניס, לביישו שלא כדי אביו,
 אביו, אבי בן בשס לקרותו יאמר אחר למקוס

: לו בושה זאת אין שס כי

 אבי בן בשס להס קורין ושתוקי אסופי ט.
קורין השס זה ידוע אין ואס אמס,

 קורין שנתגייר גר וכן אברהס, בן בשס להס
; אברהס בן אברהס בשס לו

 עואה איז זעאבסט הורא בעא דער אויב ^
 נבאי דער דארח ערשטעה דער אתורה
 זיר זאיצ ער קה^ פוז איינעם ארויפרופעז

 אי־ ביז הורא בעל נעבעז אנידערשטעלען
 דער פאדערט אזוי עליה׳ ערשטע די בער

התורה: בבור

 ספר צום אויפרופען ניט טאהר מען ז.
אומהיילי־ אן מיט לתורה עולה רעם

 אויפ־ איהם דארף מען נור נאמען׳ נען
 החודש. שם ריבטיגען זיין מיט חפען
 אויפרו־ דעם מיט גבאי דער דאר̂! אלזא
 איז אזוי ווי זיין ודורש חוקר גוט פער
 דער אויר און הקודש׳ שם ריבטיגער זיין

 פאטער זיין פון הקודש שם ריכטינער
 משפחה די ווי לויט אדער חתימה די לויט
 ניט דעם אין זענען וואם די זיי. רופט

 זיין גורם דעם דורד אמאל קענען מדקדק
 ווייל אידען׳ צווישען ממזרים זיין זאל עם

 ווערען. פסול גט א אמאל קען דעם דורך
 ספר דיעזען אין זיר נעפינט רעם צוליעב

 ריבטיג, ערקלערט ווערט עם וואו ג׳ חלק
1נעמען: אירישע אלע פון הקורש שם רעד

 משומד א פאטער א האט עם וועד ח.
ספר צום אויפרופען איהם מען זאל

 פאטער. פאטערם זיין פון נאמען דעם מיט
 כדי אליין׳ נאמען זיין בלויז ניט אבער
 נאר ברבים. זיין צו מבייש ניט איהם
 לאנג פון צוגעוועהנט שוין איז מעז אויב
 איהם אויפצורופען שטאדט דער אין

 ווייטער מען זאל נאמען׳ פאטערס מיט׳ן
 נא־ פאטערם מיט׳ן אויפרופען אזוי איהם
 ברבים. זיין צו מבייש ניט איהם כדי מען׳

 שטאדט אנדער אן אין קומט ער אז אבער
 בע־ ניט איז נאמען פאטערם זיין וואו

 אויפרופען הייסען זיר ער דארוי וואוסט׳
 פאטער, פאטערם זיין פון נאמען רעם מיט
 קיין איהם פאר ראם דאר איז דארט ווייל

ט: בושה ני

 ווער ניט ווייסט מען וואם אזעלכע ט.
אויפ־ זיי מען זאל איז׳ פאטער זייער

 זייער פון נאמען רעם מיט ספר צום רופען
 איז נאמען דער אויב פאטער. מוטערם

 אויפרופען זיי מען זאל בעוואוסט׳ ניט
 גר א אז איז זעלבע ראם אברהם״. ״בן

 מען זאל נעוועזען מגייר זיר האט ,וואם
אברהם״: בז ״אברהם אויפרופען !איהם



 ב חלר! הרןדושה רוריאה
ו סימן

כז

לתורה, העולים סדר דין
סעיפים. י׳ ובו

 שאינם הכהניס לקדש התורה מן מצוה א.
 עבירות בעלי ואינם כהונתם מחללים

 וקבלו וקדשתו, כדכתיב מפורסמים ורשעים
 לפתות שבקדושה דבר לכל מיירי שזה חז״ל

 ראשון, יפה מנה לו וליתן ראשון לברך ראשון
 הכהן רצה אם אחרים בענינים מקום ומכל
 ממנו שגדול למי כבוד ולחלק כבודו על למחל

 תקנו בתורה לקרות בענין אבל בידו, הרשות
 כהן דוקא אלא למחל, יכול הכהן שאין חז״ל
 כדי ישראל, ואחריו לוי ואחריו ראשון קורא
 אחד שכל מחלוקת, לידי הדבר יבוא שלא

: ראשון לקרות נאה ולי גדול אני יאמר

 כן גם ילוס בעל הוא הכהן אם אפילו ב
 עם כהן שאפילו והמנהג ראשון, קורא

 ואפילו ישראל, גדול לחכם קודם הארץ
 יזהר מקום ומכל דורו. גני מכל גדול הישראל

 שבאם שמים ירא שהוא הסגן זה פנים כל על
 לכהן חכם התלמיד קודם לקרות באפשרות יש

 לכהן יקרא אל תורה וגני שמיס יראי שהם ולוי
: הת״ח קודם הארצים עמי שהם ולוי

 קורא לוי וגדליכא לוי, קורא הכהן אחר ג.
 ראשון, שנקרא הכהן לזה שנית פעם

 והכהן — לוי במקום _ ואומר מכריז והסגן
 בעליה כמו הברכות שנית פעם אומר

 מפני לחוץ שיצא לכהן לומר ואסור הראשונה,
 עלייתו למכר שרוצים מפני או ישראל גדול

צדקה, לדבר הננליות שמוכרים במקום לישראל

ו סימן
 פון סדר דער זיין ד»ר!ז »זוי ווי דינים

 פון באשטעהט עליות. טיילען
ענינים. 11

 הייליג האלטעז צו מצוה א איז עם א.
 ניט פערשוועכען וואס כהנים די
 בעלי קיין ניט זענעץ אוז כהונה זייער

 דעם אויח רשעים• בעוואוםטע אוז עבירות
 זאלםט דו ״וקדשתו״ פםוק אין שטעהט

 ביי אז מען מיינט ראם הייליגעו, איהם
 ער־ דער זיין ער דארד קדוש דבר יערער
 צו םיי זאגעז׳ ברכה די צו םיי שטעה
 חלק. בעםטע ראם ערשטען צום נעמען

 דער אויב ענינים אנדערע ביי דאר נאד
 כבוד זיין אויה זיין מוחל ער מעג וויל כהן
 קריאת ביי אבער מאן, גרעםערען א צו

 נאר זיין, מוחל ניט כהן דער טאהר התורה
 עליה. ערשטע די האבען דארה כהן דער
 כדי ישראל׳ א דערנאד און לוי א כהן נאר
 ווייל מחלוקת, קיין צו קומען ניט זאל עם

עליה: ערשטע די וועלעז דאר וועט יערער

 מום בעל א איז כהן דער אז אפילו ב.
עליה. ערשטע די אויר איהם קומט

 עם כהן א אפילו אז איז, מנהג דער און
 גרעסטען רעם פאר בילכער איז הארץ
מעג ם׳איז אויב ראד נאר ישראל. חכם
 וואם לוי א מיט כהן א אויפצורופען ליך

 רעם פאר הארצים עמי קייז ניט זענען
 חכם, תלמיד א איז וואם שלישי, בעל

טהאן: אזוי מעז זאל

 אויב לוי. א אויה מען רופט כהן נאד ג.
אויפ־ מען זאל לוי קיין ניטא ם׳איז

 און לוי״. ״במקום כהן זעלבען רעם רופען
 ברכות די אמאל נאד מאכען זאל כהן דער
 ניט ם׳איז עליה. ערשטע די ביי ווי אזוי

 ארויסגעהן כהן דעם הייםען צו ריכטיג
 גע־ וויל מעז וואם דעם צוליעב שוהל פון
 חשוב, ישראל א צו עליה ערשטע די בען

 ער־ די פערקויפעז וויל מען ווייל אדער
 וואו דארט נאר אויהצדקה. עליה שטע

שבת פערקויפעז צו מנהג א ם׳איז
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 התורה התחלת למכר שהמנהג בעיר רק

 אז וצריך טוב, מנהג הוא בראשית בשבת
: בטוב ולצאת כבודו על למחול הכהן

 את השלישית לעליה בשבת לקרות נוהגים ד.
הכנסת שבבית והנכבד הגדול את או הרג

 יעמד כשאומר העליות את המכריז והחזן
 משלים שלישי ואחר ״שלישי״, מסיים פג״פ
 החשוב כן גס ישראלים עם הקרואים מנין
 של עליות שמוכרים במקום אבל קודם, חשוב

 העליות גס מכרו ואס קפידא, אין הישראלים
 הישראל אסור ישראל אותן וקנה ולוי כהן של

 ויש רוצה, שהוא ולוי לכהן יכבד רק לעלות
 הגדול את או הרב את לכבד נוהגים מקומות
 הששית, עליה עם הכנסת שבבית והנכבד

 יעמד כשאומר העליות את המכריז והחזן
: ״ששי״ מסיים פג״פ

 ואס למפטיר, לוי או כהן לקרות מותר ה.
שעשו ע״י הקרואים מנין נשלם כבר

 לאחרון, גס לוי או כהן לקרות מותר הוספות,
 יעמד כשאומר העליות את המכריז והחזן
 כהן קרא אס וגם ״אחרון״, נוסיים פב״פ

 לקרות מותר לאחרון, לוי אפילו או לאחרון,
 אין צבור בתענית אגל למפטיר, כהן אחריו
 שבתענית כיון למפטיר, לוי או כהן לקרות

: הקרואים ממנין הוא המפטיר צבור

 או בשבת ללוי או לכהן וקרא טעה אם ו.
הבימה, על ועלו אחרות לעליות ביו״ט

 או והכהן זאת, לעליה שיעלה לישראל יקרא
 לאחרון לעלות שיוכל עד וימתין שם יעמד הלוי

: למפטיר או

 הכרת אין הכנסת בבית כהן אין אס ז.
יכול רק כהן, במקום לוי לקרות דוקא

לת אגל כהן, במקום לישראל אפילו לקרות
: הישראל אחר שיעלה ללוי יקרא

 גו־ 8 ראם איז עאיה ער׳סטע די בראשית
 כהז דער דאמאילם דארף אלזא מנהג, טער

 בשעת נוטען מיט שוהל פון ארויסגעהן
:עליה ערשטע די צו אויח רופט מען

 שלישי אויפצורופען מנהג א ס׳איז ד.
חשוב אדם אנדערען אן אדער רב דעם

 פב״פ יעמד עליות׳ די אויפרופען ביים און
 ווארט דעם מיט אויסלאזען מען זאל

 רופען מען זאל שלישי נאד ״שלישי״.
 השובע די ישראלים, עליות איבריגע די צו

 די פערקויפט מען וואו אבער בעפאר,
 חשיבות. קיין אויף ניט מען קוקט עליות

 עליות די פערקויפט האט מען אויב נאד
 מחויב איז ישראלים, צו לוי אדער כהן
 עליה די מיט זיין צו מכבד ישראל דער

 געפעלט. איהם וואם לוי, אדער כהן א צו
 מען אז מנהג א איז ערטער טהייל אויף

 פון גדול רעם אדער רב דעם מכבד איז
 אויפרופען ביים און ״ששי״. מיט שוהל
 דעם מיט אויפרופער דער אוים לאזט

״ששי״: ווארט
 א אדער כהן א אויפרופען מעג מען ה.

האט מען אויב און מפטיר. צו לוי

 אויפגע־ שוין ס׳איז און הוספות געמאכט
 מען מעג עליות, זיבען געווארען חפען

 אחרון, צו לוי א אדער כהן א אויפרופען
 אויפ־ כיים ראן דארח אויפרופער דער און

 ״אחרון״ ווארט דעם מיט אויסלאזען רופען
 לוי א אפילו ארעד כהן א וואם רעם נאד
 מפטיר צו מען מעג אחרון געהאט האט

 תענית אין אבער כהן. א אויפרופען ווידער
 כהן א אויפרופען ניט מען טאהר צבור
 דער איז ראן ווייל מפטיר, ̂צו לוי א אדער

 צאהל די אין פארעכענט מפטיר בעל
:העליות בעלי הרואים די פון

 און געוועזען טועה זיר האט מען אויב ו.
אדער שבת אויפגערופען האט מען

 אנדערע צו לוי א אדער כהן א טוב יום
 ארויפגעגאנגען שוין זענען זיי און עליות׳

 ישראל א אויפרופען מען זאל ספר, צום
 לוי ארער כהן דער און עליה, דיעזע צו

 מען ביז ווארטען און שטעהן דארט זאל
 אחרון צו אויפרופען איהם קענען וועט

מפטיר: אדער
 שוהל דיעזער אין ניטא ס׳איז אויב ז.

אויפצורו־ נויטי? ניט איז כהן, קיין



כחב חלק הר!דושה לןריאה

 ה3להר שנצרך נשמתות נוהגים יש ח.
ואיזה כהניס איזה ניניהם ויש ודים3כי

 ישראלים ועוד ישראל לוי כהן שקורין *לוים,
 לקרות 3שו מתתילין אח״כ קרואים, ז׳ עד

 כהראשונה, שורה ועושין ישראל לוי כהן
 שאין ואתר הצורך, כפי שורה עוד ואת״כ

 אתרים ישראלים קורין ולוים כהנים עוד
: לעלות הנצרכים

 קורא כהנים, והשאר אתד לוי רק יש אם ט.
כהן, אתר כהן כך ואתר תתלה לוי

והשאר אתד וישראל אתד לוי רק יש אם

 כך ואתר ישראל לוי כהן קורא כהנים,
 ישראלים ושני לוים שני יש אם הכהנים, שאר

 ואתר ישראל לוי כהן קורא כהנים, והשאר
 קורא והשאר ישראל, לוי כהן שנית פעם כך

̂ : כהנים
 התכם את לקרות שנוהגים נמקומות י.

 השלש קריאת של העליה אל שנעיר
 זו לעליה התכם לעלות יכול מדות עשרה

: לוי או כהן שהוא פי על אף
 לכהן, עצמו ומתזיק הזה נזמן שנא מי יא.

: לתורה ראשון לקרותו נאמן

ז סימן
 הכנסו* בבית ולוי כהן אין אם דין

סעיפים. ו׳ ובו בא, כך ואחר

 לישראל קורין הכנסת ננית כהן אין אםא
 שאתר דהיינו כהן, נמקום ללוי או

כנוד ותנו וסיים ויושיע, ויגן ויעזור שאתר

 קעז מעז נאר כהן, במקום לוי א תקא פעז
 כהן, במקום י׳סראל א אפילו אויפרופען

 אוים־ ניט מען זאל ישראל רעם נאד און
ישראלים: בלויז כסדר נאר לוי ר,יין רופען

 שמחות אויד נוהג זיר זענען טהייל ח.
און כיבודים, פיעל דארד מען ווען

 מיט כהנים עטליכע זיי צווישען דא ס׳איז
 לוי כהן אויח מען רופט לויים, עטליכע
 מאכט דערנאר עליות. זיבען ביז ישראל

 בין ישראל לוי כהן שורה אזא ווידער מען
 ס׳איז ביז ווייטער׳ זא און עליות זיבען
 לויים, מיט כהנים קיין ניטא מעהר שוין
 ישראלים בלויז כסדר מען רופט ראן

עליות: דארפען וועלכע
 דא נאר איז שוהל דיעזער אין אויב ט.

אידען איבריגע אלע די און לוי איין
 רעם אויפרופען מען דארח כהנים, זענען

אויב כהנים. בלויז נאכהער לוי, א ערשטען
סימן

 אויפרופען אנהויב ביים אויב דינים
 שוהל אין כהן קיין געוועזען ניט איז

 אריינגעקומען. ער איז נאכהער און
ענינים. 6 פון באשטעהט

 מיט ישראל איין לוי, איין דא נאר ס׳איז
 כהן אויפרופען מען דארד כהנים, בלויז

 אויב כהנים. בלויז נאכהער ישראל, לוי
 מיט ישראלים צוויי לוים צוויי דא ס׳איז
 כהן אויפרופען מען דארף כהנים, בלויז

 ישראל לוי כהן ווידער נאכהער ישראל לוי
 אוים־ מעז זאל עליות איבריגע די צו און

כהנים: בלויז רופען

 מנהג א ס׳איז וואו קהילות די אין י.
 שטאדט פון חכם רעם אויפצורופען

 מעג מדות׳ עשרה שלש פון עליה דער צו
 עליה, דער צו חכם רעם אויפרופען מען

:לוי א אדער כהן א איז ער אפילו

 איד פרעמדער א אז הגלות, בזמן יא.
כהן, א איז ער אז זאגט און קומט

 איהם דארד מען און בעגלויבט, ער איז
עליה: ערשטע די צו אויפרופען

ז
 כהן, קיין שוהל אין ניטא ס׳איז אויב א.

 א אדער לוי א אויפרופען מען זאל
 אויפ־ וועזדער דהיינו כהן, במקום ישראל
לאזט און ויושיע״ ויגן ..ויעזר זאגט רופער
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 3קר כהן, כאן אין ״אס יאמר לתורה,

 כהן׳/ גתקוס לוי או ישראל ״פ3ה ר׳ יעמד
 אתריו יקרא לא כהן נמקוס לישראל וכשקורין

: לוי

 שהתחיל אחר הכנסת ית3ל הכהן א3 אס ב.
 הראשונה רכה3 זו לעליה שנקרא הישראל

 רוך3 אמר ר3שכ דהיינו התורה, רכת3 של
 להישראל, זו עליה וקורין פוסק אינו ה׳ אתה
 שאמר אחר הכנסת ית3ל הכהן א3 ואס

 רוך3 עדיין אמר ולא ד3ל3 רכו3 הישראל
/ אתה  להכהן וקורין הישראל פוסק אז ר

 עס רכה3ה הכהן ויאמר זו שיעלה'לעליה
 עד וימתין שס יעמד והישראל כסדר, רכו3

שלישי, להישראל יקראו ואז השלישית עליה

 ית33 כהן שיש יודעיס היו כשלא הדין והוא
לישראל או ללוי מקומו3 וקראו הכנסת

 וקראו הכנסת בית3 לוי שיש ידעו לא אס ג.
תיכף להס ונודע לוי, מקוס3 לכהן

 הכנסת ית3ל הלוי א3 שעכשיו או לוי שס שיש
 דהיינו רכה,3ה הכהן התחיל לא עדיין אס

 פי על אף ה׳, אתה רוך3 עדיין אמר שלא
 הלוי, את וקורין הכהן מפסיק רכו3 שאמר

 אינו ה׳, אתה רוך3 הכהן אמר ר3כ אס ל3א
 ועליה השניה, עליה לו וקורין מפסיק

לישראל: או להלוי או לקרות יכולין השלישית
 ואינס לעלות ללוי או לכהן קראו אס ד.

 לכהן צאצנעו הסגן ירמז הכנסת ית33 שס
יקרא ולא לתורה, שיעלה אחר ללוי או

 זאגען ער זאל לתורה״ כבור ״ותנו אוים
 פב״פ ר׳ יעמר קרב כהז, כאז אין ״אם
 מען אז כהן". במקום י׳סראל אדער לוי

 מען זאל כהן במקום ישראל א אויף רופט
לוי: א אויפרופען ניט איהם נאר

 אין אריינגעגאעען איז כהן דער אויב ב.
 אוים־ האט מען וואס רעם נאר שוהל

 האט ישראל דער און ישראל א גערופען
 ער און ברכה די זאגען אנגעהויבעז שוין
״ אתה ״ברור געזאגט שוין האט  זאל ה'
 ברכה די ווייטער זאגען ישראל דער שוין
 אבער עליה. די ליינען איהם זאל מען און

 אין אריינגעקומען איז כהן רער אויב
 געהאט נאר האט ישראל רער ווען שוהל

 ישראל רער זאל אליין ברבו געזאגט
 רעם אויפרופען דארח מען און זיין מפסיק

 און כסרר׳ ברכה די מאכען זאל ער כהן
 שטעהן בלייבען דארט זאל ישראל רער
 אויפרופען איהם זאל מען ווארטען און

 אויב אויר איז דין זעלביגער רער שלישי.
 ישראל רעם אויפגערופען האט מען ווען

 א דא ס׳איז אז געוואוסט ניט מען האט
 דער־ זיר האט מען און שוהל אין כהן

 אנגעהויבעז האט ישראל דער ווען וואוסט
ברכה: די זאגען

 ם.איז אז געוואוסט ניט האט מען אויב ג.
האט מען און שוהל אין לוי א דא
 דאז און לוי, במקום כהן רעם גערופען

 עם אז רערוואוסט באלד זיר מען האט
 אדער שוהל, אין לוי א יא זיר געפינט

 אין אריינגעקומען ראן איז לוי רער אויב
 אנגעהוי־ שוין האט כהן רער אויב שוהל,

 האט ער דהיינו ברכה, רי מאכען צו בען
 ער דארר ה׳״, אתה ״בחר געזאגט שוין
 די זיין גומר זאל ער נאר זיין מפסיק ניט

 כהן, צום עליה די ליינט מען און ברכה
 אדער אויפרופען מען מעג שלישי צו און

 רער אויב נאר ישראל. א אדער לוי א
 ברור געזאגט געהאט ניט נאד האט כהן

 כהן רער זאל ברכו, בלויז נאר ה׳ אתה
לוי: רעם אויר רופט מען און זיין מפסיק

 כהן א אויפגערופען האט מען אויב ד.
ניטא ראן זענען זיי און לוי א אדער

 טהאן ווינק א נבאי רער זאל שוהל אין
 אדער כהן אנרערען אן צו פיננער זיין מיט
 מיט אבער זיין. תורה עולה זאלען זיי לוי
 אויפרופען. ניט זיי מען זאל נאמען די

 זוהן א שוהל אין ראן זיר געפינט עם אויב
 אוים־ זענען וואס לוי אדער כהן רעם פון

ווהן רעם מען מעג געווארען, נערופען
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 כי לתורה, לעלות שקורין כדרך שמס3 להס

 הראשון, ללוי או לכהן פגס חשש נזה יש
 או הכהן של ננו הכנסת בנית שס יש ואס
 את לקרות יכולין לעלות, שנקראו הלוי של

 ליכא דנזה אניו, נחקוס שיעלה נשמו הנן
 הלוי של או הכהן של לאניו אנל פגס, חשש

 נחקוס שיעלה נשמו לו יקרא לא שנקראו
 גס דנזה שיעלה, נאצנעו לו ירמז רק הנן

: פגס חשש שייך כן

 לעלות קורין אין אנשים לאיזה דין
סעיפים. י״ז ובו לתורה,

 או נפרהסיא, ענירות נעל שהוא כהן א.
 או נחזיד, נפש שהרג או מפורסם, רשע

אינו חליצה, או מגרושה שנולד חלל שהוא

 לאחרון לעלות ללוי או לכהן קראו אס ה.
הכנסת, ננית שס ואינם למפטיר, או

 כדרך נשמם אתר ללוי או לכהן לקרות מותר
: פגס חשש נזה דאין לתורה, לעלות שקורץ

 ואינו לתורה לעלות לישראל קראו אס ו.
 לישראל לקרות מותר הכנסת, ננית שס

לתורה, לעלות שקורין כדרך נשמו אחר
: פגס תשש ליכא דנישראל

ח סימן
 אחר, כהן שס כשאין אפילו ראשון קורא

 אין מילה מחמת אחיו שתתו ערל כהן וכן
: לכנדו תיונ

 הנשים מן אחת או גרושה שנשא כהן ב.
שמתה, או גירשה אפילו לו, האסורות

 עואה זאא ער נאמעז זייז מיט אויפרופעז
 אבער ארט. פאטערם אויף׳ן זיין תורה
 א שוהא אין ראן זיר געפינט עם אויב

 זע־ וואם אוי אדער כהן רעם פון פאטער
 ניט מען זאא געווארען, אויפגערופען נען

 נאמען זיין מיט פאטער רעם אויפרופען
 ארט זוהנ׳ם אויר׳ן זיין תורה עואה זאא ער

 מיט׳ן ווינקען איהם צו זאא גבאי רער נאר
פינגער:

 כהן א אויפגערופען האט מען אויב ה.
צו ארער אחרון צו אוי א אדער

 שוהא אין ניטא ראן זענען זיי און מפטיר,
 כהן אנרערען אן אויפרופען מען מעג

 עואה זאאעז נאמען זייערע מיט אוי ארער
מפטיר: צו אדער אחרון צו זיין תורה

 ישראא א אויפגערופען האט מען אויב ו.
 איז ער און זיין, תורה עואה זאא ער

 אויפרופען מען מעג שוהא, אין ניטא ראן
 ער נאמען זיין מיט ישראא אנרערען אן

 ערשטענם רעם אויר זיין תורה עואה זאא
ארט:

ח סימן
 עליה קיין טאהר מען וועמען דינים

ענינים. 17 פון באשטעהט געבען. ניט

 עבירות בעא א איז וואם כהן א א.
 מפורםם, רשע א אדער בפרהםיא,

 מענש א גע׳הרג׳עט האט וואם ארער
 ער ווייא חאא, א איז וואם ארער במזיר,

 א פון ארער גרושה א פון געבוירען איז
צו אויפרופען ניט איהם מען זאא האיצה,

 ניטא איז עם ווען אפיאו עאיה, ערשטע רי
 אן איז וואם כהן א כהן. אנרערער קיין
 געשטאר־ זיינען ברירער זיינע ווייא ערא,
 חיוב קיין ניט איז זיין׳ מא איבער בען

:כהן אאם זיין צו מככד איהם
 מיט געהאט חתונה האט וואם כהן א ב.

 פחי אנרער אן מיט אדער גרושה א
 האט ער אפיאו איהם, צו אפור איז וואם
שוין איז זי אדער גע׳גט פרוי די שוין
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 ראשון, בתורה לקרותו קדושה גו כוהגין אין
 הנשים מן רבים דעת על הנאה שידור עד

:לו האסורות
 תצוה, מת שאינו למת במזיד שנטמא כהן ג.

לכבדו ואין כהונה, מעלת גו נוהגין אין
 עליו שיקבל עד ראשון, התורה בקריאת עוד

: כזה למת עוד יטמא שלא באמת
 עס זנות על שעבר בבירור שנודע כהן ד.

אף קדושתו, את מעליו חילל פנויה,
 מקום מכל כפיס, מנשיאת אותו מעבירין שאין
 ראשון, התורה בקריאת עוד לכבדו חיוב אין

 לטבול שבושה היא, נדה פנויה דסתס משוס
:• לנידתה

 שזינתה או דתה שהמירה בת לו שיש כהן ה.
בקריאת ולקדשו עוד לכבדו חיוב אין
 ודוקא מחללת, היא אביה כי ראשון, התורה

באירוסין, אפילו איש אשת כשהיתה זינתה אס

 על מתחלל אביה אין פנויה זינתה אס אבל
: ידה

הכהן אין אס ויחל, שקורין צבור בתענית ו.
 להשליס בדעתו שאין או מתענה,

 אלא לתורה, לעלות אותו קורין אין התענית
 ואף כהן, במקום המתענה לישראל קורין

 יעלה, אל לעלות מתענה שאין לכהן קראו אס
 אין ואס הכנסת, מבית הכהן אז יצא לכן

 אותו יקרא שלא להסגן יודיע לצאת ברצונו
 והוא מתענה, שאינו מחמת לתורה לעלות

 שאינו לישראל צבור בתענית קורין שאין הדין
: מתענה

 אס אז וה׳, בב׳ צבור תענית חל אס ז.
שאין לישראל או לכהן לעלות קראו

 נכון לכתחלה אבל יעלה, להתענות בדעתו
ית3מ להתענות בדעתו שאין הכהן שיצא

 זייז פער^וירעז ער האט גע׳סטארבעז,
 צו אויפרופעז ניט איהם זאל מעז קדו׳טה,

 טהוז נדר א וועט ער ביז ע^יה׳ ערשטע די
 אבגע׳טיירט זיין 5זאי ער רבים, דעת על
 צו אסור זענען וואם פרויען אזעיצכע פוז

:איהם
 געוועזעז מטמא זיר האט וואם כהן א ג.

קייז ניט איז וואם מת אזא צו במזיד
 מעלה די פערלוירעז ער האט מצוה, מת
 ניט שוין איהם זאל מעז כהונה, פוז

 ער ביז עליה, ערשטע די מיט זייז מכבד
 זאל ער באמת, זייז מקבל זיר אויר וועט
 אזא צו זייז מטמא ניט מעהר שויז זיר

מת:
 געווארעז בעוואוסט איז וואם כהז א ד.

געווע־ מזנה האט ער אז זיכער אויף
 קייז ניט האט וואס פנויה, א מיט זעז

 קדושה, זייז פערשוועכט ער האט מאז,
 דוכענעז לאזעז איהם מעג מעז כאטש אוז
 חיוב קייז ניט עזויז איז דעסטווענעז פוז

 עליה, ערשטע די מיט זייז צו מכבד איהם
 נדה, א פנויה א איז געוועהנליך ווייל
 פוז זייז צו טובל זיר שעהמט זי ווייל

צייט: נדה איהר

 א טאכטער א האט וואס כהז א ה.
קייז ניט איז זונה׳ א אדער משומדת,

 ערשטע די מיט זייז צו מכבד איהם חיוב
 דער ווערט טאכטער אזא דורר ווייל עליה,

 דאס כהונה. די פוז פערשוועכט פאטער
 זי וועז מזנה איז טאכטער רי אז נאד איז
 מזנה איז זי אויב אבער איש, אשת א איז
 פאטער דער ווערט פנויה, א איז זי וועז

איהר: דורר פערשוועכט ניט
 ויחל, ליינט מעז וועז צבור תענית איז ו.

ער אדער ניט, פאסט כהז דער אויב
 מעז זאל תענית, רעם זייז משלים ניט וויל

 מעז נאר ספר׳ צום אויפרופעז ניט איהם
 כהז. במקום ישראל א אויפרופעז זאל

 אזא אויפגערופעז שויז האט מעז אפילו
 אלזא זייז• תורה עולה ניט ער זאל כהז
 שול פוז דאמאלם ארויסגעהז כהז דער זאל

 מעז גבאי צום זייז מודיע זאל ער אדער
 פאסט ער ווייל אויפרופעז ניט איהם זאל
 א קעגעז אויר איז דיז זעלבער דער ניט.

ט: פאסט וואם ישראל ני
 איז לעז8געפ איז צבור תענית אויב ז.

מען אוז דאנערשטאג, אדער מאנטאג
שחרית דאוונעז ביים אויפיערופעז האט
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 אנל דשתרית, ויתל בקריאת זה וכל הכנסת,
 קראו אס בדיעבד אף דמנחה ויתל בקריאת
: יעלה לא לעלות מתענה שאינו לזה

 שעומד לזה לתורה לעלות לקרות אין ח
 ללוי או לכהן רק דזמרה, פסוקי באמצע

 לקרות מותר אחר לוי או כהן שס אין אס
 יקראו לא אבל דזרמה, פסוקי באמצע אותס
 ישמעו רק קורא הבעל עס הקריאה בלחש

: וישתקו
 במקוס בתפלה הלוי או הכהן עומד הי׳ ט.

 באמצע כגון להפסיק, להס שאסור
 שמע בקריאת שכן ווגכל שמע קריאת ברכות
 אפילו לתורה, לעלות אותו יקראו אל עצמה,

 ללוי יקראו רק אחר, לוי או כהן שס אין אס
 שעלה לכהן או כהן, במקוס לישראל או

לקרות אז ומותר לוי, במקוס ראשון

 ולא כהן, במקוס העולה לישראל בשמו
 שאסור הלוי או שהכהן נכון לכן ברמיזה,

 קודס הכנסת מבית יצאו להפסיק להס
: אחר לוי או כהן שס כשאין הקריאה,

 קראו אס בדיעבד אבל לכתחלה, זה כל י.
 לתורה לעלות ישראל או לוי או לכהן

 באמצע ואפילו להפסיק, שאסור במקוס
 אך ויעלה, יפסיק הפרק ובאמצע שמע קריאת

 כך, יעשה הפרק עד ולסייס למהר יכול אס
 להיכא יסייס הפרק עד לסייס יכול אינו ואס

 הקריאה בלחש יקראו ולא ענינא, דסליק
 ומכל וישתקו, ישמעו רק קורא הבעל עס
 מי לעשות להחזן לאמר יפסיקו שלא שכן

שברך.
 שכן ומכל לוי או כהן עומד הי׳ אס יא.

עשרה השמונה תפלת באמצע ישראל

 ניט וויא וואם ישראיצ א אדער כהן אזא
 זיי און פערפא^ען בדיעבד איז פאסטעז׳

 מעז אויב אבער זיין. תורה עו^ה מעגען
 מנחה, צו אזע^בע אויפגערופעז האט

 דאנערשטאג אדער מאנטאג ס׳איז אפייצו
זיין: תורה עוצה ניט זיי זאלען

 ספר צום אויפרופען ניט זאא מעז ח.
איז הא^ט און דאווענט וואס אזע^כעז

 ארעד כהז א אויב דזמרה. פסוקי מיטעז
 אוז דזמרה פסוקי מיטעז איז הא^ט ^וי א

 ^וי ארעד כהז אנדערער קייז ניטא ס׳איז
 ספר צום אויפרופען ^כתחיצה זיי מעז מעג
 שטי^ערהייד נאכזאגען ניט זא^עז זיי נאר
 נאר קורא, בעיצ רעם מיט יציינען ראם

:אויסהערעז און שווייגעז זאיצעז
 איז האצט ^וי א אדער כהז א אויב ט.

גאר טאהר מעז וואו דאוונעז מיטעז
 די מיטעז איז דהיינו זייז, מפסיק ניט

 שבז ומכא שמע, קריאת פאר פוז ברכות
 מעז זאיצ זעיצבסט, שמע קריאת מיטעז איז
 לועז אפי^ו ספר׳ צום אויפרופעז ניט זיי

 כהז אנרערער קייז ניטא דארט ס׳איז
 א אויפרופעז זאא מעז נאר ^וי, אדער

 פוז כהז רעם אדער כהן, במקום ישראא
אויפרופעז מעז זאא עאיה ערשטער דער

 רופט מעז אז דאמאיצם אוז יצוי- במקום
 איהם מעז מעג כהז במקום ישראא א אויה

׳ז ניט נאמעז, זייז מיט אויפרופעז  אוי̂ז
 אדער כהז דער אז נאייר איז א^זא ווינק.

 ולאו ראללנעז, מיטעז איז הא^ט ללאם אלי
 זיי ללעז זייז׳ מפסיק ניט נאר טאר מעז

 כהז אנדערער קייז ניטא ס׳איז אז זעהז
 שלהא פלז ארויסגעהז זיי זאאען אוי, ארער

איינעז: פאר׳ז
 אבער אכתחאה, נאר אאץ איז דאס י.

 אויפגערלפעז האט מעז לועז בדיעבד
 ללעז ישראא א אדער אוי א אדער כהז א

 קריאת מיטעז איז אפיאו האאטעז זיי
 עלאה אוז זייז מפסיק זיי זאאעז שמע׳
 זאאעז קענעז זיי אויב נאר זיין. תורה

 זיי אלז עניו׳ אז צל צלזאגעז געשווינר זיי
 ראס שטיאערהייר מיט־זאנעז ניט זאאעז
 זאאעז נאר קורא, בעא רעם מיט איינעז

 זיי שכז למכא אויסהערען. אלז שולייגעז
 מאכעז הייסעז מיט זייז מפסיק ניט זאאעז

שבירר: מי א
 שכז למכא אוי א ארער כהן א אויב יא.

 שמנה מיטעז איז האאטעז ישראא א
 נאד עשרה שמנה די פאר אדער עשרה,

אפיאל איז ישראא, גאא פלן ברכה די
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 קראוהו אס נדיענד שאפילו יותר, עוד חמור

 אס הדין והוא לעלות, יפסיק אל לעלות
 עומד אס רק לתפלה, גאולה ין3 עומד היה

 וסייס שבירך אתר עשרה השמונה נסיוס
 הפסוק יאמר בשלוס, ישראל עיוו את המברך

תיכף. ויעלה פי״ אמרי לרצון ״יהיו
 לקטן לקרות שלא נוהגיס במדינותינו יב.

 שנה, י״ג בן שיהיה עד לתורה לעלות
 קורין אין אחר כהן ואין כהן הוא אס אפילו
 לקטן, לקרות נוהגים למפטיר אמנס לקטן,

 ובארבע צבור ובתענית הנוראים בימים חוץ
 פסח של ובז׳ דשבועות א׳ וביום פרשיות
 מצד אמנם לקטן. קורין שאין שובה ובשבת

 שהגיע לקטן האידנא לקרות מותר הדין
 מיוחד קורא בעל יש אס לתורה לעלות לחינוך
 נחוץ והדבר בקריאתו הצבור את המוציא

: מחלוקת מפני

 שאינו לחרש או לשוטה לקרות אסור יג.
 אבל לתורה, לעלות מדבר ואינו שומע

 לתורה עולה בקושי רק אפי׳ מדבר החרש אס
 לקרותו נוהגים סומא שומע, שאינו פי על אף

 על כי דוקא, למחלוקת לחוש יש אס לתורה
: לתורה לעלות לסומא לקרות אין דין פי

 או עור שהוא מי לתורה לקרות אין יד.
 וכן שנור״ או ״עורת בפרשת פסח

 אין וכן יתבייש, שלא כדי בזה כיוצא בכל
 עריות, בפרשת עריות על לחשוד לקרות
 ברור אס אבל חשוד, רק הוא אס ודוקא

 אדרבא, אז תשונה עשה ולא ערוה על א3ש
לקרותו יש למחלוקת, לחוש אין רק אס

: תשונה ויעשה שיבוש כדי עריות, לפרשת

 אחר זה אחים שני לתורה לקרות אין טו.
בן וכן האס, מן בין האב מן בין זה

 אויפגערד ׳עוין זיי האט מען אז בדיעבד
 מפסיק ניט זיי טאהדעז ספד, צום פען
 זיי אויב נאד זיין• תודה עוילה מיט זיין

 די נאד עשרה שמנה סוד צום האילטעז
 בשילום״ ישראיל עמו את ״המברר ברבה
 פסוק רעם בילויז נאד זאנעז זיי זאילעז
 באילד זאילען אוו פי" אמרי <רצוז ״יהיו

תורה-זיין: עוילה
 זיר מעז איז מדינות אונזערע איז
 קטן א אויפרופען ניט זאיל מעז נוהג

 דרייצעהן אלט ווערט ער ביז ספה צום
 אויר יא מען רופט מפטיר צו נאר יאהר.

 נוראים׳ ימי פון מפטירים די החוץ קטן׳ א
 פון פרשיות׳ ארבע די פון צבור׳ תענית

 שביעי פון שבועות׳ טאג ערשטען
 ניט מעז רופט שובה׳ שבת פון פסח׳
 מצד נאר אלץ איז דאס קטן. קייז אויד

 וואו בפרט הדין׳ מצד ניט אבער המנהג׳
:מחלוקת א ארויסקומעז קעז עם

 ספר צום אויפרופען ניט טאהר מעז יג.
טויב־שטו־ קייז ניט און שוטה קייז

 ריידעז עטוואם נאר קעז וואם דער מען.
 איהם שויז מעז מעג טויב׳ איז ער אפילו

טעז איז בלינרעז א ספר. צום אויפרופען

 וואו דא ספר׳ צום אויפצורופעז נוהג זיך
 מחלוקת א פאר קלעהרען צו איבער ס׳איז

 אויפצו־ פארווערט דין פי על איז זאנסט
ספר: צום בלינדען א רופען

 ספר צום אויפרופען ניט טאהר מען יד.
 אן אויד מום בעל א איז וואם רעם

 צו פוס׳ א אויד הינקט וואם ארעד אויג,
 פסוק דער שטעהט עם וואו פרשה דער

 אויד איז זעלבע ראם שבור״. או ״עורת
 דער כרי אלץ מום. בעל אנדערען אן ביי

 טאהר אויר ווערען. מבויש ניט זאל מעגש
 עריות פון פרשה רי צו אויפרופען ניט מען
 זנות אויד חשד אין איז וואם מענש אזא
 וועגען גערעדט נאר איז ראס עריות. מיט

 חושד איהם נאר איז מען וואס מענש א
 ווייסט מען וואם אזעלבער אבער רערינעז׳

 און געטהאן עבירה די האט ער אז ינער ז
 איז ס אויב טחון, תשובה קיין ניט וויל
 איז מחלוקת פאר מורא קיין ניט נאר

 אויפצורופעז איהם גלייך גאנץ אדרבא
 שעהמען זיר זאל ער כדי פרשה׳ רי צו

:טהוז תשובה ניכער ער וועט
 ספר צום אויפרופעז ניט טאהר מען טו.

פאטעה איין פון סיי ברידער׳ צוויי



לאב חלר! ההחשה קדאה

 כך לקרותם אין נו3 אתר 3א או יו3א אחר
 הוא אחד אם ואפילו ישא,3 עינא משום
 זה לקרותם אין כן גם מפטיר והשני אחרון

 למפטיר אתר ספר כשומציאין ל3א זה, אחר
 הצורך מקום3ו זה, אחר זה לקרותם מותר

 זה, אחר זה לקרותם נו3 ן3 עם להתיר יש
 קראוהו אם ד3דיע3 ל3א לכתתלה רק זה וכל

: ירד לא ועלה
 המפעיר לקרות שלא שנוהגין מקום טז.

מפטיר״, ״יעמד סתם שקורין רק שמו3
 אחים ׳3 לקרות מותר השם מזכירין שאין כיון
 ומפטיר, אחרון זה אחר זה נו3ו 3א או
 הקרואים שאר3 גם כך שנוהגין מקום3 וכן

שאר3 גם מותר שמותם מכריזין שאין

סימן
 לתורה, לעלות החיובים סדר דין

סעיפים. י׳ ובו

 אתר זה נו3ו 3א או אתים ׳3 לקרות הקרואים
: זה

 תוך ל3הא את לתורה לקרות אין יז.
 קראוהו אם ד3דיע3ו שלו. עה3הש
 ויו״ט ת3ש3 ל3א יעלה, לא חול3 לעלות,

 לות3א שאין יעלה, לעלות קראוהו אם ד3דיע3
 כהן ל3הא ואם פרהסיא,3 ויו״ט ת3ש3 נוהג
 אפילו לקרותו מותר אחר כהן שם ואין

 ית3מ הכהן ל3א שיצא 3מוט ומ״מ לכתחלה,
 אפילו אונן הוא ואם הקריאה, קודם הכנסת

 לו אסור לתורה לעלות קראוהו אס ד3דיע3
 ן3 לו שיש רית3 על3 ל3הא ואס לעלות,

 לכתחלה מותר שלו עה3הש תוך3 ת3ש3 למול
: לתורה לקרותו

ט
 השמע אמצע3 מצוה ר3 שנעשה נער א.

ת3הש זה3 3חיו הוא ת,3הש זה קודם

 אנדע־ נאר׳ז איינעם מוטעה אייז פוז סיי
 אדער פאטער א נאד זוהן א אויר רען.

 ניט מען טאהר זוהן א נאד פאטער א
 אז אפיאו הרע. עין אז וועגעז אויפרופען׳

 צוויי־ דער און אחרון איז ערשטער דער
 ניט. אויר מעז טאהר מפטיר איז טער
 ספר אנדער אן אוים נעהמט מען אויב נאר

 אויפרופען זיי ׳סוין מעז מעג מפטיה צו
 אייניקע? אן אנדערען. נאר׳ן איינעם

 ניט יסאדט דארה מען אויב זיידען, נאר׳ן
 שוין האט מעז אז בדיעבד אויפצורופעז.
 ארער פאטער א נאר זוהז א אויפגערופעז

 עואה ער זאיל ברודער א נאד ברודער א
זיין: תורה

 ניט איינגעפיהרט ס׳איז וואו דארט טז.
נא־ ביים מפטיר רעם אויפצורופען

 ראם מפטיר׳/ ״יעמד רופט מעז נאר מעז׳
 ביי אז איינגעפיהרט ס׳איז וואו ג^ייכעז

נעמעז, די ביי ניט מעז רופט ע^יות א?ע
סימן

 צו חיובים די פון סדר וועגען דינים
ענינים. 10 פון באשטעהט עליות.

 א נאד זוהז א אויפצורופעז ניט שאדט
 :ברודער א נאד ברודער א אדער פאטער

 ספר צום אויפרופען ניט טאהר מען יז.
 אז בדיעבד שבעה. די אין אב? אן

 אויב אויפגערופעז׳ שוין איהם האט מען
 עולה ניט ער זא? וואבען דער אין ס׳איז
 יום ארעד שבת ס׳איז אויב זיין׳ תורה
 אויב זיין. תורה עולה יא ער זאל טוב
 קייז ניטא ס׳איז און בהן א איז אבל דער

 לכתחלה איהם מען מעג כהז אנדערער
 דער אז גלייבער איז דאר אויפרופעז.

 פאר׳ן שוהל פון ארויסגעהן זאל בהז אבל
 ראם אונן, אז איז אבל דער אויב ליינעז.
 מעז אפילו קבורה, די פון טאג דער הייסט

 ער טאהר אויפגערופען שוין איהם האט
 אבל דער אויב זיין. תורה עולה ניט אויר

 שבעה, די פון שבת אין ברית א מאבט
 רעם אויפרופעז לבתחלה איהם מען מעג

ספר: צום שבת
ט

 מצוה בר געווארען איז וואם בחור א א.
ער איז שבת, אין אדער שבת פאר
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 מצוה בר נעשה אס שכן ומכל לתורה, לעלות

 דותה והוא תורה, בספר בו שקורין היוס בזה
 אותו שמזמרים התתן מן תוץ התיוביס, לכל

 יפילו לכן החיובים, לכל דוחה כן גס שהוא
 החת! של חופתו יום אס אבל ביניהם, גורל
 החת• דוחה אז התורה קריאת ביום הוא

: מצוה לבר
 במקום החתונה שקודם בשבת החתן ב.

במקום אבל חיוב, הוא אותו שמזמרים
 החתן חשב אס חיוב, אינו אותו מזמרים שאין

 אחר ונדחית הבא בשבוע תהיה שהחתונה
 אותו שיזמרו רוצה אס אחר, שבוע על השבת
 נעשה החתונה שקודם אחר בשבת שנית פעם
 לאו, ואס לתורה, לקרותו שנית פעם חיוב

: חיוב אינו
 היתה אס החתונה, שאחר בשבת החתן ג.

בזה חיוב הוא והלאה ח מיום חתונתו

 היא שהכלה או בחור שהוא ודוקא השבת,
: בתולה

 הוא מילה ברית שקודם בשבת ברית בעל ד.
השבת ביום הוא מילה הברית ואס חיוב,

 חיוב הוא התורה, קריאת של חול ביום או
 הפחותים אחרים חיובים שדוחה עד יותר,

:ממנו

 נתרפאה שהיולדת בשבת היולדת בעל ה.
חיוב, הוא הכנסת לבית והולכת בשליחות

 שמנים ויום לזכר ח׳ יום שהוא השבת ובזה
 אין שהיולדת אף חיוב הוא בעלה לנקבה,
 זמן שהוא כיון הכנסת לבית עדיין הולכת
 כן גס הפילה אס ואף ליולדת, קרבן הבאת
 קרבן הבאת זמן של בשבת חיוב הוא בעלה

 נודע שלא צורה הפילה שאם מלבד היולדת,
;חיוב בעלה אין אז הפילה, מה

 שבת׳ זע^בען דעם עציה «ז צו חיוב א
 חיובים. אנדערע ווי ביצכער איז ער אוז

 בעזינגט מעז וואם שבת רעם חתז א החח
 אזא אויד איז ער חתונה׳ די פאר איהם
 מצוה. בר א ווי אזוי עציה אז צו חיוב
 אייז ווי ניטא מעהר ס׳איז אויב אצזא
 גורצ ווארפעז זיי זאצעז ביידע, פאר עציה

 חתונה האט התז דער אויב זיך. צווישעז
 התורה׳ הריאת פוז טאג זעצבעז רעם איז

מצוה: בר א ווי ביצכער ער איז

 איז חתונה די פאר שבת רעם התז׳ א ב.
 בעזינגט מעז וואו דא חיוב א נאר

 מעז וואו אבער אופרופעז׳ ביים התז רעם
 אויב ניט. חיוב קייז ער איז ניט בעזינגט

 חתונה די אז גערעכענט האט התז דער
 צום אוז שבת׳ נאד וואר די זייז וועט
 געווארעז אבגעצענט חתונה די איז סוד

 פער־ חתז דער אויב וואד׳ אנדער אז אויר
 בעזינ־ מאצ א נאד איהם זאצ מעז צאננט

 ער איז חתונה׳ די פאר שבת רעם געז
 אויב אבער עציה׳ אן צו חיוב א ווידער

 איז מאצ׳ א נאד ניט איהם בעזיננט מען
ט: חיוב קיין שוין ני

חתונה׳ זייז נאד שבת דעם התז׳ א ג.
 פאר געוועזעז איז חתונה די אויב

 ער איז שפעטער׳ אדער מיטוואר שבת
 אוז עציה. אז צו חיוב א שבת דעם אין

 בחור׳ א איז התז דער אויב נאר איז ראם
:בתוצה א איז כצה די אויב אדער

 דעם פאר שבת רעם ברית׳ בעצ א ד.
אויב עציה• אז צו חיוב א איז ברית

 פון טאג זעצבעז דעם אין איז ברית דער
 גרעסער א נאד ער איז התורה׳ הריאת

 ווי ביצבער איז און עציה אז צו חיוב
חיובים: קצענערע אנדערע

 חיוב א איז יוצרת א פון מאז דער ה.
יוצרת די וואם שבת דעם עציה אז צו

 שוהצ אין געהז אנגעהויבעז שויז האט
 דער איז וואם שבת רעם אין אויר ארייז•

 געבורטה׳ זבר א נאד טאג פערציעגסטער
 נקבה א נאד טאג אכטציגסטער דער אדער

 אז צו חיוב א מאז דער איז געבורטה׳
 ניט נאד געהט יוצדת די אפיצו עציה׳

 אויר איז זעצבע דאס אריין. שור.צ איז
מאפצינג: א נאד
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 ל3א וכן ת,3בש יאהרצייט לו שיש מי ו.
הס שלו עה3הש שאחר הראשון ת3ש3

 לשאר אחרון הוא ל3א לתורה, לעלות יס3חיו
 ת3ש3 רית3 על3ל קודם הוא ורק יס,3החיו

: חילה רית3ה שקודס

 לתורה לעלות יס3החיו של מדרגות סדר ז.
חפתו, יוס3 חתן א) מדרגה : הוא כך
 ת3ש3 חתן מצוה, ר3 שנעשה נער )3 מדרגה
 על3 אותו, שחזמריס מקוס3 חתונתו קודס

 ג) מדרגה חילה, הנרית של יוס3 רית3
 לנית הולכת שהיולדת ת3ש3 היולדת על3

 לזכר עיס3האר יוס שהוא ת3ש3 או הכנסת
 ת3ש3 חתן ד) מדרגה ה,3לנק השחניס ויוס

ח מיוס ר3הע וע3ש3 שהיתה החתונה שאחר  

אחר ל3וא יאהרצייט על3 ה) מדרגה והלאה,

 ת3ש3 רית3 על3 ו) מדרגה שלו, עה3הש
 ת3ש3 ת3 יולדת על3 וכן מילה רית3ה שקודס

; שס לה שקורא ראשון
 הסגן ידקדק שויס יס3חיו שני יש אס ח.

יחלק כך התורה וד3כ יותר שיהיה איך
 ושני אחת עליה רק עוד אין אס העליות,

 והעיקר יניהס,3 גורל יפילו שויס, יס3חיו
מחלוקת: לעשות שלא

 ויחי פרשת3 לקרות שנוהגיס מקוס3 ט.
לקנות לוי יכול ללוי, הגואל״ ״המלאך

 ת3ש3 מחתן חוץ יס,3החיו כל ולדחות זו עליה
: מצוה ר3 שנעשה ונער אותו שמזמריס

 חולה כגון המנהג, מצד חיוניס עוד יש י.
 רכת3 רך3ל שצריך ו3 וכיוצא שנתרפא

 עצ3 מילה, רית3ה יוס3 וסנדק מוהל הגומל,
: כפור ויוס השנה ראש3 והש״ץ תוקע

 שבת, אין יאהרצייט האט וואם מאן א ו.
שבת ערשטעז דעם אבא אן אויר

 עאיה. אן צו חיובים זענען שבעה׳ די נאד
 בעא א ווי עאיה אז צו ביאכער זענען זיי

 ברית רעם פאר שבת רעם אין ברית
 אויבענדערמאנטע איבריגע די אבער

 אז צו זיי פאר ביאכער זענעז חיובים
עאיה:

 צוטהייאט ווערען עאיות צו חיובים די ז.
אין חתן א א) קאאסען: זעקם אויף

 חתן א מצוה׳ בר א ב) טאג; חופה זיין
 מעז וואו חתונה די פאר שבת רעם אין

 רעם אין ברית בעא א איהם, בעזינגט
 פאר; קומט מיאה ברית דער וואם טאג

 שבת רעם אין יואדת א פון מאן דער ג)
 געהן אנגעהויבעז האט יואדת די וואם

 וואם שבת רעם אדער אריין, שוהא אין
 זכר א נאד טאג פערציגסטער דער איז

 נקבה א נאר טאג אכטציגסטער געבורטה,
 נאר שבת רעם אין חתן א ד) ;געבורטה

 פאר פארגעקומען איז וואם חתונה זיין
 מאן א ה) שפעטער; אדער מיטוואר שבת
אבא אז און היינט יאהרצייט האט וואם

 ברית בעא א ו) שבעה; די נאד באאד
 וואם דער און ברית פאר׳ז שבת רעם אין

:מיידעא א נאהמען א שבת גיט
 חיובים גאייכע צוויי דא ס׳איז אויב ח.

אזוי ווי זיין מיישב זיר גבאי דער זאא
 ער זאא אזוי התורה כבוד מעהר ס׳איז

 עטאי־ דא ס׳איז אויב עאיות. די טהייאען
 זאאען עאיה, איין צו חיובים גאייכע כע
 דער און זיר, צווישעז גורא ווארפען זיי

 קיין פארקומען ניט זאא עם עיקר
מחאוקת:

 אין איינען צו מנהג א ס׳איז וואו דא ט.
א צו הגואא״ ״המאאד ויחי סדרא די

 איז ער און עאיה די קויפען אוי א מעג אוי,
 די אויסער חיובים׳ אאע פאר ביאכער
:קאאסעז צווייטע און ערשטע פון חיובים

 המנהג, מצד חיובים פאראז נאר ס׳איז י.
 גע־ געזונד איז וואם חואה א דהיינו

 וועאכע שטייגער, אזא נאד און ווארעז׳
 דער מוהא׳ דער בענשען. גומא דארפען

 בעא דער מיאה. ברית פון טאג אין סנדק
 השנה, ראש אין חזן דער און תוקע

כפור: יום



ב חלה ההדושה הריאה64
י סיפון

 השנה, זמני לכל הקריאה סדר דין
סעיפים י״ז ובו

 תקנו שעמו ונביאים ע״ה רבנו משה א.
וימים בשבתות בתורה קוראים שיהיו

 ישראל יהיו שלא כדי ותמישי, בשני וגם טובים
 ימי הם וחמישי שני כי תורה, בלי ימים ג'

 לוחות לקבל משה עלה בשבת שבחמישי רצון,
 הוסיף כך אתר בשבת, בשני וירד האחרונות

 למנחה גם בתורה קורין שיהיו ותיקן עזרא
 פנאי להם שאין קרנות יושבי בשביל בשבת,

: וחמישי בשני הכנסת לבית לבוא

 סדר יהיה כיצד לישראל עזרא תיקן גס ב.
בשני קורין שיהיו דהיינו הקריאה,

 הכפוריס, ויום שבת של ובמנחה וחמישי
 ומנחה, שחרית צבור ובתענית ופורים בחנוכה

שנתוסף המועד וחול חודש בראש גנרי. ג׳

n קורץ במרדות, חילולו וזדון מוסף, קרבן  

 וזדון מלאכה, איסור שנתוסף טוב ביום גברי.
 הכפורים ביום גברי. ה׳ קורין במלקות, חילולו
 בשבת גברי. ו׳ קורין בכרת, חילולו שזדון
 ונתנו גנרי. ז׳ קורין בסקילה, חילולו שזדון
 ישראל, שמע הפסוק זה סדר על וסימן רמז
 בשני העולים נגד אותיות, ג׳ שמע כי

 נגד אותיות, ה׳ ישראל וכר, וחמישי
 נגד אותיות, ד׳ הויה טוב, ביום העולים
 אלקינו המועד, וחול חודש בראש העולים

 הכפוריס, ביום העולים נגד אותיות, ר
בשבת: העולים נגד אותיות, ז׳ אחד הויה

 לעשות יכולין מילה ברית או חתונה יש אס ג.
 להוסיף דשבת התורה בקריאת הוספות

 אין הכפוריס ביום אבל הקרואים, מנין על
 מתירין יש טוב וביום קרואים, ששה על להוסיף
וכשעושין לזה, נחוץ אס הוספות לעשות

סימן
 אלע אין ליינען תורה ספר פון דינים

 פון באשטעהט יאחר. פון צייטען
ענינים. 17

 האבעז נביאים די מיט רבנו מ׳טה א.
שבת התורה קריאת נעוועזען מתר!ז

 דאנער־ אוז מאנטאג אויר טוב׳ יום און
 דריי זיין ניט זא^ען אידעז בדי שטאג׳

 נאד עזרא האט נאבהער תורה. אהז טעג
 אין ליינען זאל מעז תקנה א געוועז מוסיח

 אר־ די צוליעב מנתה׳ צו שבת אויר ספר
 צייט קיין ניט האבען וואם קלאם בייטער

 און מאנטאג אריין שוהל אין קומען צו
:ראנערשטאג

 אזוי ווי געווען מתקן עזרא האט אויר ב.
אין ליינען פון סדר דער זיין זאל עם

 דאנער־ און מאנטאג אז דהיינו ספר.
 כפור יום און שבת פון מנהה און שטאג
 א ס׳איז ווען און פורים און חנוכה אויר

זאל מנחה צו און שחרית צו צבור תענית

 ראם מענשען׳ דריי צו אויפרופען מען
 חול און חודש ראש עליות. דריי הייסט
 זאל הייליגער זענען טעג די וואס המועד

 איז טוב יום עליות. פיער אויפרופען מען
 פינה אויפרופעז מען זאל הייליגער מעהר
 הייליגער מעהר נאד איז כפור יום עליות.

 שבת עליות• זעקם אויפרופען מען זאל
 אויפ־ מען זאל טאג הייליגסטער דער איז

 זיין החוץ שבת ווייל עליות, זיבען חפען
 דער אז מעלה א נאד ער האט הייליגקייט

 גרעסטער דער איז שבת חילול פון עונש
עונש:

 עליות צו חיובים פיעל דא ס׳איז אויב ג.
 מילה ברית .א אדער חתונה א דורך

 כפור יום הוספות. שבת מאכען מען מעג
 יום הוספות. קיין מאכען ניט מען קען
 פוסקים דא איז נויטיג ס׳איז אויב טוב

 אז הוספות. מאכען צו מתיר זענען וואס
 אויפרופען מען זאל הוספות מאכט מען
אויב אחרון״ פב״פ ״יעמד לעצטען רעם
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 ״יעמד האתרונה, עליה לבעל קורין הוספות

 ״יעמד קורין מוסיפין אין ואס אחרון׳/ פב״פ
 השלישי לבעל לקרות נוהגין גס שביעי׳/ פב״פ

 ״יעמד הששי ולבעל שלישי״ פב״פ, ״יערוד
 להעוליס קורין העליות בשאר אבל ששי, בפ״ב

: היא עליה איזו מזכירין ואין סתס

 נתקנה נא התורה קריאת של התקנה ד.
 גדוליס, אנשיס בעשרה לקרות אלא

 ונשתיירו (לקצתן ויצאו בעשרה לקרות התחילו
 שא((ר דהיינו הברכה התחיל כבר אס רובן,
 ויקראו הקריאה כל יגמור ה׳, אתה ברוך

 היוס, חובת של האנשיס ללנין לתורה לעלות
 יאתר השביעי ובעל ולאחריה, לפניה ומברכיס
 קודם יאי(ר והקדיש ברכותיה, בלי ההפטרה

: ההפטרה

 הקריאה מקודס שמעו מהמנין קצת אס ה.
עדיין שמעו שלא מעשרה פחות רק ויש
 מותר אס הפוסקיס נסתפקו הקריאה,

 כל ועל בשבילס, לקרות תורה ספר להוציא
 שמעו שלא אנשיס שבעה אין אס פניס

 תורה ספר להוציא שאין הדבר ברור הקריאה
:בשבילס

שחרית דשבת הקריאה שמפסיקיס ממקוס ו.
 יקראו ולא הבא, ובשבת במנחה קורין

 הפסוק גברי, לג׳ פסוקיס מעשרה פחות
 אשר לכל לקרות וצריך המנין. מן הוא וידבר

 ד׳ קורין ולשלישי פסוקיס, מג׳ פחות לא
 רק לכולס קרא לא אס בדיעבד פסוקיס,

: יצא פסוקיס ט׳
 בשבתות חנוכה, בשבת חודש, ראש בשבת ז.

חודש, פרה, זכור, שקליס, פרשת של

 פב״פ ״יעמד אויפרופען מעז זאא ניט,
 מען רופט עאיה דריטע די צו ביעי״.6ע

זעקסטע די צו פב״פ ״יעמד אוין<
 ששי״. פב״פ ״יעמד אויה מען דופט עאיה

 ניט מען דאכט ע^יות איבריגע די ביי
 עאיהיעם אן פאד וואם אויפרופען ביים

:איז
 נאד איז התורה קריאת פון תקנה די ד.

דאם מענשען, מנין א פאר ^יינען צו
 גדודים. נאד קטנים ניט מאן, צעהן הייסט

 א געוועזען איז איינען אנהויב ביים אויב
 אחיס־ עטציכע זענען נאכהער און מנין

יבעז נאד ס׳איז און געגאנגעז  זיבען געב̂י
 אוים־ איהם האט מען וואם דער אויב מאן,

 אתה ״ברור געזאגט שוין האט נערופען
 שוין מען זאא ברכה׳ ערשטע די פון ״ ה׳

 אויפרו־ זאא מעז און אינגאנצען איינען
 טאג דער פיעא ווי ע^יות פיעל אזוי פען

 מא־ מען זאל עליה יערער ביי פאדערט.
 זי־ די האט וואם דער ברכות. ביידע כען

 אהן הפטרה די זאגעז זאל עליה בענטע
 קדיש דעם הפטרה. רי פון ברכות די

הפטרה: די פאר זאגען מען זאל
 שויז האבעז מנין פון עטליכע אויב ה.

קיין ניטא ס׳איז און ליינעז געהערט

 געהערט ניט נאד האבען וואם מאן צעהן
 צוליעב מעג מען צו ספק א איו ליינען,

 ספר א ארויסנעהמען מנין א ווי ווייניגער
 ניטא אין מנין דעם אין אויב ליינען. צו

 ניט נאד האבען וואם מאן זיבען קיין
 ניט געווים מען טאהר ליינען געהערט

זיי: צוליעב תורה ספר א ארויסנעהמען
 אין שטעהן בלייבט מען וואו דא ו.

פון מען זאל שהרית צו שבת ליינען
 מנחח צו שבת ליינעז ווייטער אן דארט

 וועניגער וואך. צווייטע די אין אויר אוז
 צו ליינען ניט מען זאל פסוקים צעהז ווי

 ער־ די ביי פסוקים דריי צו עליות, דריי
 די צו פסוקים פיער און עליות צוויי שטע

 מען קען וידבר פסוק דעם עליה. דריטע
 פסוקים צעהן די פון צאהל אין צורעכענען

 ניין געליינט נאד האט מען אז בדיעבד
 אויר מעז איז עליות דריי די צו פסוקים

יוצא:
 חנוכה, שבת חודש, ראש שבת אין ז.

זכור, שקלים, פרשת פון שבתים פיער
 אין מפטיר ליינען מען דארר חודש׳ פרח,

 פון מפטיר דער תורה. ספר צווייטע א
 חיוב א איז פרה פרשת און זכור פרשת

אויפרופען ניט מעז זאל דארום התורה, מן
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 שכיה תורה בסהר לתהסיר לקרות תקנו

 קריאת חיותדת, הפטרה עס דיומא מענינא
 שהן פוסקיס הרבה יש ופרה זכור פרשת

 למפטיר, קטן בהן קורין אין לפיכך דאורייתא,
 מנין שיש למקוס לבוא הכפרים בכי ויזהרו
 להם אפשר אי ואס האלה, קריאות לשמוע

 של הקריאות את פנים כל על יקראו זאת
 הנגינה עם התומש בתוך הפרשיות אלה

: הקריאה חובת ידי לצאת ויכונו כראוי

 פסוקים מג׳ פחות בתורה מפסיקין אין ח.
 בין סתימה או פתיחה של לפרשה סמוך

 קורא הבעל טעה ואס לאחריה, ובין מלפניה
 לפרשה, סמוך פסוקים מג׳ פחות וסיים

 יתחיל האחרונה, ברכה בירך לתורה והעולה
במקום אתריו לתורה העולה עבור לקרות

 פסוקים ב׳ אלא בה שאין פרשה שפסק,
: בה להפסיק מותר

 ה׳ של פרשה הסדרא בסוף יש אס ט.
 הפרשה כל לנופטיר לקרות צריך פסוקים

 לפרשה, סמוך פסוקים ב׳ יתחיל שלא כדי
 רק כזאת בפרשה להמפטיר קרא אס בדיעבד

 בירך לא אס ואף יצא, האחרונים פסוקים ג׳
 צריך אין האחרונה ברכה המפטיר בעל עדיין
הפרשה: מתתלת עבורו ולקרות להתחיל לחזור

 בריש כגון פסוק באמצע פסקא יש אס י,
 בפסוק אפילו לסייס מותר פנחס, פרשת

 בס״ת טעות נמצא אס וכן לשם, הסמוך אחד
 תורה בספר יתחיל אחרת, להוציא והצרכו

 פסוק רק הוא אס אף שפסק, ממקום שניה
 לעלות נקיא אס אפילו לפרשה, סמוך אחד

• אתר איש שניה תורה לספר

 דארפס־ די אוז מפטיר. דעם צו קטז קייז
 וואו שבתים די אויח געהן דארפעז לייט

 אין איינעז הערעז צו מנין א דא ס׳איז
 זא־ אונמעגאיר׳ ס׳איז אויב תורה. ספר
 אין זיר פאר ^יינען מפטיר רעם זיי יצעז

 יוצא האבעז זינען איו זא^עז אוז חומש׳ א
 גיצייר יציינעז׳ רעם פון חיוב רעם זיין צו
 א אין ^יינעז ראם געהערט וואיצטעז זיי ווי

תורה: ספר
 איו שטעהז ביצייבעז ניט טאהר מעז ח.

 פאר פסוקים דריי ווי וועניגער איינעז
 פרשה, א פון אנהויב נאר׳ן אדער פרשה א

 הומש אין שטעהט וואו מעז מיינט ראם
 ס אות אדער פ אות סימז א פאר צייכעז א

 טעות א געהאט האט קורא לvב דער אויב
 דריי ווי וועניגער אויסגעיצאזט האט אוז

 פוז מאז דער אוז פרשה׳ א נעבעז פסוקים
 יצעצטע די געמאכט שויז האט ע^יה דער

 יציי־ דארר מעז אוז פערפאאעז איז ברכה׳
 וואו פסוק רעם פון צווייטעז פאר׳ז נעז

 אזא שטעהן. געבאיבעז איז קורא בע^ דער
 צוויי ווי מעהר ניט ענטהאיצט וואס פרשה

 ב^ייבעז איהר ביי מען מעג פסוקים
:שטעהז

 דא איז סדרא דער פון סור צום אויב ט.
 מיט פרשה נייע א פון אנהויב אז

 מפטיר רעם פאר מעז דארר פסוקים פינח
 אז בדיעבד פסוקים. פינר א^ע איינעז צו

 די מפטיר פאר׳ז געציינט נאר האט מעז
 מעז איז סדרא די פון פסוקים דריי אעצטע

 אי־ מא^ א נאר ניט דארר מעז און יוצא׳
 אפיאו פרשה׳ אנהויב פון ^יינעז צו בער
 געמאכט ניט נאר האט מפטיר דער אויב

ברכה: לעצטע די

 אי־ איז וואם פסוק א דא ס׳איז וואו י.
 הייסט פסוקים׳ צוויי אויר בערגעהאקט

 מעג מעז און פרשה אנהויב קייז ניט ראם
 פסוק אייז טיט אפייצו שטעהז ב^ייבעז
 גע־ געפונעז ס׳איז אויב אויר פריהער.

 מוז מעז אוז ספר איז טעות א ווארעז
 ^יינעז׳ צום ספר אנדער אז ארויסנעהמעז

 צו ספר אנדערז אין אנהויבעז מעז זאיצ
 שטעהז געביציבעז איז מעז וואו דא יציינעז

 דארט האיצט מעז אפייצו ספר׳ ערשטעז אין
 אפי^ו און פרשה, א נעבעז פסוק איין ביי
 צוויי־ צום אנדערעז אז אויר רופט מעז אז

ספר: טען
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 שקרא (לה לשני לקרות אין להתחלה
 לקרות התחיל אס ד3דיע3ו לראשון,

 פסוקיס ג׳ לשני יוסיף לראשון שקרא מה לשני
 ואז שלשה, אפשר אי אס שניס אפילו או

 חוץ לתנין, עולה אין לאו ואס לתנין, עולה
 שס7 סכות, התועד חול3 החג פרי מקריאת

: אחר אופן3 אפשר אי
 תורה תשכה3ו כהניס תורת3ש קללית יב.

 להתחיל וצריך יניהס,3 תפסיקין אין
 לא התוכחה פרשת3 לתורה להעולה לקרות
 תקוס3 התוכחה קודס פסוקיס ג׳ תן פחות

 איזה3 נוהגין שמעתי למחלוקת לחוש שיש
 איש שוס קורין שאין גדוליס שס3 מקומות

 רכה3 רך3מ לתורה שהעולה רק התוכחה אל
 אתר התוכחה, שמתחלת מקוס3 האחרונה

 איש, שוס קריאת נלי התוכחה קורין כך
 העליות עלי3 לשאר קורין התוכחה סיוס ואתר
 שיקראו נכון לוי או כהן קורא על3ה אין ואס

• ורחה1;0 לעליית אותו

 ׳3 רין3מח סדרות ׳3 שקורין ת3ש3 יג.
 שיהיה כדי יעית,3הר עליה3 הסדרות

 לשנות ואין סדרא, כל3 הקרואיס מנין חצי
 סי׳ ונתנו אחרות, סדרות ׳3 ר3לח לכתתלה

 כשתל פי׳ וילך״, פת המלך ג3״ וילך יס3לנצ
 : וילך נפרד א; ג׳ או ׳3 יוס3 השנה ראש
ך  ת3ש3 פרשיותיה מחלקין האזינו פרשת י

 זכור, האזינו, זה, אופן3 לקרותן שחרית
 והסימן ידין, כי כעס, לולא וירא הו,3ירכי
 מקומות ויש לך, הזיו ות3תי הראשי מן הוא

 חכמו, לו כעס, לולי מקוס3 להתחיל נוהגין
 ה3הר יש ואפילו אשא, כי ידין, כי מקוס3ו

 הוספה ורק לשנות, אין ת3הש זה3 יס3חיו
: הסדרא סוף3 לעשות יכולין אתת

 אין תורה3ש האתרוניס פסוקיס שמונה טו.
 וכן כולן, קורא חחד אלא הס3 מפסיקין

 אלה סדרא3ש מסעות 3מ״ ין3 מפסיקין אין
 עשרת אמצע3ו היס שירת אמצע3 מסעי.

: הס3 להפסיק אסור רות37ה

 פצר׳ז ליינען ניט מען זאל לכתחלה יא.
 מען וואם פסוקים זעלבע די צווייטען

 ערשטען. פאר׳ן געליינט עזוין האט
 ליינען. אנגעהויבען האט מען אז בדיעבד

 זענען וואס פסוקים די צווייטען פאד׳ן
 צוליינען מען זאל געווארען געליינט שוין

 פסוקים, דריי פרי׳טע צווייטען פאד׳ן
 פסוקים צוויי פדי׳טע אמווייניגסטען אדער
 דעבנונג. אין ניט עליה די איז ניט אויב

 האט מען וואם סכות המועד חול אויסער
 זעלבע די ליינען צו געוועזען מתיר

 איז דארט ווייל עליות׳ צוויי פאר פסוקים
ניטא: עצה אנדערע קיין

 מי־ אין זיין מפסיק ניט טאהר מען יב.
 ביי תוכחות. ביידע פון ליינען טען

 אנ־ מען דארח תוכחה די פון עליה דער
 דריי מיט אמווייניגסטען ליינען הויבען

 מען תוכחה. די פאר פריהער פסוקים
 תוכחה. די מיט ברעקען ניט זיר טאהר
 ושלום חם ניט פאלט תוכחה די ווייל
 אויפגערופענעם דעם אוי̂ן מעהר «1ארוי

 גבאי דער דארח ווי סיי אנדערע. אויר ווי
קיין ארויסקומען ניט זאל עם זעהן

 ניט איז קורא בעל דער אויב מחלוקת.
 גלייכסטע דאס איז לוי קיין ניט כהן׳ קיין
תוכחה: די צו אויפגערופען ווערען זאל ער

 צוויי ליינט מען וואם שבת דעם יג.
 די ליינען רביעי צו מען זאל סדרות

 דער מיט סדרא ערשטע די פון ענדע
 עם כדי סדרא, צווייטע די פון התחלה

 סדרא איין אין עליות מעהר זיין ניט זאל
צווייטע: דער אין ווי

 געליינט ווערען מוז האזינו סררא די יד.
 ווי אזוי עליות זעקם ערשטע די פאר

 אפילו חומש, אין אנגעצייכענט ס׳איז
 שבת דעם חיובים פיעל דא ס׳איז אויב
 הוספה איין נאד ענדערען. ניט מען קען

 סדרא: סור צום מאכען יא מען קען
 ספר פון פסוקים אכט לעצטע די טו.

 ניט זיי צווישען מען טאהר תורה
 ווערען געליינט מוזען זיי נאד זיין מפסיק

 מסעות 42 די צווישען אויר איינעם. פאר
 שירה די צווישען מסעי, אלה סדרא פון
 עשרת די צווישען און ישיר אז פון

:זיין מפסיק ניט מעז טאהר הדברות
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 תמיד קורץ וע3הק צבור בתענית טז.

 בתענית רק ״ויתל׳/ ובמנחה בשחרית
 שלא צרה כל על מעצמם הצבור שגזרו צבור
 השבוע ימי משאר באחד קבעוהו אס תבא,
 ואם ״ויחל׳/ במנחה, ובין בשחרית בין קורין

 בשחרית קורין בחמישי או בשני קבעוהו
 ויחל קורין ובמנחה השבוע, פרשת

: מפטירין אין בשחרית דרשו, ווופטירין

 גברי ג׳ בקריאת הקריאה טעות דין
 צבור. בתענית או בשבת או בהול

סעיפים. ז׳ ובו

 אף מתענים, עשרה הכנסת בבית כשאין יז.
 אס אז הקבוע, צבור תענית הוא אס

 התורה קריאת בו שאין השבוע מימי באחד חל
 במנחה, ובין בשחרית בין ״ויחל״ לקרות אין

 ואס קבוע. שאין צבור בתענית שכן ומכל
 שס יש אס וה׳, בב׳ חל הקבוע צבור תענית

 ״ויחל״ בשחרית לקרות רשאין מתענים ששה
 במנחה אבל השבוע. פרשת יקראו לאו ואס
 ויחל לקרות מתענים עשרה דוקא להיות צריך

 צבור בתענית שכן ומכל וה׳, בב׳ אפילו
: קבוע שאין

יא סימן

 שצריך דשבת ובמנחה וה׳ בב׳ טעה אס א.
לג׳ פסוקים מעשרה פחות לא לקרות

לכל שקרא אף פסוקים, ח׳ רק וקרא גברי

 פוז טעניתים אויסגעזעצטע די איז טז.
 צו נעז י לי מעז דארח יאהר אלע

 קהל אויב ״ויחל״. מנחה צו אוז שחרית
 צוליעב תענית נייעם א געווען גוזר האט

 דאנערשטאג, אדער מאנטאג אויר צרה א
 פוז סררא די שחרית צו ליינעז מעז דארר

 ליינעז מעז זאל מנחה צו און וואד די
 נעוועזעז גוזר האט קהל אויב ״ויחל״.

 זאל טאג, אנרערעז אז אויר תענית דעם
 מנחה צו סיי שחרית, צו סיי ליינעז מעז

 ״ויחל״ מנחה צו ליינט מען וועז ״ויחל״.
 ער און מפטיר בעל א רריטער דער הייסט
 ה׳ ״דרשו הפטרה די זאגען דארר

 אויס לאזט און ברבות די מיט בהמצאו״
 זאנט ״ויחל״ שחרית צו דוד. מגן ביי

הפטרה: קייז ניט מעז
 צעהז שוהל איז ניטא ס׳איז אויב יז.

אוים־ א איז פאסטעז וואם מענשעז

 איז תענית דער אויב תענית׳ געזעצטעז
 זאל דאנערשטאג, אדער מאנטאג אין ניט
 שחרית צו ניט ״ויחל״ ליינעז ניט מעז
 זעל־ דער אז שבן כל א מנחה. צו ניט און

 אויסגעזעצ־ קיין ניט אויר געהט דין בער
 אויסגעזעצ־ דער אויב און תענית. טען
 דא־ ארער מאנטאג אין איז תענית טער

 וואס זעקס נאר דא ס׳איז און נערשטאג
 שחרית צו ליינען זיי זאלען פאסטען,

 וואם זעקם ניטא ס׳איז אויב ״ויחל״.
 די שחרית צו ליינען זיי זאלען פאסטען׳

 צו אבער ״ויחל״. ניט וואד, די פון סררא
 אפילו ״ויחל״ ליינען ניט מען זאל מנחה

 ס׳איז אויב דאנערשטאג און מאנטאג
 אז שבז בל א פאסטען. וואם צעהן ניטא
 קיין ניט אויר אז געהט דיז זעלבער דער

:תענית אויסגעזעצטעז

יא סימן
געוועזען טועה זיד האט מעז אויב א. ווען ליינען ביים טעות b* פון דינים

דאנערשטאג, מאנטאג, ליינען, ביים מענשען. דריי אויף רופט טען
ליינען דארר מעז וועז מנחה׳ צו שבת ענינים. 7 פון ב^שטעהט



להב חלס הקדושה קריאה
 אתד פסוק שקרא דהיינו פסוקים, ג׳ אתד

 עליה כי יצא, לא פעמים, ב׳ עליות לשתי
 אינה חדשים פסוקים שני רק ה3 שקרא זאת
 על3 לפני ולקרות לחזור וצריך התנין, מן

 ממקום חדשים פסוקים ג׳ ה3 שטעה העליה
 אס ולאחריה לפניה ׳3פעכ^ רך3וי שפסק,

 על האחרונה רכה3 ירך3 ר3כ העולה זה
 פעם להתחיל צריך וגס הטעות, של העליה

 3חשו האחרונה רכה3 ירך3ש דכיון רכו,3 ׳3
: הלעת היסח זאת

 תיכף נזכרו אס אמורים ריס3ד מה3 ב,
 עד הטעות נזכרו לא אס ל3א הטעות

 ירך3 ר3וכ אחריו להעולה שקראו לאחר
 כך, הדין אז הראשונה, רכה3 אחריו העולה

יתחיל כהן, של עליה3• הטעות זה אירע שאס

 ואחר פסוקים, ג׳ שפסק ממקום ללוי לקרות
 מנין להשלים ישראלים שני יקראו הלוי

 השני ׳3 פעם ללוי יקרא ואל הקרואים,
: הכהן פגם משוס לכהן, שקרא פסוקים

 שלא לוי, של עליה3 הטעות זה אירע ואס ג.
אחריו וקראו פסוקים ׳3 רק לו קראו

 הטעות, ונזכרו הראשונה רכה3 ירך3ו ישראל
 שני אותן ׳3 פעם להישראל לקרות צריך

 יותר, או אחד פסוק ועוד ללוי שקרא פסוקים
 יעית3ר עליה אחד ישראל עוד יקראו אחריו

 שלמות, עליות ג׳3 הקרואים מנין להשלים
 י(נין3 ת3נחש אינה פסוקים ׳3 של העליה כי

: רי3ג ג׳ של
 הראשונה עליה3 הטעות זה אירע אס ד.

ולא כהן (וקוס3 ישראל שעלה מקוס3

 ה«ט מעניסען דריי פאר פסוקים צעהן
 אפיאו פסוקים׳ אכט גע^יינט נאר מען
 פסוקים דריי צו געאיינט האט מען ווען
יינט האט מען דהיינו יערען, פאר  איין גע̂י

 מען איז ע^יות׳ צוויי צו מאה^ צוויי פסוק
 האט מען וואם ע^יה די וויייצ יוצא. ניט
 ווערט פסוקים נייע צוויי געאיינט נאד
 א נאד מען דארח דאן גערעכענט. ניט

 דער וואם זעיצבען דעם פאר איינען מאא
 דריי נייע געוועזען איהם ביי איז טעות

 זעאבער רעד און האאט. מען וואו פסוקים
 ברכות אאע מאכען מאא א נאך דארף

 גע־ ׳סוין האט ער אויב עאיה, די איבער
 אויר און ברכה. אעצטע די געמאכט האט

ברכו; אנהויבען מאא א נאר ער דארוי
 געווארען געזאנט נאר איז דין דער ב.

 דערמאנט באאד זיר האט מען אויב
 ניט זיר האט מען אויב אבער טעות׳ רעם

 שוין האט מען ביז טעות פון רערמאנט
 און אנדערען׳ אן אויפגערופען געהאט

 די געמאכט שוין האט אנדערער דער
 אויב דין׳ דער אזוי איז ראן ברכה ער׳סטע

 די ביי געטראפען זיר האט טעות דער
 אוי צום איינען מען זאא כהן׳ פון עאיה
 דריי ׳צזטעהן געבאיבען איז מען וואו

אויפרופען מען זאא אוי נאד און פסוקים׳

 מנין רעם זיין צו משאים ישראאים צוויי
 פאר׳ן איינען ניט דארח מען הקרואים.

 וואם פסוקים צוויי די מאא א נאר אוי
 דאס ווייא כהן׳ פאר׳ן געאיינט האט מען

:כהן פאר׳ן בעאיידיגונג א איז
 געטרא־ זיר האט טעות דער אויב און ג.

מען וואס אוי פון עאיה די ביי פען
 פסוקים צוויי נאר געאיינט איהם האט

 א אויפגערופען איהם נאר האט מען און
 ערשטע די געמאכט ער האט ישראא׳

 דער־ זיר מען האט נאכהער און ברכה
 צו איינען מען רארח טעות׳ רעם מאנט

 צוויי זעאבע די מאא א נאד ישראא רעם
 אוי צום געאיינט האט מען וואס פסוקים

 נאב־ מעהר. אדער פסוק איין צו נאד און
 ישראא א נאר אויפרופען מען זאא הער

 רעם זיין צו משאים עאיה פיערטע א צו
 צוויי פון עאיה די ווארום הקרואים׳ מנין

 מספר אין גערעכענט ניט ווערט פסוקים
עאיות; דריי פון

 געטראפען זיר האט טעות דער אויב ד.
האט מען וואו עאיה ערשטע די ביי

 ישראא א נאר כהן קיין אויפגערופען ניט
 געאיינט איהם האט מען און כהן כמקום

 וואם רעם נאד און פסוקים׳ צוויי נאר
די געמאכט האט ישראא אנרערער דער



ב חללן הלןדושה לןריאה70
 אתר הטעות ונזכרו פסוקים, ׳3 רק לו קרא

 צריך הראשונה, רכה3 השני ישראל שגירך
 פסוקים שני אותן השני לישראל ולקרות לתזור
 או 7את פסוק ועוד הראשון לישראל שקרא
 הראשון, לישראל ׳3 פעם יקראו אתריו יותר,

 שעלה כיון דכאן שלישי, ישראל יקראו ואתריו
 יקראו ולא כך, לעשות 3מוט כהן מקוס3

 הראשון, ישראל ד3חל אתרים ישראלים שלשה
: רי3ג ד׳ שקראו יתראה שלא כדי

 שקרא השלישית עליה3 הטעות אירע אם ה.
קרא אם ללוי, שקרא ממה לשלישי

 לחזור צריך אין פסוקים עשרה לשלשתן
ולקרות:

 תורה הספר עוד הכניסו לא אס זה כל ו.
הספר הכניסו ר3כ אס ל3א היכלה, אל

רי3ג הג׳ מן לאתד שנקרא ונזכרו תורה

 נקרא שאס כך. הדין אז פסוקים, שני רק
 להוציח צריכים אין פסוקים עשרה רי3ג להג׳
 מחדש, ה3 לקרות תורה הספר שנית פעם

 פסוקים ח׳ רק לשלשתן נקרא לא אס ל3א
 תורה הספר שנית פעם להוציא צריכים
 רי3ג ג׳ עם הקריאה כל מחדש ה3 ולקרות

 יש פסוקים ט׳ לשלשתן נקרא ואס כדין,
: להתנהג איך ספק

 שני3 שחל וע3הק ור3צ תעכית3 טעו אס ז.
 השמע, פרשת שחרית3 וקרא חמישי3 או

 ואין יגמור, הקריאה, אמצע3 נזכר אפילו
 טעו ואס ״ויחל״, לקרות אותו מחזירין

 הצמר שגזרו רק קמע, שאין צמר תענית3
 וקרא חמישי, יום3 או שני מוס תענית

 פרשת לקרות אותו מחזירין ״ויחל״ שחרית3
: השמע

 דערמאנט זיר מעז האט ברכה ערשטע
 צוויי־ צום איינען מען דארר טעות׳ רעם
 צוויי זעלבע די מאיצ א נאד ישראל טעז

 ער־ צום געליינט האט מען וואם פסוקים
 פסוק איין צו נאד מיט ישראל שטען
 אויפרופעז מעז זאל נאכהער מעהר. אדער

 נאכהעו ישראל׳ ערשטעז דעם מאל א נאד
 פאן ליינעז זאל מעז אוז ישראל דריטעז א

מעהר: אדער פסוקים דריי צו זיי

 טעות א געטראפעז זיר האט עס אויב ה.
האט מעז אוז עליה דריטע די ביי
 מעז וואס פסוקים די פוז שלישי צו געליינט

 האט מע; אויב לוי׳ צום געליינט האט
 צוזאמעז עליות דריי אלע צו געליינט

 מאל א נאד ניט מעז דארף פסוקים׳ צעהז
:איבערליינעז

 נאד האט מעז אויב נאד אלץ איז דאם ו.
ספר דעם אריינגעשטעלט געהאט ניט

 שויז האט מען אויב אבער קודש. ארוז אין
 נאב־ אוז ספר דעם אריינגעשטעלט געהאט

 איין ביי אז דערמאנט זיר מעז האט הער
 נאר מעז האט עליות דריי די פון עליה

אזוי׳ דיז דער איז פסוקים׳ צוויי געליינט

 דריי אלע צו געליינט האט מעז אויב
 מעז איז פסוקים צעהז צוזאסען עליות
 נעליינט נאר האט מעז אויב אבער יוצא׳

 דארף פסוקים׳ אכט עליות י דרי אלע צו
 ספר רעם ארויסנעהמעז מאל א נאר מעז
 דריי צו קריאה נאנצע די איבערליינעז און

 געליינט נאר האט מעז אויב אוז עליות.
 א איז פסוקים נייז עליות דריי אלע צו

ספק:
 איז נעוועזעז טועה זיר האט מעז אויב ז.

 איז וואס צבור תענית באשטימטעז א
 דאנער־ אדער מאנטאג אויר אויסגעפאלעז

 שחרית צו געליינט האט מעז און שטאג
 ,׳ויחל״׳ אנשטאט סדרא די פון פרשה די

 אין דערמאנט זיר האט מעז אויב אפילו
 ראם זיין נומר מעז זאל ליינעז׳ מיטעז
 ליינעז ניט שויז דארר מעז און ליינעז

 טועה זיר האט מעז אבער אויב ״ויחל״.
 תענית׳ אומבעשטימטעז א אין געוועזעז

 מאנ־ אויר געוועזעז גוזר האט מעז וואס
 גע־ האט מעז און דאנערשטאג׳ אדער טאג

 די אנשטאט ״ויחל״ שחרית צו ליינט
 א נאד מען דארר סדרא, די פון פרשה

:סדרא די פון פרשה די איבערליינעז מאל



לוב חלר! הר!דושה לןריאה
יב סימן

 גברי n בקריאת הקריאה טעות דין
סעיפים. י׳ ובו והוה״ם, דר״ח

 הי(ועד ותול חודש דראש גנרי ׳7 בקריאת א.
 שני רק אתת נעליה וקרא טעה אס ' -

 גברי ג׳ בקריאת כמו שוה הדין פסוקים,
 בסיחן כנזכר דשבת ומנחה וחמישי שני של

דכאן הדין, נשתנה אחד בענין ורק הקודם,
: פסוקים עשרה של המספר שייך לא

התחיל ולא חודש בראש הקורא טעה אס ב.
 התחיל רק להם״ ״ואמרת בפסוק ללוי

 עד פסוקים ב׳ וקרא הכבש״ ״את בפסוק
 יחזור הטעות, מן ונזכר ההין״ ״רביעית

להם ואמרת מן שנית פעם הלוי לזה ויקרא

 לאחר הטעות מן נזכר ואס ההין, רביעית עד
 הלוי צריך האחרונה, ברכה בירך כבר שהלוי
 ברכו וגס וסוף, תחלה שנית פעם לברך
 עד ואמרת חן לו ויקרא שנית פעם יאמר

: ההין רביעית
 שבירך לאתר עד הטעות זה נזכר לא אס ג.

 ויקרא יחזור הראשונה, ברכה השלישי
 ההין, רביעית עד להס ואמרת מן השלישי לזה

 ועוד לשלישי, אחר ישראל יקרא כך אחר
 שקראו הלוי זה כי לרביעי, חמישי ישראל

 הקרואים, למנין עולה אינו פסוקים ב׳ רק לו
 השלישי שבירך אחר הטעות נזכר אס הדין וכן

 השלישי צריך שאז אלא האחרונה, ברכה
: ברכו עם וסוף תחלה שנית פעם לברך

סימן
 מען ווען ליינען, ביים טעות פון דינים
 חודש, ראש מענשען, פיער אויןש רופט

ענינים. 10 פון באשטעהט המועד. חול

 מענשעז פיער אויר רופט מעז וועז א•
המועד, חול אדער חודש ראש אין

 און געוועזעז טועה זיר האט מען אויב
 פסוחים צוויי נאר עליה איין ביי האט מען

 ווי אזוי דין זעלבער דער רא איז געליינט׳
 סימן אין מענשען דריי פון קריאה די ביי
 אנדערש, דא איז ענין איין מיט נאד יא.

 פון מספר דער אן ניט געהט דא וואם
 מען מוז דא ווייל ליינען, צו פסוקים צעהן

פסוקים: מעהר ליינען דאד

 טועה זיר האט קורא בעל רעד אויב ב.
 אנגע־ האט און חודש ראש נעוועזען

 הכבש את פסוק רעם לוי צו ליינען הויבען
 געדארפט האט ער וואס אנשטאט
 ער און להם, ואמרת אנהייבען

 ביז פסוקים צוויי אבגעליינט האט
 דערמאנט זיר האט און ההין רביעית

 ליינען מאל א נאר ער דארח טעות, פון
ביז להם ואמרת פון לוי זעלבעז רעם צו

 דער־ זיר האט מען אויב ההין. רביעית
 לוי דער וואס רעם נאר טעות פון מאנט
 דארף ברכה, לעצטע די געמאכט שוין האט
 ברכות די מאכען מאל א נאר לוי דער
 נאר איהם פאר זאל מען און ברכו מיט

 רביעית ביז ואמרת פון ליינען מאל א
:ההין

 פוז דערמאנט ניט זיר האט מען אויב ג.
 דרי־ רער וואס רעם נאר ביז טעות רעם

 ברכה, ערשטע די געמאכט שוין האט טער
 מאל א נאר דריטען רעם פאר מען זאל

 ההין, רביעית ביז להם ואמרת פון ליינען
 אנ־ אן אויפרופען מען זאל שלישי צו און

 אנרע־ אן ווידער נאכהער ישראל׳ רערען
 רביעי, צו מאן פינפטער א ישראל רען

 איהם פאר האט מען וואס לוי דער ווארום
 גע־ ניט ווערט פסוקים צוויי נאר געליינט
 דער עליות. די פון מספר אין רעכענט
 זיר האט מען אויב אויר, איז דין זעלבער

 דער וואם רעם נאר טעות פון דערמאנט
 לעצטע די געמאכט שוין האט דריטער

 נאד דריטער רער דארח ראן נאר ברכה,
 מיט ברכות ביידערליי מאכען מאל א

ברכו:
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 השנית עליה של הטעות זה אירע אס ד.

ונזכר לוי מקוס3 ישראל עלה כאשר
 לזה לקרות ונצרכו השלישי שגירך לאתר

 כנזכר להס״ ״ואתרת השניה, עליה השלישי
 ישראל השלישית לעליה יקראו לא אזי לעיל,

 הטעות שהיה הישראל זה יקראו אלא יעי,3ר
 שנית פעם יעלה שהוא השנית עליה3 אצלו

 רי3ג ד׳ רק יעלו שלא כדי השלישית, לעליה
 שהיה השניה לעליה לוי עלה אס כן שאין תה

 הזאת, עצה לעשות יכול אין אז הטעות, ה3
: רי3ג התשה יעלו רירה3 אין3ו

 וקרא טעה אס פסת, של הלוועד חול ה.
לקרות סייס ולא הראשון ספר3 רי3ג ג׳

 הג׳ ועולה היוס, קריאת של הפרשה כל
 הנשאר לקרות צריך האחרונה, רכה3 ירך3
 השניה, תורה לספר יעלה יעי3והר רכה,3 לא3

ונזכר הראשון ספר3 יעי3לר וקרא טעה ואס

 הפרשה, גמר עד יעי3לר יקרא ירך,3ש לאחר
 היוס ת3תו לקריאת אחר איש יעלה כך אחר

: השני ספר3
 וקרא טעה אס פסח, של התועד חול ו.

ועיס3הק עניניס משאר אחרת פרשה
 רי3ג ד׳3 הקריאה גמרו אס פסח,3 לקרות

 השייכה פרשה ולקרות לחזור צריך ואין יצא,
 הקריאה כל גמרו לא עדיין ואס היוס, לזה
 יפסיק הקריאה, אמצע3 שנזכרו אלא רי3ג נד׳

 עמה וישליס היוס לזה השייכה פרשה ויקרא
: הקרואיס מנין

 צריך שהיה פסח חוה״ת ת3ש3 טעה אס ז.
אלי אותר אתה ראה לקרות להתחיל

 הקריאה נאמצע נזכר אס לך, פסל והתחיל
 אומר אתה ראה לקרות ויתחיל יפסיק כהן של
 שנית, פעס א׳ רכה3 הכהן רך3י ולא אלי
השניה רכה3 הכהן שנירך לאחר נזכר ואס

 צוויי־ די ביי טעות זעיצבער דער אויב ד.
צו ווען געטראפעז זיר האט ע^יה טע

 נע■ אויפגערופען איז עיציה צווייטער דער
 האט מעז אוז יצוי, במקום יעזראיצ א ווארען

 דריטער דער וואם רעם נאד דערמאנט זיר
 מען און ברכה רי געמאכט עזוין האט

 מאיצ א נאר דריטען רעם פאר יציינען דארח
 זאצ ההין, רביעית ביז ^הם ואמרת פון
 א עזיצישי צו אויפרופען ניט ראן מען

 שיצישי צו זא^ מען נאר ישראיצ, פיערטען
 איז וואס ישראא זעאבען רעם אויפרופען

 ביי וואם שני צו אויפגערופען געוועזען
 כרי טעות, רער נעטראפען זיר האט איהם

 מעהר אויפגערופען ווערען ניט זאא עם
 איז אוי א אויב אבער מענשען. פיער ווי

 רי איז שני׳ צו געווארען אויפגעחפען
 פינח ווערען גערופען מוז רא, ניט עצה

:מענשען
 זיר האט מען אויב פסח, המועד הוא ה.

אנ־ ניט האט מען און געוועזען טועה
 עאיות דריי צו פרשה גאנצע די געאיינט

 עטאיכע איבערגעאאזט האט מען נאר
 גע־ שוין האט דריטער רער און פסוקים

איינען מען דארה ברכה, אעצטע די מאכט

 רער און ברכות אהן פסוקים איבריגע די
 צוויי־ צום זיין תורה עואה זאא פיערטער

 אוים־ האט מען אבער אויב ספר. טען
 צו ספר ערשטען אין פיערטען א גערופען

 זיר האט מען און פסוקים איבריגע די
 פיערטער רער וואם רעם נאד דערמאנט

 מען זאא ברכה׳ די געמאכט שוין האט
 איבריגע די אבאיינען פיערטען רעם פאר

 מען זאא ספר צווייטען צום און פסוקים
:פינפטען א -אויפרופען .

 זיר האט מען אויב פסה, המועד הוא ו.
געאיינט האט מען און געוועזען טועה

 ענין פון אויר אבער פרשה, אנדער אן
 געוועזען גומר שוין האט מען אויב פסח,

 יוצא. מען איז עאיות׳ פיער מיט פרשה די
 פיער געאיינט ניט נאר האט מען אויב און

 זאא מען און זיין מפסיק מען זאא עאיות,
 היינטי־ צום געהער וואס פרשה די איינען

 קריאות ביידע פון אז נאר אזוי טאג, גען
עאיות: פיער זיין נאר זאא .

 שבת געווען טועה זיר האט מען אויב ז.
גע־ האט מען וואם פסח המועד הוא
 אומר אתה ראה איינען אנהויבען דארפט

אויב אר. פסא אננעהויבען מען האט ,אאי
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 הנשארת הקריאה שיתלק גאופן הלאה יקרא
 ואס עליה, לכל פסוקים ג׳ שיקרא רי3ג לששה
 הקריאה לתלק יוכל שלא מקוס3 נזכר

 ג״כ רי3ג לתמשה רק רי3ג לששה הנשארת
 קרואים, ז׳ למנין ישלים הוופטיר כי יצא,

 עוד לחלק אפשר שאי מוקוס נזכר אס ל3א
 העליות מספר על הנשארת הקריאה
 ראה מחדש לקרות ויתחיל יפסיק אז הנצרכות

: רי3ג ז׳3 אלי אומר אתה
 יוס3 וקרא טעה אס סכות, הייועד חול ח.

יוס3ו השלישי יום3״ו ללוי היוועד דחול א׳
 החווישי״ יוס3״ו להשלישי יקרא יעי״,3הר

 דיומא הספקא יקרא יעי,3ולהר ד,3ל3
: השלישי״ יום3ו השני יוס3״ו

 ת3הקר יום כל3 שקורין סכות היוועד חל ט.
משוס אחת קריאה3 ייויס ג׳ של נות3קר

 קיאין3ד לן קינוא מקום מכל דיומא, ספקא
 שאס הכלל, זה לכן דירחא, יעא3ק3 אנו

 לחזור צריך היוס ת3חו עיקר קרא ולא טעה
 הספק קרא שלא טעה ואס רכה,33 ולקרות

 רכה,33 ולקרות לחזור צריך אין היום ת3חו של
 תורה הספר עדיין הכניסו לא שאס אלא

 לי3 היוס ת3חו של הספק ה3 יקרא להיכלה
: רכה3

 סכות המעוד דחול א׳ יוס3 טעה אס לכן י.
 קרא אלא השני״ יום3״ו כלל קרא שלא

 היוס, ת3חו עיקר שהוא השלישי״ יוס3״ו
 והוא הספק, ולקרות לחזור צריך ואין יצא,
 שאס אלא הגוועד, דחול ימיס שאר3 הדין
 יוה3״ו יקרא להיכלה הס״ת הכניסו לא עדיין

: רכה3 לי3 הספק שהוא השני״

 דער אין רערמאנט בא^ר זיר האט מען
 און זיין מפסיק מען זאיל כהן, פון מיט

 און א^י אומר אתה ראה ^יינען אנהויבען
 מא^ א נאר מאכען ניט ז̂א כהן רער

 זיר האט מען אויב ברכה. ער׳סטע די
 האט כהן רער וואם רעם נאר דערמאנט

 מעז זא^ ברכה צווייטע די שוין'געמאכט
 מעג־ ס׳איז אויב ווייטער ^יינען

 צו־ קריאה ווייטעררינע די זאא מען ^יר
 דריי צו ע^יות זעקס אויח טהיי^ען
 דערמאנט זיר האט מען אויב פסוקים.

 ווייטער־ די ניט קען מען אז ווייטער נאר
 נאר זעקם אוית צוטהיי^ען קריאה דיגע
 רער ווייא גוט, אויר איז עציות פינף אויה

 די פאר ווערען צוגערעכענט קען מפטיר
 זיר האט מען אויב אבער עציה. זיבענטע

 ניט שוין קען מען אז ווייט אזוי דערמאנט
 אויה קריאה ווייטערדיגע די איינטהייצען

 ראן דארה, מען וואם עציות מספר רעם
 אנהוי־ זאצ מען און זיין מפסיק מען זאצ
 אומר אתה ראה ציינען צו אויפסנייע בען

עציות: זיבען מיט אצי
 האט מען אויב סכות, המועד חוצ ח.

 גע־ האט מען און געוועזען טועה זיר
צו המועד חוצ טאג ערשטען רעם ציינט

 זאצ הרביעי״׳ וביום השצישי ״וביום צוי
 החמישי" ״וביום שצישי צו ציינען מען

 ציינען מען זאצ רביעי צו און אציין,
:•'״]זשלי״ש וביום השני ״וביום

 ציינט מען וואם סכות, המועד חוצ ט.
 פון קרבנות די טאג אצע גצות אין

 מען אויב כצצ, רער אזוי איז טעג, דריי
 האט מען און געוועזען טועה זיר האט
 היינטינען פון קרבנות די געציינט ניט
 צו־ צו ראם מאצ א נאר מען דארה טאג

 רער אויב און ברכות. די מיט ציינען
 ניט האט מען וואס געוועזען איז טעות

 טעג, אנדערע די פון קרבנות די געציינט
 צו־ צו מאצ א נאד ניט דאם מען דארה
 מען אויב נאד ברכות, די מיט ציינען

 ספר, רעם אריינגעשטעצט ניט נאר האט
ברכות: אהן צוציינען דאם מען דארה

 אויב אז אוים׳ קומט כצצ רעם צויט י.
 אין געוועזען טועה זיר האט מען
 מען און סכות המועד חוצ טאג ערשטען

 מען נאד השני״ ״וביום געציינט ניט האט
 דאס וואם השצישי״ ״וביום געציינט האט

 טאג, היינטיגען פון קרבנות די באמת איז
 נאד ניט דארה מען און יוצא מען איז

דער השני״. ״וביום צוציינען צו מאצ א
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תורה הספר ולהוציא לתזור וצריך יצא, א׳ שביוס להיפך היה הטעות אס ל3א יא.

הדין והוא בברכה, השלישי״ ״וביוס לקרות ״וביום כלל קרא לא סוכות המועד דתול
 בתול בין סכות המועד תול ימי בשאר גס שקרא אלא היום, תובת עיקר שהוא השלישי״

: בשבת בין לא דיומא, הספקא שהוא בלבד השני״ ״וביום

יג סימן
דחנוכה, בקריאה טעות דין

סעיפים. ד׳ ובו

 קרא ולא דחנוכה בקריאה טעה אס א.
 קרא דתנוכה א׳ שביום כגון כסדרן,

 לזה וכדומה השלישי, ביום או השני ביום
: בדיעבד יצא הימים, בשאר

 שקורין לן דקימא בתנוכה תודש ראש ב.
 ואתר תודש, ראש בשל גברי ג׳ תתלה

 תנוכה, של שניה תורה בספר לרביעי קורין כך
 ראש בקריאת לרביעי גס וקרא טעה אס

 אתת תורה ספר רק הוציא לא אס תודש,
 של בה לקרות שניה ס״ת להוציא צריך אין

 שצ הקריאה באמצע נזכר ואפילו תנוכה,
לגלול ואפילו בזה, ויוצא ומברך גומר רביעי

 איב־ די ביי אז אויד הט1ג/ דיז זע^בער
 האט מעז אויב נאר המועד. הוא טעג ריגע
 דארח ספה דעם אריינגעשטעאט ניט נאד
 אהז השני" ״וביום צואיינעז צו מעז

:ברכות

̂ד אזוי אבער יא.  גע־ איז טעות דער באי
 ער־ דעם איז אז פארקעהרט, וועזעז

מעז האט סכות המועד הוא טאג שטען

 וואס השאישי״ ״וביום געיציינט ניט גאר
 גע־ האט מעז נאר עיקה דער איז ראם

 דער ניט איז ווע^כעם השני״ ״וביום איינט
 נאר געוועזעז, יוצא ניט מעז האט עיתה

 רעם ארויסנעהמען מאל א נאר דארד מעז
 א מיט השלישי״ ״וביום ^יינעז אוז ספר

 ביי אן אויר געהז דינים זעאבע די ברכה.
 סכות, המועד חו̂י פון טעג איבריגע די

שבת: אין סיי וואכען די אין סיי

יג סימן
 חנוכה פון ליינען ביים טעות פון דינים

ענינים. 4 פון באשטעהט

 געוועזען טועה זיר האט מען אויב א.
האט מען און חנוכה פון ליינען ביים

 ער־ אין אז דהיינו כסדר. געליינט ניט
 ביום געיציינט מען האט חנוכה טאג שטען
 אויב אדער השלישי. ביום ארעד השני
 איבריגע די אין געוועזען איז טעות אזא
 מען און יוצא מען איז חנוכה׳ פון טעג

איבערליינעז: ניט דארח
 איז דין דער וואם חנוכה חודש ראש ב.

פריהער אויפרופען דארף־ מען אז
חורש ראש פון פרשה די צו מענשען דריי

 צו רביעי רופען מען דארת נאכהער און
 טועה זיד מען האט חנוכה׳ פון הריאה די

 פיער אויפגערופען האט מען און געוועזען
 אויב חודש׳ ראש פון פרשה די צו עליות

 ספר איין ארויסגענומען נאד האט מען
 מעז און יוצא׳ מעז איז ליינען׳ צום תורה
 פון עליה פינפטע א ליינען ניט דארד

 דערמאנט זיר האט מען אז אפילו חנוכה.
 פיער־ די פון ליינען מיטען אין טעות פון
 פרשה די זיין גומר מען זאל עליה׳ טע
 נאר יוצא. איז מען און חודש ראש פון

 ספרים צוויי ארויסגענומען האט מען אויב
 א ליינען צו טעות אזא ביי מען דארד

צווייטען אין חנוכה פון עליה פינפטע



לחב חללן הלדושה ר!ריאה
 אין תמכה של בה לקרות תורה הספר אותו
 צריך תורה ספרי נ׳ הוציאו אס אבל צריך,

 פגמא משוס הב׳ תורה בספר חמישי לקרות
 קריאת לאחר יאחר וקדיש תורה, דספר
 קדיש אמר ואס השנית, ס״ת על חמישי

 ׳3 פעס קדיש יאמר אל רביעי קריאת אחר
: החמישי קריאת אחר

 שהוא ושכח טעה אס בחנוכה חודש ראש ג.
 חנוכה, בשל לקרות והתחיל חודש ראש

 כמו חנוכה בשל גברי לג׳ הקריאה יסייס
 ראש בשל לרביעי ויקרא חנוכה, ימי בשאר
רק והיינו חדשיכס, ובראשי ויתחיל חודש

 ברכה הכהן שבירך לאתר הטעות מן נזכר אס
 באמצע הטעות מן נזכר אס אבל האחרונה,

 הקריאה כל לכהן יגמור הראשונה, עליה
 יקרא כך ואחר היוס, לזה השייכה דחנוכה

: חודש ראש בשל גברי ג׳
 עד קרא ולא דחנוכה ת׳ ביוס טעה אס ד

 שאר של קרבנות הקרבת גמירא
 זה בשביל להוציא וצריך יצא, לא הנשיאיס

 אס אבל ברכה, בלא ולקרות תורה הספר
 ונזכר בהעלתך פרשת לקרות ושכח טעה

 יצא להיכלה, תורה הספר הכנסת לאחר
: בדיעבד

יד סימן
 גברי ה׳ בקריאת הקריאה טעות דין

סעיפים. ח׳ ובו דמועדים,

 פרשת וקרא דפסת א׳ ביוס טעה אס א.
וקרא בסוכות טעה אס או כשב, או שור

 בה׳ הקריאה כל גמר אס הבכור, כל פרשת
 ולקרות לחזור צריך ואין בדיעבד יצא גברי,
 נזכר ואס היוס, לזה השייכה קריאה שנית

 פרשה ויקרא יגלול הקריאה באמצע הטעות וון
השניה בקריאה וישליס היוס, לזה השייכה

 בו׳צזה קייז זיין ניט זאא עם כדי ספר׳
 מעז דארר דאן און ספר. צווייטען פאר׳ז
 אויב עאיה. פינפטע די נאד קדיש זאגעז

 די נאד קדיש נעזאגט שוין האט מעז
 נאד זאגעז ניט מען nדאר עליה פיערטע

קדיש: מאל א

 זיד האט מען אויב הנובה הודש ראש ג.
 אנגע־ האט מעז און געוועזעז טועה

 ליינעז מען זאל הנובה׳ פוז ליינעז הויבעז
 ליינט מעז ווי אזוי חנוכה׳ פון עליות דריי
 מעז זאל חודש ראש פון און טאג׳ אלע

 ובראשי בלויז נאר עליה פיערטע א ליינעז
 האט מעז אויב נאר איז דאס חדשיבם.

 וואס דעם נאר טעות פון דערמאנט זיר
 לעצטע די געמאבט שויז האט בהן דער

 פוז דערמאנט זיר מעז אויב אבער ברבה׳
רי געמאבט האט בהז רער איירער טעות

סימן
 פינןש ליינען ביים טעות פון דינים

 באשטעהט טום. יום אין עליות
ענינים. 8 פון

 די בהז צו ליינעז מען זאל ברבה׳ לעצטע
 צום געהער וואם הנובה פון קריאה גאנצע

 אויפ־ מען זאל נאבהער טאג׳ היינטיגען
 פון קריאה רי צו עליות דריי רופען

:חודש ראש
 געוועזען טועה זיר האט מען אויב ד.

 האט מעז און חנוכה טאג לעצטען אין
 קריאה נאנצע די נעליינט ניט
 ניט מען האט קרבנות׳ אלע פון

 דארח מען נאר געוועזען׳ יוצא
 ספר דאם מאל א נאך ארויסנעהמען אפילו

 ברכה. א אהן איבריגע ראם ליינען צו
 ניט האט מען וואם איז טעות דער אויב

 מען און בהעלתר פרשת ווייטער געליינט
 אריינשטעלען נאכ׳ן רערמאנט זיר האט
 דארח מען און יוצא׳ מען איז ספר׳ דאם
 ארויסנעמעז מאל א נאד דעם צוליעב ניט

ספר: דאם
יד

 געוועזען טועה זיר האט מען אויב א.
 האט מען און פסח טאג ערשטען אין
אדער כשב״ או ״שור פרשה די געליינט



ב חללן הקדושה קריאה76
 עלו א׳ קריאה3 שאס דהיינו העולים, חנין

: רי3ג ג׳ עוד ׳3 קריאה3 ישלים שנים
 פרשת וקרא פסת של ז׳ יוס3 טעה אם ב.

יצא רי3ג ה׳3 והשלימה כור3ה כל
 האתרון 3טו יום3 לתתרתו יקרא ואז ד,3דיע3

: שלת3 פ׳
 שור וקרא ועות3דש א׳ יוס3 טעה אס ג.

כך, הדין כן גס כור,3ה כל או 3כש או
 למנין עולים הטעות קריאת3 העולים שאותן

 הטעות קריאת אמצע3 נזכר ואס רי,3ג ה׳
 השניה, קריאה3 העולים מנין ומשלים מפסיק

 הטעות נזכר לא שאס זה,3 כאן שחמור אלא
 אס ואפילו רי,3ג ה׳3 הקריאה גמר אחר עד

לחזור וצריך ד,3דיע3 יצא לא קדיש גם אמר

 רא3ג חד3 השלישי חדש3 פרשת ולקרות
: אחריה קדיש ואיוירת רכה33

 יעי3לר וקרא המועדים ייוי3 טעה אם ד.
עוד נשאר ולא הפרשה לגמר סמוך עד

 הלאה שיקרא לווור אין וכאן פסוקים, ׳3 רק
 וסליק הואיל שאחריה מפרשה פסוקים ג׳

 למפרע לחמישי לקרות יתחיל לכן ענינא,
 לו ויוסיף לרגיעי שקרא ממה פסוקים איזה

: הנשארים פסוקים ׳3 לקרות
 כל וסיים המועדים ימי3 טעה אס ה.

אלא קדיש יאניר לא יעי,3לר הקריאה
 ויעלה המפטיר השניה תורה ספר3 יקרא

 קריאת ואחר רי,3ג ה׳ למנין המפטיר
; קדיש יאוור המפטיר

 סכות אין געוועזען טועה זיר האט מעז
 ״כא פר׳סה די געיציינט האט מען און

 געוועזעז גומר האט מען אויב . הבכור״
 מען האט עציות׳ פינח מיט ציינען ראם
 א נאר ניט דארף מען און נעווען יוצא

 היינטיגעז פון פרשה די ציינען מאהצ
 דערמאנט זיר האט מען אויב נאר טאג.

 מעז זאצ ציינען׳ מיטען אין טעות פון
 ציינען זאצ מען און ספר ראם זיין גוצצ

 אזוי אבער טאג׳ היינטיגען פון פרשה די
 ווערען נאר זאצ פרשות ביידע פון אז נאד

 מען אויב דהיינו עציות, 5 אויפגערופען
 ערשטע די ביי שטעהן געבציבען איז

 די מען זאצ עציות צוויי נאר פרשה
 דריי אויח איינטייצען פרשה אנרערע

:עציות
 געוועזען טועה זיר האט מען אויב ב.

גע־ האט מעז און פסח שצ שביעי
 פינח אין הבכור״ ״כצ פרשה די ציינט

 צו־ און געוועזען, יוצא מען האט עציות׳
בשצח: פרשת ציינען מעז זאצ מארנענס

 געוועזען טועה זיר האט מען אויב ג.
מען און שבועות טאג ערשטען רעם

 ״כצ אדער כשב״ או ״שור געציינט האט
 אז דין, זעצבער דער אויר איז הבכור״,

 בטעות געציינט האט מען וואס עציות די
<1םינ די פון מנין צום צוגערעכענט ווערען

 דעו- זיר האט מען אויב אצזא עציות.
 עציות, צוויי נאר צמשצ׳ טעות, פון מאנט

 די צו־ציינען און זיין מפסיק מען זאצ
 דריי אויח איננאנצען קריאה היינטינע

 דא איז זאר איין מיט נאר עציות.
 דערמאנט זיר האט מעז אויב אז הארבער׳

 פינוי פון ציינען גאנצען נאכ׳ן טעות פון
 5דארן מען נאר יוצא׳ ניט מעז איז עציות

 בחורש קריאה היינטינע די צו־ציינען
 מיט עציה איין צו אינגאנצען השצישי

 נאר זאגען מען זאצ דערנאר ברכות, די
:קדיש אמאהצ

 געוועזען טועה זיר האט מען אויב ה
 געציינט האט מעז אוז טוב יום א איז

 סוח צום נאהענט ביז ווייטער רביעי צו
 צוויי געבציבעז נאר ס׳איז אוז פרשה

 אנהויבען מעז זאצ חמישי, אויה פסוקים
 עטציכע אמאהצ נאר חמישי צו ציינען

 זאצ מען און רביעי פון צוריק פסוקים
 איבערגעבצי־ צוויי די זיין מוסיוי איהם

:פסוקים בענע

 געוועזען טועה זיר האט מען אויב ה
 אבנע־ האט מען און טוב יום א אין

 מעז זאצ רביעי, צו קריאה נאנצע די ציינט
 פריהער זאצ מען נאר קדיש זאגעז ניט

וועט מפטיר בעצ דער און מפטיר, ציינען



לטב חללן הלודושה ל!דאה
 הקריאה כל וסיים המועדים ימי3 טעה אם ו.

לו ויקרא יעי3לר אחר יעלה לשלישי,
 איזה קודם שקרא הענין סוף3 שנית פעם

 אחר יעלה כך אחר שלם, ענין של פסוקים
 המפטיר השניה תורה ספר3 לו ויקרא לחמישי

 קריאת ואחר רי,3ג ה׳ של המנין ישלים והוא
: קדיש יאמר המפטיר

 ולא חול3 שחל עצרת שמיני3 טעה אם ז.
כל התחיל אלא תעשר עשר התחיל

אלא לקרות עדיין התחיל לא אם ואף כור,3ה

 גברי ז׳ בקריאת הקריאה טעות דין
סעיפים. ו׳ ובו דשבת,

 הוי כור3ה דכל אדעתא ירך3 לתורה שהעולה
: כור3ה כל3 רי3ג ה׳ ויקרא ד3כדיע כן גם
 והתחיל ת3ש3 שחל עצרת שמיני3 טעה אם ח.

 רי3ג ה׳ עם הפרשה והשלים כור3ה כל
 עשר פרשת3 עולים שני ויקרא יחזור ונזכר,
 ר3וכ קדיש אמירת אחר נזכר ואם תעשר,

 לספר אחד עולה יקרא הראשון, ספר סילק
 כל עד תעשר עשר פרשת לו ויקרא השני

 היום, ת3חו למפטיר יקרא כך אחר כור,3ה
 ויאחר רי,3ג עה3ש למנין מצטרף והמפטיר
: המפטיר קריאת אתר שנית פעם קדיש

טו סימן
 שקרא שחרית ת3דש קריאה3 טעה אס א.

אס פסוקים, שני רק העולים מן לאחד

 עציה׳ פינפטע די פאר ווערעז גערעכענט
:קדיש זאגען מעז זאצ מפטיר נאד אוז

 געוועזעז טועה זיר האט מעז אויב ו.
אבגע־ האט מעז אוז טוב יום א איז

 דארד שצישי, צו קריאה גאנצע די ציינט
 אוז רביעי צו אנדערעז אז אויפרופעז מעז
 אמאהצ נאד ציינעז איהם פאר זאצ מעז
 דערנאד ענין. גאניז א פרשה סוד פוז
 חמישי אנדערעז אז אויפרופעז מען זאא
 מפטיר׳ ציינעז איהם פאר זאא מעז אוז
 פוז מניז רעם זייז משאים וועט ער אוז

 זאגעז מעז זאא נאכרעם עאיות. פינד
ברבות: די מיט הפטרה די אוז קדיש

 געוועזעז טועה זיר האט מעז אויב ז.
געפאאעז איז וואס עצרת שמיני איז

 ניט האט מעז אוז וואר די מיטעז איז
 נאר תעשר״' ״עשר איינעז אנגעהויבעז

 נאד האט מעז אויב אפיאו הבכור״, ״בא
 עואה דער נאר איינעז אנגעהויבעז ניט

צו ברכה די נעמאכט שויז האט אתורה
סימן

 שבת ליינען ביים טעות פון דינים
ענינים. 6 פון באשטעהט עליות. 7

 מעז אז גענוג שויז איז הבכור, בא איינעז
 פוז עאיות פינד די איינעז אנהויבעז זאא

הבכור״ ״בא
 נעוועזעז טועה זיד האט מעז אויב ח.

 געפאאעז איז וואס עצרת שמיני איז
 איינעז אנגעהויבעז האט מעז אוז שבת איז
 איז קריאה גאנצע די אוז הבכור, בא

 עאיות, פינח אויה געווארעז אבגעאיינט
 זאא דערמאנט׳ זיר מעז האט דערנאר

 ביז תעשר עשר פרשה די צואיינעז מעז
 מעז אויב עאיות. צוויי אויד הבכור׳ כא

 אוז זאגעז קריש נאד דערמאנט זיד האט
 דאם אראבגענומעז נעהאט שויז האט מעז

 איינעם אויפרופעז מעז זאא ספר, ערשטע
 פאר זאא מעז אוז ספר אנדערעז צום

 הבכור, בא ביז תעשר עשר איינעז איהם
 זיבענטעז א אויפרופעז מעז זאא דערנאר

 משאים איז מפטיר בעא דער אוז מפטיר צו
 זאא נאכהער עאיות. זיבעז פוז מניז דעם
 די אוז קדיש אמאהא נאד זאגעז מעז

:ברכות די מיט הפטרה
טו

 געוועזעז טועה זיר האט מעז אויב א•
אז שחרית, צו איינעז ביים שבת
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 העולה ירך3ש לאתר תיכף הטעות נזכר
 לו ולקרות לחזור צריך האחרונה, ברכה
 או אחד פסוק עוד עס שקרא פסוקים השני
ולאחריה: לפניה ׳3 פעס ויברך פסוקים, איזה

 שהעולה לאתר עד הטעות נזכר לא ואס ב.
אז הראשונה, ברכה בירך כבר אחריו

 בקריאת הטעות זה אירע שאם כך, הדין
 ולא שפסק, ממקום להלוי יקרא הכהן,
 תחלת של פסוקים הב׳ ללוי לקרות יחזור

 הכהן, פגם משוס לכהן, שקרא מה הפרשה
 וצריך הקרואים, למנין עולה הכהן ואין

: הכהן מלבד גברי ז׳ לקרות
 או הלוי בקריאת הטעות זה אירע ואס ג.

להעולה ויקרא יחזור העליות, בשאר
עם קודם שקרא פסוקים שני אותן אתריו

 לו שקרא וזה יותר, או פסוקים שלשה עוד
 גברי, ז׳ ליונין עולה אינו פסוקים ׳3 קודם
: המנו מלבד גברי ז׳ לעלות צריכים לכן

 שקרא שחרית בשבת טעות אירע אס ך
 יקרא קדיש, אמר וגס הסדרא כל לששי

 יהיה והוא הסדרא בסוף שנית פעם לשביעי
 למנין עולה שיופטיר לן דקימא המפטיר, גס

 קדיש יאמר קדיש, עוד אמר לא ואס שבעה,
: השביעי קריאת אחר

 שהיה הנפרדות, סדרות שחיבר טעה ה.
 פקודי גס וקרא בלבד ויקהל לקרות צריך

 טעה פקודי, סדר ׳3 פעם הבא בשבת יקרא
 לקרות צריך שהיה הווחוברות, סדרות שפירד
 בשבת יקרא בלבד, ויקהל וקרא פקודי ויקהל

: ויקרא עם פקודי סדרות, ׳3 הבא

 נאר גע^יינט ע^יה איין ביי האט מען
 דער־ זיר האט מען אויב פסוהיס. י צווי

 וואם רעם נאד בא^ד טעות פון מאנט
 אעצטע די געמאבט האט יצתורה עולה רער

 אמאהל נאר איהם פאר מען זאל ברבה,
 נאד מיט פסוחים צוויי זעלבע די ליינען

 דער און פסוחים. מעהר אדער פסוח איין
 מאבעז אמאהל נאד דארח לתורה עולה

:ברכות ביידע
 דערמאנט ניט זיר האט מען אויב ב.

רער וואם רעם נאד ביז טעות פון
 געמאכט עזוין האט לתורה עולה אנדערער

 אויב אזוי, דין רער איז ברכה, ערשטע די
 כהן׳ ביי געטראפען זיר האט טעות רער
 אמאהל נאד לוי צו ליינען ניט מען זאל

 האט מען וואס פסוקים צוויי זעלבע די
 אנהויבען זאל מען נאר כהן, צו געליינט

 כהן רער ווי אזוי און ווייטער. ליינען
 פון מספר אין ווערען גערעכענט ניט קען
 אויפרופען מען דארח עליות, זיבען די

כהן: רעם חוץ עליות זיבען
 נע־ זיר האט טעות רער אויב און ג.

איב־ די ביי אדער לוי ביי טראפען
 ליינען אמאהל נאך מען זאל עליות, ריגע
 צוויי זעלבע די אנדערען דעם פאר

ארעד פסוקים דריי נאד מיט פסוקים

 איהם פאר האט מען וואס רער און מעהר.
 ניט ווערט פסוקים צוויי נאר געליינט

 עליות זיבען די פון מספר אין גערעכענט
 עליות זיבען אויפרופען מען דארה רארום

טעות: פון רעם חוץ
 טעות א געטראפען זיר האט עס אויב ד.

 אבגעליינט האט מען אז שחרית שבת
 האט מען און סדרא גאנצע די ששי צו

 אויפרופעז מען זאל קדיש, געזאגט שוין
 נאד איהם פאר זאל מעז און זיבענטען א

 זעלבער רער און שביעי, ליינעז אמאהל
 נאד האט מען אויב מפטיר. זיין זאל
 מעז זאל קדיש, געזאגט געהאט ניט

:קדיש זאגעז שביעי נאד אצינד
 געוועזעז טועה זיר האט מען אויב ה׳

 פקודי ויקהל געליינט האט מען און
 סדרות צוויי אנדערע ארעד צוזאממען
 ליינעז בעדארפט האט מען ווען צוזאממען

 אנדערען רעם מען זאל סדרא׳ איין נאד
 צווייטע די מאהל א נאר ליינען שבת

 אז געוועזעז איז טעות דער אויב סדרא.
 צוויי ליינען בעדארפט האט מען ווען

 געליינט נאד מען האט צוזאממען סדרות
 שבת אנדערעז רעם מען זאל סדרא, איין

 דהיינו צוזאממען, סדרות צוויי ליינען
:ויקרא מיט פקודי



מב pחל הקדושה קריאה
 קודס פסוקים שני שסיים טעות אירע אס ו.

 העילה אז לאחריה, וגירך פרשה התחלת
 פסוק למפרע לו להתחיל צריך אין אחריו

 השס שסיים ממקום לו לקרות יתחיל אלא אחד
 ג׳ עוד עם להפרשה הסמוכים פסוקים
אס וכן השניה, הפרשה מן יותר או פסוקים

 הפרשה, התחלת אתר פסוקים שני וסיים טעה
 אל^ הפרשה מהתחלת לשני לקרות יתחיל לא

 חילוק ואין שסיים, ממקום לו לקרות יתחיל
 הסימן פתוחה, או סתומה פרשה היא אס נין

 פ אות או נחומשיס נדפס הפרשה להתחלת
: סתומה ־או פתוחה על רמז ם, אות או

טז סי־מן
 זמני לכל מפטיר בקריאת טעות דין

סעיפים. י״א ובו השנה,

 טעה אס נשנת, שחל טנת חודש ראש א.
 פרשת השני נספר לקרות והתחיל

 נרכה שנירך קודם הטעות נזכר אס חנוכה,
 חודש, ראש פרשת ויקרא יפסיק האחרונה,

ואס הראשונה, נרכה שנית פעם לנרך וצריך

 האחרונה נרכה שנירך לאחר הטעות נזכר
 חודש, ראש נפרשת למפטיר נשלישית יקרא
 חנוכה שנת של ההפטרה יאמר מקום ומכל
 אמר אם ונדיענד ושמתי״, ״רני שהיא

 כסאי״ ״השמים חודש ראש של ההפטרה
: אותו מתזירין אין אחריה לנרך והתחיל

 שקלים, פרשת נשנת שחל אדר חודש ראש ב.
קרא ולא טעה הסדרא שגמר ואחר

 טעות א געטראפעז זיר האט עם אויב ^
 צוויי אויסגעלאזט האט מעז אז
 עולה דער אוז פרשה, א פאר פסוקים
 לעצטע די געמאכט שויז האט לתורה
 אנדערען רעם פאר ליינעז מעז זאל ברכה,
 פסוקים צוויי די ווייטער לתורה עולה
 פוז פסוקים מעהר אדער דריי נאד מיט

 איז דיז זעלבער דער פרשה. אנדערע די
פסוקים צוויי אויסגעלאזט האט מעז אויב

 מעז זאל פרשה. א פוז אנהויב אז נאד
 אנהויבעז לתורה עולה אנדערעז דעם פאר

 שטעהז. געבליבעז איז מעז וואו ליינעז
 פרשה א עם איז צו חילוק קייז ניט ס׳איז

 סימז דער פתוחה. פרשח א אדער סתומח
 גע־ פרשה אנהייב איז איז פתוחה א פוז

 דעם ביי אוז פ׳ y; חומ;<ן איז דרוקט
 געדרוקט איז סתומח פרשח א פוז אנהייב

ם: א חומש איז

טז סימן
 א ליינען מפטיר ביי טעות פון דינים
ענינים. 11 פון באשטעהט יאהר. גאנץ

 געפאלעז איז וואם טבת חודש ראש א•
 טועח זיר האט מעז אויב שבת׳ איז
 ליינעז אנגעהויבעז האט מעז אוז געוועזעז

 חנוכה׳ פוז פרשה די ספר אנדערעז איז
 טעות פוז דערמאנט זיר האט מעז אויב

 גע־ האט לתורה עולה דער איירער
 מפסיק מעז זאל ברכה, לעצטע רי מאכט

 די ליינעז אנהויבעז זאל מעז אוז זייז
עולה דער אוז חודש׳ ראש פוז 'פרשה

 די מאכעז אמאהל נאד דארר לתורה
 דער־ זיר האט מעז אויב ברכה. ערשטע

 עולה דער וואם נאכדעם טעות פוז מאנט
 לעצטע די געמאכט שויז האט לתורה
 ספר דריטעז איז ליינעז מעז זאל ברכה׳

 די אבער חודש. ראש פרשת פוז מפטיר
 חנוכה שבת פוז זאגעז מעז זאל הפטרה

 די געזאנט האט מעז אויב ושמחי״. ״רני
 כסאי״ ״השמים חודש ראש פוז הפטרה

 זאגעז צו אנגעהויבעז שויז האט מעז אוז
 מעז איז הפטרה די פוז ברכות אנדערע די

:הפטרה די מיט יוצא
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 חודש ראש של הפרשה שניה תורה נספר
 נכי שקלים נפרשת לקרות שהתחיל אלא

 יקרא כך ואתר שקלים פרשת יסיים תשא,
 ולפיכך חודש, ראש של הפרשה לנופטיר

 ״השתים חודש, ראש שנת של ההפטרה יאמר
: כסאי״

 החודש פרשת נשנת שחל ניסן חודש ראש ג.
שניה תורה נספר לקרות שהתחיל וטעה

 נשני׳ לקרות צריך שהיה ונזכר החודש פרשת
 החודש פרשת יסיים חודש, ראש של הפרשה

 ראש של הפרשה למפטיר יקרא כך ואתר
 ראש שנת של ההפטרה יאמר ולפיכך חודש,

: כסאי״ ״השל(יס חודש
 קרא שלא פרה פרשת נשנת טעה אס ד.

אלא הערנ, עד תטמא שהיא הפרשה כל
נזכר אס הפרשה, נאמצע ועמד שהפסיק

 שנגללה טרם האחרונה נרכה שנירך לאתר
 שפסק ממקום וקורא חוזר תורה, הספר

 לפניה ולנרך לחזור וצריך הפרשה, סוף עד
 גלילת לאחר הטעות מן נזכר ואס ולאחריה,

 תורה הספר שהכניסו לאחר או תורה הספר
 לא תורה נספר ולקרות לחזור צריך להיכל

 סוף עד הסדרא מהתחלת אלא שפסק ממקום
אנל ולאחריה, לפניה ומנרך הפרשה,

: שנית פעם לומר צריך אין ההפטרה
 הפרשיות וקרא מעונרת נשנה טעו אס ה.

 לחזור וצריך יצא, לא ראשון, נאדר
: שני נאדר לקרותם

 שניה תורה ספר להוציא שנצרך זמן נכל ו.
היום, חונת של ((פטיר קריאת נשניל

 חונת של המפטיר קראו ולא ושכחו טעו אס
וצריך יצאו, לא אתר מפטיר שקראו אלא היום

 געפא^עז איז וואם אדר חודש ראש בי
 זיר מעז האט שק^ים׳ פרשת שבת אין

 סדרא די ^יינעז נאכ׳ז און געוועזעז טועה
 אנרערען אין יליינען אננעהויבען מען האט
 פרשה די אנשטאט שחאים, פרשת ספר
 מפטיר צו ^יינען מען זא^ חודש, ראש פון
 זאא רארורר און חודש׳ ראש פון פרשה די

 חודש ראש שבת פון הפטרה די זאגען מען
כסאי": ״השמים

 אין געפא^ען איז וואם ניסן הדש ראש
 זיר מען האט החודש, פרשת שבת

 אנגעהויבען האט מען און געוועזען טועה
 החודש, פרשת ספר אנרערען אין איינען

 זא<צ חורש, ראש פון פרשה די אנשטאט
 החודש, פרשת די ווייטער אויס^יינען מען

 די מפטיר צו ^יינען מען זאא נאכהער
 ואיל דאדורד און חודש, ראש פון פרשה

 חודש ראש שבת פון הפטרה די זאגען מען
:כסאי״ ״השמים

 נעוועזען טועה יד ז האט מען אויב ה
 ניט האט מעז און פרה פרשת שבת

 ביז פרשה נאנצע די מפטיר צו גע^יינט
 געב^יבען מ׳איז נאד הערב״ עד ״תטמא
 מען אויב פרשה. די מיטען אין שטעהן

דער וואם דעם נאד דערמאנט זיר האט

 אעצטע די געמאכט שוין האט מפטיר ב̂ע
 געוועזען גויליל האט מען איידער ברכה,

 די ענדע ביז צו^יינען מען זא^ ספר׳ ראם
 נאד זאיל מפטיר בעיל דער און פרשה,
 אויב און ברכות• ביידע מאכען אמאהיל

 האט מען ווען דערמאנט זיר האט מען
 ספר, ראם געוועזען גוילא געהאט שוין

 ספר דאס אריינשטעלען נאכ׳ן אדער
 אמאהיל נאד מען דארח קודש, ארון אין

 ביז אנהויב פון מפטיר גאנצען רעם יליינען
 זאא מפטיר בע^ זע^בער דער און ענדע,

 אבער ברכות. ביידע מאכען אמאה^ נאד
 אמאהא נאד ניט ער דארד הפטרה די

:איבערזאגען
 געוועזעז טועה זיר האט מען אויב ה•

 אג־ האט מען און יאהר עיבור א אין
 אין פרשיות ארבע די איינען געהויבען

 געוועזען, יוצא ניט מען האט ראשון, אדר
 יליינען אמאהיל נאד זיי דארד מען נאר

:שני ארר אין ,
 ארוים״ דארד מען ווען מאהל יעדעס י♦

 ליינען צו ספר אנדער אן נעהמען
 געוועזעז טועה זיר האט מען אויב מפטיר׳

 מפטיר, אנדער אן געליינט האט מען און
אתים־ דארד מען נאר יוצא, ניט מען איז
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 המפטיר נה לקרות תורה ספר ולהוציא לתזור

: היוס חונת של

 הקורא טעה אס דפסח, ׳3ו א׳ גיוס ז.
נזכר אס והקרגתס, והתתיל למפטיר

 יצאו האחרונה ברכה העולה שבירך לאחר
 העולה שבירך קודס נזכר ואס בדיעבד,

 ובחדש ולהתחיל לחזור צריך האחרונה ברכה
 שנית פעס לברך צריך העולה ואין הראשון

: הראשונה ברכה

 ארבע של שבת או חודש וראש שבת ח.
כדרך למפטיר וקרא טעה אס פרשיות,

 אופנים, לג׳ נחלק הדין זה השנה, שבתות כל
 ברכה שבירך לאחר מיד נזכר אס א׳, אופן

 יוציאו דטעות, המפטיר קריאת על האחרונה
 ויקרא להס, יש אס אחרת, תורה ספר

ויברך היוס חובת בפרשת שיפטיר אתר לעולה

 הפטרה יאמר כך אתר ולאחריה, לפניה
 ברכות כל עם היוס חובת לקריאת הראויה

: ההפטרה
 שאמר לאחר הטעות נזכר אס ב׳, אופן ט.

 של הראשונה ברכה המפטיר בעל
 ההפטרה מן פסוקיס קצת יקרא אז ההפטרה,

 יברך ולא ויפסיק עליה שבירך הסדרא של
 אחר ההפטרה, שלאתר האחרונות ברכות

 בה לקרות אחרת תורה ספר יוציאו־ כך
 ולאחריה, לפניה ויברך היוס חובת של המפטיר

 חובת לקריאת הראויה הפטרה יאמר כך אחר
 הברכות יאתר ורק שרןלפניה ברכה בלי היוס

 למפטיר לקרות יכוליס האופן ובזה שלאחריה,
 בטעות, להפטיר ראשון פעס שעלה לזה
 שעל הראשונה הברכה אמירתו שמצטרפין כיון

 אבל הראויה, ההפטרה אל דטעות ההפטרה
: בשמו שנית אותו יקראו אל

 מפטיר רעם איינעז צום ספר b' נעהמעז
 ריעזעז ^יינעז צו מחויב איז מעז [וואם

מאג:

 האט מעז אויב פסח׳ טעג ער׳שטע די ז*
 און מפטיר ביי נעוועזעז טועה זיר

 מפטיר צו איינעז אנגעהויבעז האט מעז
 דערמאנט זיר האט מעז אויב ״והחרבתם״

 ׳סויז האט מפטיר בעל דער וואם נאבדעם
 יוצא. מעז איז ברבה, ?עצטע די געמאבט

 איידער דערמאנט זיר האט מעז אויב אוז
 רארה ברכה, אעצטע די געמאכט האט ער

״ובחד׳ס איינעז אנהויבעז באאר מעז
 ניט דארה מפטיר בעל דער אוז הראשון״

ברכה: ערשטע די מאכעז אמאה? נאד

 די פוז שבת אדער חורש ראש שבת חי
 זיר האט מעז אויב פרשיות, ארבע

געאיינט האט מעז אוז געוועזעז טועה
 געוועהנ^י־ א אין ווי סדרא די פוז מפטיר

 אויר צוטיי^ט דין דער ווערט שבת. כעז
זיר האט מעז אויב )1 פונחטעז: דריי

בעל דער וואם רעם נאד דערמאנט בא^ד
 ברכה ^עצטע די געמאכט האט מפטיר
מען דארר טעות׳ פון מפטיר רעם איבער

 עם אויב ספר, אנדער אז ארויסנעהמעז
 אויפרו־ זא^ מעז און דארט, זיר געפינט

 מפטיר, ריכטיגעז צום אנדערעז אז פעז
 אוז ברכות ביידע מאכעז זא^ וועילכער

 הפטרה ריכטיגע די זאגעז דערנאר זאל
ברכות: די מיט

 דער־ זיר האט מעז אויב .2 פונקט ט.
 דער וואם נאכדעם טעות פון מאנט

 ערשטע די געזאגט שויז האט מפטיר בעל
 דאמאאס הפטרה, פרעמרע די איבער ברכה

 די פון פסוחים עט^יכע זאגען ער זא̂י
 די זיין, מפסיק זאא און הפטרה פרעמדע

 נאר ער זאא הפטרה די פון ברכות ^עצטע
 ארויסנעהמען זאא מעז נאר זאגעז, ניט
 ריכטיגעז רעם ^יינעז צו ספר אנדער אז

־ דער און טאג׳ היינטיגעז פון מפטיר  ז̂ע
 ביידער^יי זאגען זאא מפטיר בעל בער

 נאכהער ^יינען, מפטיר איבער׳ז ברכות
 אבער הפטרה, ריכטיגע די זאגעז ער זאא
 פון ברכות די נאר ברכה, ערשטע די אהז
 מען זאגען. יא ער זא^ הפטרה די נאר

 מיט׳ן אויפרופען אמאהא נאד ניט דארר
 מען נאר מפטיר, בעל זע^בען רעם נאמעז

ספר: צום געהן צו אזוי הייסען איהם זא^
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 שאתר לאתר הטעות נזכר אס ג/ אופן י.

 כל עס לטעות ההפטרה המפטיר בעל
 ויקראו אתרת תורה ספר יוציאו אז ברכותיה,

 לפניה ויברך היום חובת של התפטיר בה
 הראויה הפטרה יאמר כך אחר ולאחריה.

 גס וכן אתריה, ושל שמלפניה הברכות בלי
 שעלה זה למפטיר לקרות נכון האופן בזה

 שמצטרפין כיון בטעות, להפטיר ראשון פעס
 אל לטעות ההפטרה על שאמר ברכותיו כל

: הראויה ההפטרה

 לסוכות א׳ ביוס למפטיר הקורא טעה יא.
 השני וביוס הפסוק גס לקרות והתחיל

 אפילו ופוסק בו גוערין ליומא ספיקא משוס
 לסוכות ב׳ ביוס טעה ואס פסוק, באמצע
 ולא השני וביוס מן למפטיר לקרות והתחיל

 קריאתו שגמר פי על אף עשר, ובחמשה מן
 עשר ובחמשה מן ולקרות לחזור צריך ובירך,

: ולאחריה לפניה ב׳ פעס ויברך

יז סימן
 כל של בקריאות הדילוג טעות דין

סעיפים. ח׳ ובו השנה,
 שללג גברי ג׳ בקריאת טעות אירע אס א.

אחת, תיבה או אתל פסוק קורא הבעל
מן אחל לכל ויותר פסוקיס ג׳ קרא אס אף

 הלילוג אירע אס כך, הלין גברי, הג׳
 ברכה שבירך לאחר ונזכר כהן, בעליית

 הפסוק מהתחלת ללוי לקרות יתחיל האחרונה,
 מה כסלר הפסוקיס שאר עס הלילוג של

לא ללוי עול יקרא זה ומלבל לכהן, שקרא

 דער־ זיד האט מעז אויב .3 פונקט יי
 דער וואס נאכדעם טעות פון מאנט

 די אבגעזאגט שוין האט מפטיר ב̂ע
 ברכות׳ איהרע אילע מיט הפטרה פרעמרע
 אנדער אז ארויסנעהמעז מעז זא? דאמא^ם

 פוז מפטיר ריכטינעז רעם ^יינעז צו ספר
 לvב זע^בער דער אוז טאג היינטיגעז

 ברכות ביירער^יי מאכעז זאא מפטיר
 זאגעז ער זאא נאכהער איינעז, איבער׳ז

 ביידעראיי אהז אבער הפטרה׳ ריכטיגע י ז
הפטרה: די פוז ברכות

 געוועזעז טועה זיר האט מעז אויב יאי
עריטטעז דעם מפטיר איינעז ביים

 אנגעהויבעז האט מעז אוז סכות ׳טאג
 תיכד מעז זאא השני״ ״וביום אויר /איינעז

 מפסיק זאא ער קורא בעא רעם אנשרייעז
 אויב אוז פסוק• מיטעז איז אפיאו ייז1)

 צווייטעז רעם געוועזעז טועה זיר האט >גר
 איינעז אנגעהויבעז האט אוז סכות טאג

 ״ובחמשה אנשטאט השני״ ״וביום מפטיר
 גע־ שויז האט מעז אויב אפיאו יום״ עשר

 דאד מעז מוז ברכה, אעצטע די מאכט
 יום״ עשר ״ובחמשה איינעז אמאהא נאד
 אמאהא נאד זאא מפטיר בעא דער אוז

איינעז: איבער׳ז ברכות ביידעראיי מאכעז

יז סי־מן
 עפעם האט מען וואם טעות פון דינים

 גאנץ א פון ליינען ביים פערהיפערט
ענינים. 8 פון באשטעהט יאהר.

 טעות א נעטראפעז זיר האט עם אויב א.
 דער אז עאיות דריי פוז איינעז ביים

*̂ אדער פסוק א פערהיפערט האט קורא בע

 עאיה דער ביי האט ער אפיאו ווארט׳ א
 מעהר, אדער פסוקים דריי גאנצע נעאיינט

 זיר האט ראם אויב אזוי. דיז דער איז
 אוז כהז, פוז עאיה דער ביי געטראפעז

 וואם נאכדעם דערמאנט זיר האט מעז
 אעצטע די געמאכט שויז האט כהז דער

אוי צו איינעז אנהייבעז מען זאא ברכה,
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 יעלה כך אתר חדשים, פסוקים משלשה פחות

: לשלישי ישראל
 לוי, נעליית הדילוג טעות אירע אם ב.

האחרונה, רכה3 שנירך לאחר ונזכר
 הפסוקים כל שנית פעם לישראל לקרות יתחיל
 לא עוד לו יקרא זה ומלבד ללוי, שקרא

: חדשים פסוקים משלשה פחות
שלישי בעליית הדילוג טעות אירע אס ג.

האחרונה, ברכה שבירך לאתר ונזכר
 או כהן בעליית היה הדילוג טעות אס וכן

 לאתר עד הטעות נזכר לא אבל לוי, בעליית
 צריך אז האחרונה, ברכה הג׳ עולה שבירך
 פסוקים עשרה שנית פעם הג׳ לעולה לקרות

 והעולה כסדר, היום זה yt הקריאה מהתחלת
 הראשונה ברכה שנית פעם לברך צריך הג׳

: שנית פעם יאמר ברכו וגס והאחרונה

 הספר את הכניסו לא עדיין אם זה כל ד.
הכניסו אס אבל • היכלה, אל תורה

 טעות נזכרו כך ואחר היכלה אל הס״ת
 פנים כל על שבאם כך, הדין אז הדילוג,

 פסוק מלבד פסוקים עשרה גברי לג׳ קרא
 קרא לא אס אבל בדיעבד, יצא המדולג
 להוציא לחזור צריך פסוקים, עשרה לשלשתן

 לעולה שנית פעם ולקרות תורה הספר
 שנ הקריאה מהתחלת פסוקים עשרה השלישי

 ברכה שנית פעם ויברך כסדר, היום זה
 פעם יאמר ברכו וגס והאחרונה, הראשונה

: שנית
 אתת תיבה של הדילוג טעות אירע אס ה.

דראש גברי ח בקריאת אחד פסוק או
 גברי ה׳ בקריאת או המועד וחול חודש

היום חובת של גברי מנין עלו אס דמועדים,

 געוועז איז דארט וואם פסוק אנהויב פוז
 וויי־ איינען אזוי זאא מען און טעות׳ דער
 גע־ האט מען וואם פסוקים די כסדר טער

 מען זאא דעם החוץ און כהן׳ צו איינט
 נייע דריי נאד ^וי צום צו^יינען נאד

 מען זאא דערנאר מעהר׳ אדער פסוקים
יטאישי: צו י׳טר̂א א אויפרופען

 האט היפערע: פון טעות דער אויכ ב.
 און ̂וי׳ פון עאיה די ביי געטראפען זיר
 נאד טעות פון דערמאנט זיר האט מען
 די געמאכט האט אוי דער וואם דעם

 איינען אנהייבען מען זאא ברכה׳ אעצטע
 וואם פסוקים אאע אמאהא נאד עזאי׳טי צו

 מען זאא דערנאד אוי׳ צו געאיינט האט מען
 פון פסוקים די צואיינען נאד איהם פאר

שאי׳טי:
 האט היפערען פון טעות דער אויב ב׳

 האט מען און שאישי׳ ביי געטראפען זיר
 בעא דער וואם דעם נאד דערמאנט זיר

 אעצטע די געמאכט שוין האט שאישי
 זיר האט טעות רעד אויב אדער ברכה׳

 מען נאד אוי׳ ביי צו כהן׳ ביי געטראפען
 ביז טעות פון דערמאנט ניט זיר האט

 שוין האט שאישי בעא דער וואם נאכדעם
נאד מען זאא ברכה׳ אעצטע די געמאכט

 ניט שאישי בעא דעם פאר איינען אמאהא
 פון כסדר פסוקים צעהן ווי ווייניגער

 שאישי בעא דער און פרשה׳ דיעזע אנהויב
 ביידעראיי מאכען אמאהא נאד זאא

 זאגען זאא און איינען׳ איבער׳ן ערכות
ברכו: אמאהא נאד

 נאר האט מען אויב אאץ איז ראם ד.
אין ספר ראם אריינגעשטעאט ניט

 זיר האט מען אויב אבער קורש׳ ארון
 אריינ־ נאב׳ן טעות רעם פון דערמאנט

 אזוי׳ דין דער איז ספר׳ ראם שטעאען
 עאיות דריי די אין געאיינט האט מען אויב

 פערהי־ דעם חוץ פסוקים צעהן גאנצע
 אויב אבער יוצא. מען איז פסוק׳ פערטען

 פסוקים׳ צעהן קיין נעאיינט ניט האט מען
 נעהמען ארוים אמאהא נאד מען דארח
 שאישי בעא דעם פאר איינען און ספר רעם

 דיעזע אנהויב פון כסדר פסוקים צעהן
 נאד זאא שאישי בעא דער און פרשה׳
 זא־ מיט ברכות ביידעראיי מאכען אמאהא

ברכו: נען
 האט היפערעז פון טעות דער אויב ה.

פיער איינט מען ווען געטראפען זיר
 המועד, הוא אדער חדש ראש אין עאיות

א אין עאיות פינה איינט מעז וועז און
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 פסוקים משלשה פחות לא אתד לכל וקרא

 לתזור צריך ואין ד3דיע3 יצא שלימים,
 של הענין דלג לא אס דוקא והיינו ולקרות

 של הענין דלג אם אגל היום, תוגת עיקר
 עיקר ולקרות לחזור צריך היום, חוגת עיקר
 גגרכות אחד עולה לפני היום חוגת של הענין

: ולאחריה לפניה

 אחת תיגה של הדילוג טעות אירע אם ו.
דשגת, גגרי ז׳ גקריאת אחד פסוק או

 לאתר הקריאה גאמצע הטעות נזכרו אס
 ויגרך יעלה האחרונה, גרכה העולה שגירך
 הטעות, אצלו שהיה העולה זה שנית פעם

 הוספה עם כסדר הטעות ממקום לו ויקרא
 לעלות יקראו כך אחר חלשים, פסוקים ג׳ של

: הקרואים שאר

 הקריאה, גמר אתר הטעות נזכרו ואס ז.
לא אחד לכל וקרא גנרי ז׳ עלו אס אף

 כגר אס ואפילו פסוקים, משלשה פחות
 ל(וסף, והתפללו להיכל תורה הספר החזירו

 ויעלה שנית פעם תורה הספר להוציא צריך
 עוד עס הדילוג של הפסוק לפניו לקרות אחד

: ולאחריה לפניה גנרכות פסוקים איזה

 שמחת גיוס פסוק או תינה ודילג טעה ח.
אס אפילו תורה, חתן נקריאת תורה

 להוציא לחזור צריך מוסף, תפלת אתר נזכר
 פסוק אחד עולה לפני ולקרות תורה הספר

 גנרכות פסוקים איזה עוד עם הדילוג של
 חתן נקריאת דילג אס אגל ולאחריה, לפניה

 אין האחרונה, נרכה אתר ונזכר גראשית
: ולקרות לחזור צריך

 מעז אויב אזוי, דיז דער איז טוב, יום
 פיעא ווי עאיות פיע^ אזוי גע^יינט האט
יע ביי און שיינעץ, געברויבט האט מעז
 ניט געווארעז געאיינט איז עאיה רער

 אוז פסוקים, גאנצע דריי ווי וועניגער
 דער געוועזעז ניט איז פערהיפערעז ראם
 יוצא. מעז איז טאג׳ היינטיגעז פוז עניז
 איבער־ אמאהא נאד ניט ברויד מעז אוז

 האט מעז אז אבער באאר אזוי איינעז•
 היינטיגעז פון עניז דעם פערהיפערט

 אוז איינעם אויפרופעז מעז דארד טאג,
 גאנצעז רעם ^יינעז איהם פאר זא^ מעז
 איבער זאיצ ער אוז טאג׳ רעם פוז עניז

זאגעז: ברכות ביידעראיי ציינעז רעם
 האט היפערעז פוז טעות דער אויב ו.

 זיבעז איינט מעז וועז געטראפעז זיר
 דער־ זיד האט מעז אויב שבת, איז ע^יות
 נאד ^יינעז מיטעז איז טעות רעם מאנט

 געזאגט האט אתורה עואה רער וואם רעם
 עואה זעילביגער רער זאיל ברכה, ^עצטע די

 אוז ברכות די אמאהא נאד זאגעז לתורה
 איבער־ אמאהל נאד איהם פאר זאל מעז

 מיט כסרר ווייטער אז טעות פוז ליינעז
 מעז זאל דערנאד פסוקים. נייע רריי נאד

:עליות איברינע די אויפרופען

 דערמאנט זיד האט מעז אויב אוז ז.
מעז אז אפילו ליינעז, נאכ׳ז טעות פוז

 אפילו אוז עליות׳ זיבעז אויפגערופעז האט
 ספר ראם אריינגעשטעלט שויז האט מעז
 דאד מעז דארד מוסד׳ געראווענט אוז

 מעז אוז ספר ראם ארויסנעהמעז ווידער
 פאר ליינעז צו איינעם אויפרופעז זאל

 פערהי־ געווארעז איז וואם ראם איהם
 אוז צו׳ פסוקים עטליכע נאד מיט פערט

 ליינעז איבער׳ז מאכעז דארד ריעזער
ברכות: ביירערליי

 פערהיפערט עפעס האט מעז אויב ח.
התז ליינעז ביים תורה שמחת איז

 רערמאנט זיר האט מעז וועז אפילו תורה׳
 ארוים־ אמאהל נאד מעז דארד מוסף׳ נאד

 איינעם אויפרופעז אוז ספר דאס נעהמעז
 פערהי־ דאס ליינעז איהם פאר זאל מעז

 אוז פסוקים׳ עטליכע נאד מיט פערטע
 ברכות ביירערליי זאגעז דארד דיעזער

 האט מעז אויב אבער ליינעז• איבער׳ז
 התז ליינעז ביים פערהיפערט עפעם

 דערמאנט זיד האט מעז אוז בראשית
 אוז יוצא מעז איז ברכה׳ לעצטע די נאד

איבערליינעז אמאהל נ«ר ניט דארד מעז
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מג

 קריאה, בשעת טעות נמצא אם דין
סעיפים. י׳ ובו

 שצריך תורה נספר גמור טעות נמצא אס א.
 בין ועומד אתרת, תורה ספר להוציא

 לומר העולה שהתמיל קודס לגנרא גנרא
 אף ה׳, אתה ברוך שהיא הברכה עיקר
 תורה ספר תיכף מוציאין ברכו, אמר שכנר
 שפסק במקוס לקרות ומתתילין אתרת

 כי הקרואים, מנין הכשר בספר ומשלימין
 עולין הפסול בספר בשוגג שעלו אלה כל

 לקרות אפשר ואס בדיעבד, הקרואים למנין
 נכון הסדרא סוף עד הכשר בספר קרואים ז׳

 הרבה להוסיף נהגו הכי בלאו כי כן, לעשות
 אסור אין טוב ביום וגס בשבת, קרואים

: הקרואים ((נין על להוסיף

 העולה שבירך לאחר הטעות צמצא ואס ב.
לקרות, שהתחיל קודם הראשונה ברכה

 אומרים יש ; הפוסקים מחלוקת בזה יש
 ויברך פסוקים ג׳ הפסול בספר שיקרא

 בה להשלים אחרת יוציאו כ אח״ לאחריה,
 נזה מחמירין פוסקים ויש הקרואים, מנין
 תיכף יוציאו אלא בפסול, כלל יקראו שלא
 פעם ראשוצה ברכה יברך והעולה כשר ספר

 במחלוקת עצמו להכניס שלא וכדי שנית,
 בשוגג שבירך שהברכה להכריע נכון הפוסקים

 דבקריאת מסתבר וגס לו, עלתה הפסול על
 שייך אין פעמים ב' פסוקים איזה התורה

 דהוי לבטלה, שמיס שם דמוציא האיסור
 שיקרא כן, לעשות טוב לכן תורה, כתלמוד
 פה, בעל יקרא והטעות פסוקים, ג׳ בפסול

יפסיק לא גס האחרונה, ברכה יברך ולא

יח סימן
 טעות »געפונען האט מען אויב דינים

 באשטעהט ליינען. בשעת ספר אין
ענינים. 10 פון

 ריכטיגעז א נעפונען האט מעז אויב א.
 איבער ליינעז׳ ביים ספר אין טעות

 אנדער אז ארויסנעהמעז דארד מעז וואם
 דאז האלט מעז אויב ליינעז, צום ספר

 נעזאגט האט לתורה עולה דער איידער
 ארויסנעהמעז באלד מעז זאל ברכה, די
 ליינעז אנהויבעז זאל מעז ספר, אנרער אז

 אוז האלט, מעז וואו ספר אנדערעז איז
 זיבעז פוז מספר דעם זייז משלים זאל מעז

 נע־ האט מעז וואם עליות די ווייל עליות,
 גע־ ווערעז בשוגג ספר פסול׳ז איז ליינט

̂אר רעכענט.  אויפ־ מעגליד ס׳איז אויב נ
 איז הוספות רורד עליות זיעבעז צורופעז

 אוז טהאז. אזוי מעז זאל ספר׳ כשר׳ז
 פינה אויפרופעז קעז מעז אויב טוב, יום

 זאל ספר, כשר׳ז איז הוספות דורך עליות
:טהאז אזוי מעז

 געווארעז געפונעז איז טעות דער אויב ב.
 האט לתורה עולה דער וואס רעם נאד
 האט מעז איירער ברכה ערשטע די געזאגט

 דעם איז דא איז ליינעז׳ אנגעהויבעז נאד
 פוסקים, די צווישעז דעות פערשידענע דיז

 צו אזוי גלייכסטע דאס איז דאריבער
 דריי ליינען איהם פאר זאל מעז טהוז,

 האלט, מעז וואו ספר פסול׳ז איז פסוקים
 אויסענוועניג, זאנעז מען זאל טעות רעם

 אוז זאנעז ניט ער זאא ברכה לעצטע די
 זאל מעז נאר זייז, מפסיק גארניט זאל ער

 זאל מעז און ספר אנרער אז ארויסנעמעז
 איבער־ מאל א נאד ספר אנדערעז אין

 נאד מיט פסוקים דריי זעלבע די ליינעז
 זאל ער און מעהר אדער פסוקים דריי

 מעז זאל דערנאד ברכה. לעצטע די זאגעז
 איבריגע די אויפרופעז ספר כשר׳ז אין

 הוספות מאכעז קעז מעז אויב אוז עליות,
 פיעל אזוי כשר׳ז איז אויפרופעז זאל מעז

 טאג דעם אין דארה מעז וויפיעל עליות
:טהאז אזוי מעז זאל אויפרופעז,
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 אחרת יוציאו אלא ינתייס,3 בשיחה העולה
 שקרא פסוקים ג׳ אותן ב׳ פעס בה ויקרא
 פסוקים משלשה פחות לא עוד לו ויוסיף בפסול

 כך אחר האחרונה, ברכה ויברך חדשים,
 אפשר ואם הקרואים, מנין בכשר ישלים
: הכשר בספר גברי ז׳ יקרא הוספות לעשות

 הקריאה, באמצע הטעות נמצא ואס ג.
 כן גס יש בזה פסוקים, ג׳ קרא לא ועדיין

 נכון האופן בזה גס לכן הפוסקים, מחלוקת
 בשוגג שבירך ראשונה שהברכה כנ״ל, להכריע

 פה, בעל יקרא לכן לו, עלתה הפסול על
 העולה יפסיק ולא האחרונה, ברכה יברך ולא

 ויקרא כשר ספר יוציאו אלא בינתיים, בשיתה
 בפסול, שקרא פסוקים ג׳ אותן שנית פעם בו

 פסוקים משלשה פחות לא עוד לו ויוסיף
כך אחר האחרונה, ברכה ויברך חדשים,

 אפשר ואס הקרואים, מנין בכשר ישלים
הכשר: בספר גברי ז׳ יקרא הוספות לעשות

 ג׳ שקרא אחר הטעות מוצא ואס ד.
הפוסקים מסכימים זה באופן פסוקים,

 קריאה בדיעבד נחשבת בשוגג שקרא מה שכל
 כגון שם, להפסיק אפשר אס לכן כשרה,

 או לפרשה, סמוך פסוקים בשני יענווד שלא
 אינו ואס שם, יפסיק רע, בדבר יעלווד שלא
 פסוקים, איזה עוד לו יקרא שם להפסיק יכול

 מוציאין כך אחר האחרונה, ברכה ויברך
 הטעות של מהפסוק לקרות ומתחיל כשר ספר

 מנין ומשליללין קודם פסוקים איזה עוד או
 יקרא הוספות לעשות אפשר ואס הקרואים,

: הכשר בספר גברי ז׳

 של הקריאה בהתחלת הטעות נמצא אס ה.
פסוקים ג׳ שקרא קודם השביעית עליה

טעות נמצא בדין לעיל כנזכר יעשה שליוים,

 געווארען געפונען איז טעות דער אויב ג.
 נאד האט מעז וועז ^יינעז מיטעז איז

 דריי גאנצע אבגע^יינט געהאט ניט
 דא אויר דיז עם1 איז איז פסוקים׳
 אויר דא דאריבער^איז הפוסקים׳ מה^וקת

 אז טהוז׳ צו אזוי וועג גאייכסטער דער
 ?תורה עו?ה רער וואם ברכה ער׳טטע די

 זא? ספר פסולז איבער׳ן געמאכט האט
 ברכה, ריכטיגע א פאר גערעכענט ווערעז

 איז צו־?יינען איהם פאר א?זא מען זא?
 רעם פסוקים, דריי גאנצע ביז ספר פסו?׳ז
 די אויסענוועניג, זאגעז מעז זא? טעות

 זא? אוז זאגעז ניט ער זא? ברכה ?עצטע
 ארויס־ זא? מעז נאר זיין, מפסיק ניט גאר

 נאר זא? מעז אוז ספר אנדער אז נעמעז
 דריי זע?בע די איבער?יינעז מא? א

 אדער פסוקים דריי נאר מיט פסוקים
 ברכה. ?עצטע די זאגעז זא? ער אוז מעהר׳

 איבריגע די זייז מ׳ס?ים מעז זא? נאכהער
 קאז מעז אויב אוז ספר• כשר׳ז איז ע?יות
 ספר כשר׳ז איז מעז זא? הוספות מאכעז

 רער פיע? ווי ע?יות פיע? אזוי אויפרופעז
:פארערט טאג

 געווארעז געפונעז איז טעות רער אויב ד.
גע־ ׳טויז האט מעז וואס רעם נאר

 אזוי׳ דיז רער איז דאז פסוקים, דריי ?יינט
 דהיינו שטעהז, באייבעז דא קאז מעז אויב

 צו פסוקים דריי ווי וועניגער ניט ס׳איז
 ביי ניט איז אויס?אז רער אוז פרשה א
 ב?ייבעז דא מעז זא? עניז, שאעכטעז א

 ב?יי־ דא ניט קאז מעז אויב אוז שטעהז•
 עט?יכע צד?יינעז מעז זא? שטעהז בעז

 מא־ זא? ער אוז ספר פסו?׳ז איז פסוקים
 מעז זא? נאכהער ברכה. ?עצטע די כעז

 זא? מעז אוז ספר כשר׳ז א ארויסנעמעז
 פסוק רעם פוז ?יינעז אנהויבעז דארט
 אדער געוועזעז, דארט איז טעות רער וואס

 איז זא? מעז אוז בעפאר׳ פסוקים עט?יכע
 ע?יות. איבריגע די זייז מש?ים ספר כשר׳ז

 מעז זא? הוספות, מאכעז קאז מעז אויב
 פיע? אזוי אויפרופעז ספר כשר׳ז איז

פאדערט: טאג רער פיע? ווי ע?יות
 נעווארעז געפונעז איז טעות רער אויב ה.

איידער שביעי, ?יינעז אנהייב איז
 פסוקים׳ דריי גאנצע אבגעאיינט האט מעז
נעפינט מעז ווי אזוי דין זע?בער רער איז
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 נקריאת טעות נמצא אס אנל הקריאה. נאמצע
 פסוקיס שלשה שקרא לאחר השביעית עליה

 צריך שאין בזה מקילין פוסקים רוב שלמים,
 רא7הס כל עמו יגמרו רק אחרת, להוציא
 המפטיר, גס יהיה והוא אחרונה, ברכה ויברך

 כי ההפטרה, ברכות לאחר יאמר והקדיש
:הפסול בספר הקריאה על קדיש אומרים אין

 הסדרא קריאת אתר הטעות נמצא אס וכן ו.
 האחרון זה יהיה קדיש, אמירת קודם

 שנית פעם עוד לו יקרא ולא המפטיר, גס
 ברכותיה, עס ההפטרה שיאמר אלא למפטיר,

 נודע אס הדין והוא קדיש, יאמר כך ואתר
אלא הקדיש, אווירת אחר הטעות מן להס

 שנית פעס קדיש לומר צריך אין זה שבאופן
: ההפטרה ברכות אחר

 אתר פשוט בשבת הטעות נמצא ואס ז.
או הראשונה ברכה המפטיר בעל שבירך

 לו יגמור המפטיר, לקרות שהתחיל לאחר
 הקריאה אחר יברך ולא המפטיר, קריאת כל

 עס ההפטרה יאמר אלא האחרונה, ברכה
: ברכותיה

 היוס, חובת של במפטיר טעות נמצא אס ח.
וראש דשבת או דמועדיס במפטיר דהיינו

 הטעות נמצא אם פרשיות, ארבע של או חודש
 אתה ברוך לברך המפטיר בעל שהתחיל קודס

הברכה לאתר הטעות נמצא אס אפילו או ה/

 נצר עאיה. צנדער »ז מיטעז איז טעות א
 אין טעות רעם געפונען האט מעז אויב

 גע־ שוין האט מען וואס רעם נאר ׳סביעי
 ̂צןוין מען איז פסוחים, דריי נאנצע יינט5

 ספר׳ אנדער אן ארויסצונעמען מחויב ניט
 און סררא די זיין גומר ׳סוין קאן מען נאר
 אבער ברכה, ^עצטע די מאכען זאא ער

 נאר אויפרופען, ניט מען זאא מפטיר קיין
 הפטרה די זאגען זאא שביעי בעא דער
 מען זאא קדיש רעם און ברכות, די מיט

 די פון ברכות אעצטע די נאד זאגען
 א אין איינען איבער׳ן ווייא הפטרה,
 ניט קריש קיין מען קאן ספר פסוא׳ן

:זאגען

 געווארען געפונען איז טעות דער אויב ד,
 מען איידער איינען גאנצען נאר׳ן

 זעאבער דער אויר איז קדיש געזאנט האט
 קיין אויפרופען ניט שוין זאא מען אז דין,

 זאא אעצטער דער נאר מפטיר צו אנדערען
 די זאגען זאא ער מפטיר׳ בעא דער זיין

 מפטיר, איינען אהז ברכות רי מיט הפטרה
 זעא־ דער קדיש. זאגען מען זאא דערנאר

 געוואר איז מען אויב אויר איז דין בער
 מען וואם רעם נאר טעות פון נעווארען

 דארר ראן נאר קריש, נעזאגט שוין האט
 קדיש זאגען מאא א נאר ניט שוין מען

:הפטרה די נאר

 געווארען געפונען איז טעות דער אויב ז.
 האט מפטיר בעא דער וואם רעם נאר
 מפטיר איבער׳ן ברכה ערשטע די געזאגט
 האט מען וואם רעם נאר אדער איינען,

 א אין מפטיר איינען אנגעהייבען שוין
 אויס־ שוין מען זאא שבת, געוועהנאיכען

 פסוא׳ן אין מפטיר גאנצען רעם איינען
 די זאנען ניט זאא מפטיר בעא דער ספר,

 ער נאר איינען מפטיר נאד׳ן ברכה אעצטע
ברכות: אאע מיט הפטרה די זאגען זאא

 טעות א געווארען געפונען ס׳איז אויב ח•
 דארח מען וואם מפטיר אזא אין

 שבת דהיינו ספר, אנדער אן אין איינען
 ימים און פרשיות ארבע שבת חודש, ראש

 טעות דער אויב אזוי, דין דער איז טובים,
 ער־ די נאד באאד געווארען געפונען איז

 אויב אדער מפטיר, בעא פון ברכה שטע
 ביים געווארען געפונען איז טעות דער

 אבגע־ האט מען איירער איינען, אנהויב
 מפטיר. פון פסוקים דריי נאנצע איינט

 ספר פסוא׳ן אין איינען ווייטער מעז זאא
 זאא טעות רעם פסוקים, דריי גאנצע ביז
 מפטיר בעא דער אויסענוועניג, איינען מען
 אויר און ברכה אעצטע די זאגען ניט זאא
 מען נאר זיין, מפסיק ניט גאר ער זאא
 אין ספר כשר׳ן א ארויסנעמען באאד זאא

אנהייבען מאא א נאד זאא מען וועאכען
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 שלתיס, פסוקים ג׳ לו קרא שלא זמן כל

 מחדש, המפטיר ו3 ומתחיל כשר ספר מוציאין
 רכה3 ׳3 פעס המפטיר על3 רך3י ולא

 כדי כס׳ל לעשות 3טו כאן וגס הראשונה,
 הפזסקיס, מחלוקת3 עצמו להכניס שלא

 ואתר פסוקים, ג׳ הפסול ספר3 לו שיקרא
 שנית פעם הכשר ספר3 ויקרא יחזיר כך

 אחרונה רכה3 ינרך ולא פסוקים ג׳ אותן
 ׳3 פעם רך3י לא וגס הפסול, ספר על

: הכשר ספר על ראשונה רכה3
 המפטיר קריאת נאמצע טעות נמצא ואס ט.

פסוקים, ג׳ שקרא לאתר היום חוגת של

אחר, ספר ואין טעות נמצא דין
: סעיפים ג׳ ובו

 הקריאה חמצע3 תורה ספר3 נמצא אם א.
 ואין אחרת, להוציא שצריך גמור טעות

מנין נו גומרין אחר, תורה ספר להקהל

 ואין הפסול, נספר המפטיר כל גומר אז
 ואחר אחר, ספר להוציא נאמצע להפסיק

: אחרונה רכה3 רך3י המפטיר קריאת
 אס תורות, ספרי שני שמוציאין יוס3 י.

 לוקתין אין הראשון נספר טעות נמצא
 ((פטייר קריאת לצורך שהוציא השני ספר

 מוציאין אלא הראשונה, קריאה ו3 לקרות
 אס הראשונה קריאה ו3 לקרות אחר ספר

 ספריס ג׳ שמוציאין יוס3 הדין והוא להם, יש
 צריך ג׳, או נ׳ נקריאה טעות ונמצא לקרות
 ו3 לגיוור להם יש אס אחר ספר להוציא

: הטעות של הקריאה

יט סימן
 נספר כמו ולאחריה לפניה ומנרכים הקרואים

 המפטיר, גס השניעי יהיה נשנת כשר.
 ואל ההפטרה, נרכות אחר יאמר והקדיש
 המפטי( יהיה וניו״ט קרואים, ז׳ על יוסיפו

 יוציאו תל לכתחלה אנל החמישית, עליה על3
להם אין אס אפילו נה לקרות פסולה ס״ת

 בע? דער מפטיר. דעם אנהייב פון ?יינעז
 די מא^ א נאך מאכעז ניט זא^ מפטיר
 רעם אב^יינען נאר׳ן נאר ברכה, ער׳סטע
ברכה: ^עצטע די מאכעז עד זאל מפטיד

 גע־ געפונעז איז טעות דער אויב און ט.
 אין מפטיד ^יינען מיטען אין ווארען

 האט מען וואם דעם נאד ספר׳ צווייטען
 דארו? פסוקים, י דרי גאנצע געליינט שוין
 אנדער קייז ארויסנעמען ניט שוין מען

 דעם אבליינען שוין זאל מען נאד ספר,
 דער און ספר, פסול׳ן אין מפטיר נאנצען

 די ליינען נאר׳ן זאנען זאל מפטיר בעל
:ברכה לעצטע

 אוים נעמט מען וואם טאג דעם אין י.
 אויב ליינען, צום תורות ספרי צוויי

 ער־ אין טעות א נעווארעז נעפונען ס׳איז
 אנ־ דאס נעמען ניט מען זאל ספר, שטען
 דערינען ליינען צו מפטיר פון ספר דערע
 דא ס׳איז אויב נאר ליינען, ערשטע דאס
 צום ספר אנדער אן ארויסנעמעז מען זאל

 מעז ווען אויר איז דין זעלבער דער ליינען.
 און ליינען צום ספרים דריי אויס נעמט

 דארה ספר, איין אין פסול א געפינט מען
 אנ־ אן דא, ס׳איו אויב ארויסנעמען׳ מען
 דאס דערינען זיין צו נומר ספר, רעד

טעות: פון ליינען

י־ט סימן

 מיטען אין נעפונען האט מען אויב א. געווארען געפונען ס׳איז אויב דינים
 מען וואס ספר, אין טעות א ליינען און ספר׳ אין פסול א ליינען מיטען אין

צום ספר אנדער אן ארויסנעמען דארד ספר. כשר אנדערער אן ניטא ס׳איז
אן ניטא דארט אבער ס׳איז און ליינען, ענינים, 3 פון באשטעהט
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 לכתחלה תתיר ״ץ3יע והגאון כשר, אחר ספר

 פי על פסולה גס״ת הדחק בשעת לקרות
: א׳ בסיחן הנזכריס האופנים

 בשבת לשאת שחותר חקוס הוא אס ב.
 חן בשאילה כשר ספר להשיג ואפשר

שאר עוד לקרות אין אז קרוב, הכנסת בית

סיימן
 אחר, ספר מוציאין טעות איזה על דין

: סעיפים ס ובו

 טעות חשוס אחר ספר דחוציאין הא א.
כחו גחור טעות נחצא אס היינו שנחצא,

 ספר להביא צריך אלא הפסול, בספר העליות
 העולה יתנהג ואז הקריאה, בו לגחור כשר

 ספר הזה הכנסת בבית נחצא אס כדין לתורה
 : י״ח בסיחן לעיל כנזכר הכל אתר, כשר

 בספריס פסולה תורה ספר נתערבה אס ג.
: תכס שאלת יעשה כשריס

 אין ויתרות חסרות על אבל לקחן, שיתבאר
 כאלה תיבות דוקא והיינו אחרת, לווציאין

 חלא, ופעס חסר פעס בתנ״ך שנחצאות
 שהן בין שוה חשחעותן וגס שוה, וקריאתן

 אבתיך, אבותיך, כחו חסרות, או יילאות
: בזה וכיוצא טובת, טובות

 זיין גומר מען זאל דאז ספר, כשר אנדער
 פיעל ווי עליות פיעל אזוי ספר פסול׳ן אין

 זיבען שבת מעהר׳ ניט פאדערט, טאג דער
 שביעי דער זאל שבת פינח. טוב יום און
 פון מען זאל טוב יום און מפטיר רער זיין
 עליות פיער נאר מאכען קריאה עיקר רער
 די זיין זאל מפטיר פון קריאה רי און

 זאגען מען זאל קריש רעם עליה. פינפטע
 הפטרה. די פון ברכות לעצטע די נאד

 ספר פסול א אין ליינען צו לכתחלה אבער
 מען טאהר ספר כשר קיין ניטא ס׳איז ווען
 ניטא עצה שום קיין גאר ס׳איז אויב ניט.
 וועגען רב. א ביי שאלה א פרעגען מען זאל
 אין געשריעבען אויר נאד איז דין רעם

ספר: דעזען פון א׳ סימן

 שבת אום טראגען דארט מעג מען אוב ב.
א געבארגט באקומען קאן מען און

 מען זאל שוהל, נאהענטע א פון ספר כשר
 נאר ספר פסול׳ן אין ווייטער ליינען ניט
 זיין צו גומר ספר כשר א ברענגען זאל מען
 עולה רער זאל ראן און ליינען. ראם

 עם ווי אזוי גלייד זיין נוהג זיר לתורה
 אן שוהל אייגענע די אין געוועזען וואלט
 דא ס׳איז ווי אזוי אל״ז ספר׳ כשר אנדער

י״ח: סימן אין געווארען געשריעבען
 א געווארען אויסגעמישט ס׳איז אויב ג.

כשר׳ע אנדערע מיט ספר פסול
 זאל דערקענען׳ ניט קאן מען און ספרים

 מען וואס רב א ביי שאלה א פרעגען מען
טהאן: דארף

כ סימן
 דארוז טעות א פאר וואס איבער דינים

 צום ספר אנדער אן ארויסנעהטען מען

ענינים. 20 פון באשטעהט ליינען,

 מען דארר ליינען צום ספר אנדער אן א.
 א געפינט מען אז נאר ארויסנעמען

געפינט מען אויב אבער גרייז׳ ריכטיגען

 אן אויב אדער ו, יתיר א אדער ו חסר א
 איבריג׳ ס׳איז אדער פעלט אות אנדער

 ארויסרעדען דאס קאלי ניט מאכט עס ווען
 געפינט ווארט אזא ווייל ווארט, רעם פון
 מאל א און מלא מאל א תנ״ד אין זיר

 טובות׳ אבתיד, אבותיד דהיינו חסר׳
 ניט מען דארף טעות אזא צוליעב טובת,

ליינען. צום ספר אנדער אן ארויסנעמען
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 ותסר, מלא ל״י נשתניח הקריאה אס אנל ב.

חסר תומיס 3שכתי תולדות בפרשת כמו
 כיון פסול, מלא תאומיס נמצא אס א,

 תואמיס של שהאל״ף הקריאה לשון שנשתנה
 אחרת, להוציא וצריך פת״ח, בחט״ף נקראת

 מגרשיהס, תחת מגרשיהן כתוב נמצא אס וכן
 וצריך הק^אה, בלשון שינוי כן גס הוה

: אחרת להוציא
 משמעות נשתנה הטעות ע״י אס וכן ג.

במקוס כתוב נמצא אס כגון התיבה,
 להן אתת שמבטא אף דמו, ימצא דמו, ימצה
 מקוס מכל הקריאה, לשון כלל נשתנה ולא
 להוציא וצריך פסול במשמעות שנשתנה כיון

: אחרת
 אין ו, חסר ״אלוה״ השס נמצא אס ד.

 לפעמיס שנמצא כיון אחרת להוציא צריך
: ובדניאל האזינו בפרשת חסר

 רחבו, במקוס רחבה נמצא אס ח.
 בתול״ס רחבה לקרות שיכול פי על אף

 מקוס מכל בחול״ס, אהלה תיבת שנקרא כמו
: אחרת להוציא וצריך גמור, טעות זה הרי

 משמשת שהיו״ד בתיבה י חסר נמצא אס ו.
גדולה, תנועה של חיר״ק נקוד בשביל בה

 וייראו או י, חסר יעדנה שנמצא ייעדנה כלןו
 אחרת, מוציאין אין י, חסר ויראו שנלוצא

 שינוי ולא הקריאה לשון שינוי מקרי לא דזה
 אין היו״ד החסרון ע״י אס אבל ולשללעות,

 י נחסרה אס כגון משמעותה, תינה לאותה
 אלא וחסר, מלא בכלל זה אין בראשית בתיבת

; לגמור פסול
 וכתיב קרי שיש בללקוס הטעות נללצא אס ז.

 פסול הקרי, כללו שכתב הסופר ושינה
: אחרת להוציא וצריך

 דעם פון ארויסרעדעז דאם אויב אבער ב.
מאא דורר פארענדערט ווערט ווארט

 פר׳סת אין ווי אזוי דהיינו חסר׳ און
 אהן חסר תומים ׳סטעהט עס וואו תויצדות

 געווארען געפינען ס׳איז אויב א אן
׳ איז א אן מיט מ^א תאומים  וויייל פס̂ו

 אנדערש ווארט דאס ווערט א די דורר
 עס אויב אויר זעילבע ראס ארויסגערעדט׳

 איז מגרשיהם אנשטאט מגרשיהן שטעהט
 אג־ אן ארויסנעמען דארף מען און פסו<׳

:^יינען צום ספר דער
 רורר אויב אויר איז דין זעצבער רער ג.

דער געענדערט ווערט גרייז רעם
עס אויב דהיינו ווארט׳ פון טייטש

 דמו, ימצה אנשטאט דמו ימצא שטעהט
 פון ארויסרעדען ראם ראך איז דא אפיינו

 ווי̂י אבער גצייר׳ גאר ווערטער ביידע די
 און פסול איז ג^ייר ניט איז טייטש רער
ספר: אנדער אן ארויסנעמען דארף מען

 חסר שטעהט ״א^וה" שם רער אויב ד.
ארויםנעמען ניט מען דארף ו, א אהן

 א שטעהט שם רער ווייא ספר, אנדער אן
:ו חסר מאה^

 אנשטאט רחבה שטעהט עס אויב ה.
דארח מען און פסויצ, איז רחבו,

ספר: אנדער אן ארויסנעמען
 ווארט, א אין אות אן פעיצט עס אויב ו.

חסר רעם דורד ווערט ווארט דאס און
 ארויסרעדעז אין ניט געענדערט, ניט גאר
 פעיצט עס אז דהיינו טייטש, אין ניט אוז

 די צו^יעב שטעהט י די וואו דא י אות
 ייעדנה אנשטאט ווי אזוי הירי״ר!, נקודה

 אדעד י, איין מיט נאר יעדנה, שטעהט
 נאד ויראו שטעהט וייראו אנשטאט אויב
 דעם צואיעב ניט מען דארף י איין מיט

 מיטען אין ספר אנדער אן ארויסנעמען
 פעצט וואס רעם דורך אויב נאר ציינען.

 טייטש, רעם ווארט דאס פער^ירט י א
 ווארט פון י די פעאט עס אויב דהיינו

:פסו^ ריכטיגער א דאס הייסט בראשית׳
 קרי א איז וואס ווארט אזא אין אויב ז.

סופר דער זיר האט כתיב א מיט
 ווי אזוי געשריעבען האט און געווען טועה
, איז קרי, דער  ארוים־ דארף מען און פס̂ו

ספר: אנדער אן נענזען
 ווארט איין אז געפונען האט מען אויב ח.

מען דארח געשריעבען, מא^ י צווי איז
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 להוציא צריך כפולה תינה נמצא אס ח.

אס כפולה, אות נלוצא ואס אתרת,
 האות ללתיקת שע׳׳י התינה באמצע הוא זה

 צריכה התינה ותהיה לשתיס התיבה תתלק
 וצריך פסול המחיקה, מלבד כתיבה של תיקון

 היא הכפולה אות אס אבל אחרת, להוציא
 תיקון נצרך שלא התיבה בסוף או התיבה בריש
 שלא להקל יש בלבד, האות מחיקת רק אחר

 תיכף צריך בחול אבל בשבת, אחרת להוציא
: הכפול למחוק התיבה לתקן

 במסורה, שנמסרו וקטנות גדולות אותיות ט.
חיסרן אס וכדומה, הפוכות נוני״ן או
 זה בשביל להוציא שינוי מקרי לא הסופר

 ויתרות מחסרות עדיפי דלא אחר, ספר
 ידי על המשמעות לא וגס הלשון נשתנה שלא

: הזה חסרון

 עמינדב, אליצור, פדהצור, כדרלעונור, י.
הן, אחת שתיבה בידינו שמקובל וכיוצא

 פסול תיבות בשתי וכתבן הסופר שינה אס
; אחרת להוציא וצריך

 וכתבה פתוחה להיות שצריכה פרשה יא.
 פתוחה שעשה או להיפוך, או סתומה

 עשה שלא או צריך, שאין במקוס סתוי(ה או
 להעת, שצריך במקוס סתומה או פתוחה

: אחרת להוציא וצריך פסול
 שצריכות הנקודות חסרות נמצא אס יב.

 כמו מקומות, באיזה תורה בספר להיות
 וכיוצא וירא בפרשת אשתך שרה איה בהפסוק

: אחרת להוציא צריך אין בזה,
 לשיטה חוץ התיבה רוב אפילו יצא אס יג.

 חוץ שיצאו הן אותיות ג׳ אס ואפילו
הסופר תלה אס וכן בדיעבד, כשר לשיטה

 איין אויב ספר. אנדער אז ארויסנעמען
 מען דארף געשריעבען, מא^ צוויי איז אות
 אין שטעהט אות איבריגע ראם אויב זעהן

 זאיצ מען ווען אז אזוי ווארט׳ דערמיט
 ווארט ראם וועט אות ראם אויסקראצען

 פסויצ׳ איז ווערטער׳ צוויי ווי אויסזעהן
 ספר אנדער אן ארויסנעמען דארף מען און

 אין איז אות איבריגע דאס אויב אבער
 שבת אויב ווארט, סוף אין ארער אנהייב

 אנרער אן ארויסנעמען ניט מען 5ראר!
 טאג וואכענריגען א אין אויב און ספר׳
 מיטען אין פארעכטען באיצר מען רארוי

 פון אות איבריגע ראם זא^ מען ^יינען׳
 אוים־ ווארט סוח פון ארער אנהייב

קראצען:
 קיציינע רי ארער אותיות גרויסע רי ט.

 וועיצכע נוני״ן׳ פארקערטע רי אדער
 רער אויב תורה׳ ספר אין זיר געפינען

 געשריבען ניט ערטער רי אויר האט סופר
 ניט ראס הייסט איז׳ מסורה רי ווי אזוי
 רארפען זאיצ מען גרייז ריכטיגער קיין

ספר: אנרער אן ארויסנעמען רעם צויציעב

 עמינרב׳ איציצור׳ פרהצור׳ כרראעומר׳ י.
איז וואס ווערטער אזעאכע נאד און

 ווערען געשריעבען רארפען זיי אז בקביצה
 סופר רער אויב ווערטער׳ איינציגע אין

 איז ווערטער׳ י צווי צו געשריבען זיי האט
 אן ארויסנעמען רארר מען און פסויצ

ספר: אנרער
 פתוחה זיין רארר וואס פרשה א יא•

 געשריבען זי האט סופר רער אויב
 רער אויב און פארקערט, ארער סתומה

 פרשה א פון הפסק א געמאכט האט סופר
 הפסק׳ קיין זיין ניט רארר עם וואו רא

 קיין געמאכט ניט האט ער אויב ארער
 הפסק׳ א זיין יא רארר עס וואו רא הפסק

 אן ארויסנעמען רארר מען און פסויצ איז
ספר: אנרער

 ספר אין געפונען האט מען אויב יב.
 רי אויר נקורות פעהלען עס אז תורה

 רארר נקורות׳ זיין רארר עם וואו אותיות
 אן ארויסנעמען רעם צואיעב ניט מען

ספר: אנרער
 איין געמאבט האט סופר רער אויב יג.

 אותיות׳ עט^יכע מיט יצעננער שורה
 נעשריבען אות איין האט ער אויב ארער

 ניט מען קאן שורה׳ רער איבער העבער
:ספר ראם פסלן רעם צו^יעב
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 השיטה מן למעלה התיבה מסוף אתת אות
 בין השורה תוך אל התלויה אות יוריד ואס

 תיבה הן התיבות ששתי נראה יהיה התיבות
 ניכר עתה פנים כל דעל בדיעבד כשר אתת

: הן תיבות ששתי
 אות יצאה אס הקדושיס בהשמות אבל יד.

 יצא אתת אות רוב רק אפילו או אתת
 אתרת, להוציא וצריך פסול, לשיטה תוץ.

 דוקא והיינו לתקן, איך תכס שאלת ויעשה
 אבל הקדושיס, השתות של העצמיות באותיות
 שיצאו מאתריהס להשתות הנטפלות אותיות

 להוציא צריך ואין בדיעבד כשר לשיטה תוץ
: אתרת

 הסופר הרתיקן שלא תיבות ב׳ נמצא אס טו.
 טיפש ודלא תכיס דלא שתינוק עד כראוי

 להוציא וצריך פסול אתת, בתיבה אותן קורא
אות היא הראשונה תיבה סוף ואס אתרת.

 שתי שהן ניכר זה ידי שעל מנצפ״ך מאותיות
: אתרת להוציא צריך אין תיבות

 את הסופר שהרתיק תיבה נמצא אס טז.
 שנראית עד התיבה באמצע האותיות

 תיבות כשתי טיפש ודלא תכיס דלא לתינוק
: אתרת להוציא צריך

 התגין שנתסרו ג״ץ שעטנ״ז אותיות יז.
בדיעבד; כשר עליהן, להיות הצריכות

 שסימנן האותיות נכתבו שלא נמצא אס ירו.
בדיעבד: כשר העמודיס בראש שמ״ו בי״ה

 האחרונה שיטה סייס שהסופר נמצא אס יט.
 ולא השיטה בסוף ישראל״ כל ״לעיני

 להוציא וצריך פסול השיטה, בסוף חלק הניח
: אחרת

 להוציא צריך שאין לעיל שנזכר אלה בכל כ.
 להוציא אין לכתחלה מקוס מכל אחרת,

לתקן: וצריך בה, לקרות כזה תורה ספר

 הקדושים שמות די פון אויב אבעד יד.
 מעהר נאד אפי^ו אדויסגעדיקט איז

 פסוא איז יצשיטה חוץ אות העיצפט א ווי
 אנדעד אן ארויסנעמעז דאדד מען און

 פעדיכטען צו שם דעם אזוי ווי און ספר.
 דאם רב. א ביי שאיצה א פרעגען מען מוז
 שטעיצען וועאבע אותיות, די ביי נאד איז

 די אויב אבער שם, עיקר רעם צוזאממען
 סוח ביים שם צום צו קומען וואס אותיות

 בדיעבד בשר איז ^שיטה חוץ ארויס זענען
 אן ארויסנעמען ניט דארד מען און

ספר: אנדער
 אז נעווארען געפונען ס׳איז אויב פזו.

ווער־ צוויי געשריבען האט סופר דער
 די ^יינט קינד א אז אזוי צוזאממען טער
 פסו^ איז ווארט איין פאר ווערטער צוויי

 אנדער אן ארויסנעמען דארד מען און
 פון ווארט ערשטע דאם אויב נאד ספר.

 אן מיט אויס זיר ^אזט ווערטער צוויי די
 ן, ם, ר, אותיות: פא^גענדע די פון אות

 דאם אז קענטיג ס׳איז וועיצבען דורך ד, ץ,
 מען און בשר׳ איז ווערטער צוויי איז

 ספר: אנדער אן ארויסנעמען ניט דארף
 א געווארען געפונען ס׳איז אויב טז.

געשרי־ האט סופר דער וואס ווארט

 מיטען אין אותיות די אבגעריקט בען
 פאר ראם איינט קינד א אז אזוי ווארט
 ארויסנעמען מען דארר ווערטער, צוויי

ספר: אנדער אן
 אויב צ. נ. ז. נ. ט. ע. ש. אותיות: די יז.

 וואס תנין די זיי אויר פעהאט עס
בדיעבד: כשר איז האבען, דארפען זיי
 די אז געווארען געפונען ס׳איז אויב יח.

 אנ־ זיר דארפען ווע^כע עמודים פינר
 הייבען שמ״ו בי״ה אותיות די מיט הייבען

 איז אותיות, אנרערע מיט אן גאר זיר
:בדיעבד כשר

 אז געווארען געפונען ס׳איז אויב יט.
^עצ־ די אויסנע^אזט האט סופר רעד

 סור צום ישראל׳ בל ״^עיני שורה טע
 איבער־ ניט נאד האט ער אז אזוי שורה

 פסו^ איז שורה, סור צום אעריג געיצאזט
 אנדער אן ארויסנעהמען דארר מען און

ספר:
 שטעהט וואס דינים א^ע די ביי כ.

 ארוים־ ניט דארר מען אז אויבען
 אכתחיצה אבער ספר, אנרער אן נעמען
 ספר אזא ארויסנעמען ניט מעז טאהר
:עס פעריכט מען איידער איינען צום
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כא סימן
tb

 בכתיבה האותיות צורת נשתנה דין
סעיפים. י׳ ובו מחיקה, או נגיעה וע״י

 שלא האותיות צורת שנשתנה נווצא אס א.
דומה שהבי״ת דהיינו כראוי, נכתנו

 או לרי״ש דומה פשוטה שכ״ף או לכ״ף
 היא אות לאיזו ספק ואס פסול, 'לדל״ת,

: טיפש ולא חכיס דלא לתינוק ישאל דומה
 חלל לתוך הלמ״ד צואר שנמשך נמצא אס ב.

העליונה שבשיטה רי״ש או דל״ת של
 הרי״ש או הדל״ת צורת זה ע״י ונשתנה
 שנכנס מוצא אס אפילו או ה, כמו ונראית

 וע״י ה או ה אות חלל לתוך הלמ״ד צואר
 להראות צריך אלה בכל צורתן, נשתנה זה

 לכסות וצריך טיפש, ולא חכיס דלא לתינוק
קצה רק נראה יהיה שלא התחתונה שיטה לו

 יכיר לא התינוק ואס הלמ״ד, של העליון
 להוציא וצריך פסול האות, צורת היטב

: אחרת
 דלא לתינוק האות שמראין מקוס בכל ג.

לכסות צריך להכיר, טיפש ולא חכיס
 שעליה הזאת אות שלפני הקודמות אותיות לו

 לו לכסות צריך שאין אומריס ויש השאלה,
: הקודמות אותיות

 היכא אלא התינוק קריאת מהני לא ד.
לאות הזאת אות דומה אס לנו שספק

 שנשתנה לנו שברור היכא אבל לא, או אחרת
 פסולה שהאות לנו ברור אס או האות צורת

 תינוק, הכרת מועיל אין בזה אתר, מטעס
 אינן האלפי״ן של שהיודי״ן נמצא אס לפיכך
 ונוגעין עבין שהן או האמצעי, בקו נוגעין
והשיני״ן העיני״ן של היודי״ן אס או יותר,

כא סימן
 געווא־ פארענדערט ס׳איז אויב דינים

 שרייבען, ביים האותיות צורת רען
 אבמעקען. פון נגיעה, א פון

ענינים. 10 פון באשטעהט

 די אז געווארען געפונען ס׳איז אויב א.
ם/גרענדערט איז אותיות די פון צורה

 דהיינו געשריבעז׳ גוט ניט זענען זיי ווייא
 אויב ארעד כ, ווי אוים זעהט ב אויב

 ד, א ארער ר א ווי אוים זעהט ך א
 דאם צו ספק א ס׳איז אויב פסול, איז
 פרעגען מעז 5זאי ניט, צו ריבטיג איז אות

 אין ריבטיג זאגען וועט ער אויב קינד, א
כשר:

 דאם אז נעווארעז געפינעז ס׳איז אויב ב.
אריינגעצוינען איז ל א פון חעפעא

 ווע^כע ר א פון אדער ד א פון אין
 און שורה, אויבערשטע די אין שטעהען

 ר די אדער ד די אוים זעהט רעם דורד
 ס׳איז אויב אפיאו אדער ה, א ווי זא

א פון קעפעא דאם אז געווארען געפינען

 ה א פון חלל אין ארייננעצויגען איז ל
 קאכי איז דעם דורד און ח א פון אדער

 אין אותיות, די פון צורה די געווארען
 דעם ווייזען מען דארח פאאען אזעאכע

 ריכטיג זאנט ער אויב קינד׳ א צו אות
 רעם ניט דערקענט ער אויב און כשר, איז

 דארח מען און פסוא איז ריכטיג אות
ספר: אנדער אן ארוסנעמען

 זאא ער קינד רעם ווייזט מען ווען ג.
פאר־ מען דארר אות רעם דערקענען

 זעא־ דעם פון אותיות די פריהער דעקען
 אות רעם פאר שטעהן וועאכע ווארט, בען

:שאאה די פון
 פרע־ פון בעווייז דער ניט העאפט עם ד.

אות אזא אויה נאר קינד א ביי נעז
 ריכטיגע די עם האט צו םפק א איז וואם

 זעהן מיר וואם אות אזא אבער צורה,
 צורה, ריכטינע די ניט האט עם אז זיכער
 איבער פםוא איז וואם אות אזא אדער

 דער־ דאם ניט העאפט דא טעם׳ אנדער אן
דאם אויב דהיינו קינד. א פון קענען
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 יותר ונוגעין יותר3 ין3ע הן התוי״ן ורגלי

 אם אף אלה כל3 זה,3 וכיוצא מהראוי,
 וצריך פסול מקום מכל כהלכה קורא תינוק

: אחרת להוציא
 שתי ין3 נגיעה ה3 שנמצא תורה ספר ה.

לאחר נעשה שהנגיעה ניכר אס אותיות,
 צורת נשתנה לא אס ענין כל3 כשר הכתיגה,

 נורת נשתנה אם אגל לגמרי, האות
 שנדגק פתוחה מ״ס כגון לגמרי, האות

 פסול גזה, וכיוצא סתימה, ונעשית פתיחתה
: אחרת להוציא וצריך

לאות האות צורת נשתנה הנגיעה ע״י אס ו.
 גסופה שנדגקה ו אות כגון אחרת,

 ע, כצורת או ט כצורת ונראית נ לאות
 ט אותה יקרא ואס לתינוק להראות צריך

; אחרת להוציא צריך ע, או

 כתיגה גשעת נעשה שהנגיעה ניכר ואס ז.
א( האות גהתחלת היא והנגיעה

 פשוטה ך נדגקה שאס דהיינו גאמצעותה,
 שלא כיון גזה, וכיוצא שמלפניה ת לרגל

 הנגיעה שהרי גכשרות, ך צורת נגמרה
 להוציא צריך כתיגתה, גמר קולס נעשה

 ולא הנגיעה, תיכף יגרור וגחול אחרת,
 האות גגוף הפסול שאין כיון תוכות חק מקרי

 מקיליס פוסקים יש אמנס צורתה, נשתנה ולא
 שגתול כזה גאופן היא הנגיעה אס גווני דגכל
 גלי גלגד גרירה ע״י הנגיעה להפריד יכול

 גשגת צריך ואין דמי, דכפרוד אמרינן כתיגה,
אחרת. להוציא

 דהיינו האות, גסוף הנגיעה ואס ח.
ת גרגל ונגעה לימין מעט ז שנמשכה

שנגמר שניכר גאופן, נזה וכיוצא שמלפניה,

 מי־ דאם אן ניט ריהרט א פון קעפעצע
סטע  עס אויב אדער ׳טטרעכע^ע, טע̂י

 קעפע־ די אויב אדער אן׳ צופיעא ריהרט
 ת פון פיסע^ ראם אדער ש ע פון ^אר

 אפי^ו פאא אזא אין גראב׳ צופיע? זענען
 אות, דעם ריכטיג אן יא ריפט הינד א ווען
 ארויסנעמען דארר מען און פסוא אויר איז

ספר: אנרער אן
 נעפונען האט מען וואס תורה ספר א ה.

אויב אותיות, צוויי צווי׳טען נגיעה א
 נעמאבט איז נגיעה די אז דערקענט מען

 אויב כשר איז שרייבען נאר׳ן געווארען
 ניט איז אותיות די פון צורה די נאד

 די אויב אבער פערענדערט. גענצ^יר
 פערענרערט גענצ^יר אין אות אן פון צורה

 צוגעצויגען אינטען איז מ אויב דהיינו
 שטיי־ אזא ארעד ם, א ווי אזוי געווארען

 און פסוא איז אותיות, אנדערע ביי גער
ספר: אנדער אן ארויסנעמען דארר מען

 פערענדערט איז נגיעה די דורר אויב ו.
אויר אות אן פון צורה רי נעווארען

 אין ו א אויב דהיינו אות׳ אנדער אן
 נ׳ א צו נעווארען צוגעצויגען אינטען
ע, ארעד ט ווי אוים דאס זעהט אצינד

 רעם ווייזען צו יא העיצפט פאא אזא אין
 וועט הינד דאם אויב און הינד׳ א צו אות

 און פסו? איז ע אדער ט זאגען דארויר
ספר: אנדער אן ארויסנעמען דארר מען

 נגיעה די אז דערקענט מען אויב און ז.
שריי־ בשעת געווארען געמאכט איז

 אות אנהויב ביים איז נגיעה די און בען
 דהיינו אות, פון מיטען דער אין ארער
 צום נעווארען צונעצויגען איז 1 א אויב

 די פאר שטעהט ווע^כע ת א פון 5פיסעי
 אנדערע ביי שטייגער אזא נאר און ך,

 כשר ניט ך די דאר איז נאד אזוי אותיות׳
 די ווייא שרייבען, ביים געווארען פערטיג

 אין געווארען געמאכט איז נגיעה
 איז דאן אויב אות, דעם שרייבען מיטען

 נגיעה די מען קאן טאג וואכענדינער א
 נאד כשר. ס׳איז און אויסקראצען בא^ד
 פוסקים דא איז שבת, איז דאן אויב

 מעג מען אז מקיא זענען וועאעכע
 ארויס־ ניט דארח מען און איינען ווייטער

 שבת נאך נאד ספר׳ אנדער אן נעמען
פעריבטען: באאד מען זאא

 אות׳ סור ביים איז נגיעה די אויב און ח.
גע־ צוגעצוינען איז ז א ווען דהיינו

אן אינטען ריהרט זי און רעכטם ווארען
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 רק אס הנגיעה, שנעשית קודס האות צורת

 ענ ודאי3 לסמוך יש האות צורת נשתנה לא
 אתרת להוציא צריך ואין המכשירים הפוסקים

: תיכף יתקן ונתול בשנת,
 ק ץ ןש ן ך הפשוטות אותיות אס ט.

 שנשורה ״נאות בסופן מלמטה נוגעות
 צורת זה ע״י נשתנה לא אס מתחתיהן,
 להוציא צריך שאין נשנת להקל יש האותיות

 : הנגיעה בגרירת תיכף יתקן ובחול אחרת,
 חונ3 אס אות, על שעוה נטף ניוצא אס י.

בשבת ואס הקריאה, קודס השעוה יסיר

 השעוה מתוך האות נראה אם כך, הדין
 נראית, האות שאין עבה השעוה ואס כשר,

 כך כל דליכא לגברא גברא בין נמצא אס אז
 ואס אחרת, להוציא יש תורה להספר פגמא
 שמכוסה ווה יקרא הקריאה באווצע נמצא

 הקרואים, מנין בה ויגמור פה בעל נהשעוה
 נטף מתחת היריעה מעט לכוף לנסות ויכול

 ומותר מעצמו, נקלף שיהיה כדי השעוה
 בצפורן השעוה להסיר אבל בשבת, כך לעשות

: ממרח לושוס בשבת אסור

כב סימן
 תורה, הספר באותיות נקב נמצא דין

סעיפים. ו׳ ובו
 אפילו האות, חלל בתוך נקב נללצא אס

האות ואין החלל בכל הוא הנקב אס

 שטעהט וואם ת אות פוז פיסעא צום
 ביי נגיעה שטייגער אזא אדער פריהער,
 אז דערקענט מעז וואס אותיות אנדערע

 גע־ פערטיג איז אות דיעזעז פוז צורה די
 נעמאכט איז נגיעה די איידער ווארעז

 איז אות פוז צורה די נאד אויב נעווארען,
 ניט מען דארף געווארעז פערענדערט ניט

 אבער ספר׳ אנדער אז ארויסנעמעז ׳סבת
 באלד מעז זאא טאג וואכענדיגעז א איז

:פאריבטעז
 ק ץ ןז ן ר אותיות אאנגע אויב,די ט.

 פוז אות א איז אינטעז אז ריהרעז
 איז דעם דורר אויב ׳סורה׳ צווייטער דער

 פערענדערט ניט אותיות די פוז צורה די
 אז ארויסנעמעז ניט שבת מעז דארר

 וואבענדיגעז א איז אבער ספר׳ אנדער
 אויס־ נגיעה די באאד מעז זאא טאג

קראצעז:
 א געווארעז געפונעז ס׳איז אויב י.

ווא' א איז אות׳ אז אויר וואקם טריר
סימן

 געווארען געפונען ס׳איז אויב דינים
 ספר. פון אותיות די אין לעכעלע א

ענינים. 6 פון כאשטעהט

 דאם אראבנעמעז מעז דארר טאג בענדיגעז
 איז שבת, איז אויב איינען. פאר׳ז וואקס

 די אדורר זעהט מעז וועז אזוי׳ דיז דער
 אויב נאר כשר. איז וואקם דורר׳ז אותיות

 ניט זעהט מעז אוז גראב איז וואקם דאס
 אייד פרואוועז מעז זאא אות, קייז ארוים
 נאד אזוי אפשר פארמעט, דעם בייגעז

 אוז אבשייאעז׳ אאייז וואקם דער זיר וועט
 אויב אב, ניט זיר שייאט וואקם דער אויב
 בעא דער וועז געווארעז נעפונעז איז ראם
 די צווישעז שטעהז געבאיבעז איז קורא

 אתורה עואה צווייטער דער איידער עאיות
 מעז זאא ברכה, ערשטע די געזאגט האט

 איינעז• צום ספר אנדער אז ארויסנעהמעז
 איז געווארעז געפונעז איז דאס אויב אוז

 איינעז ווארט דאם מעז זאא איינעז, מיטעז
 ארויס־ ניט זאא מעז אוז אויסענוועניג

 שויז זאא מעז נאר ספר, אנדער אז נעמעז
עאיות: איבריגע די זיין נומר ספר דעם איז

כב
 אעכעאע א געפונעז האט מעז אויב א.

 אויב אפיאו אות׳ אז פוז חאא איז
האא גאנצעז רעם פארנעמט אעכעאע דאם
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 לסמך יש מקוס מכל תוכה,3 גויל מוקפת

: אתרת להוציא צריך שאין הפוסקים על בזה

 והנקב האות כתב של מחוץ נקב נמצא ואס ב.
הכתיבה לאתר אס הכתב, עד מגיע

 ואס אחרת, להוציא צריך אין הנקב נעשה
 שא:לה השנית האות עד מגיע שהנקב ניכר
 צריך כלל, גויל היקף האותיות שתי בין ואין

 בצד גויל מעט יש אס אבל אתר̂ר להוציא
 שאצלה השנית לאות סמוך הנקב של השני
 קודס אס הנקב נעשה מתי ספק ואס כשר,

 דנעשה להקל תולין הכתיבה, אחר או הכתיבה
מתקנו: הסופר היה דמסתללא הכתיבה, אחר

 כתיבת של הדיו בתוך נקב נמצא אס ג.
הנקב את מקיף הדיו אס אפילו האות,

בכדי כך כל קטן הנקב אס הצדדיס, מכל

 יהיה שלא אותו ויסתס עליו עובר הדיו שיהיה
 שאין עד גדול הנקב ואס כשר. לעין, ניכר
 נראית שהאות כיון פסול, לסתמו, יכול הדיו

: לשתים כנחלקה

 כגון נקב, בלי הפסק או נקב נמצא אס ד.
 כלוי פשוטות, באותיות עוברת שריטה

 האות נחלקה זה שע״י וכדומה f( ן ך ז ו
 הכתיבה אחר שנעשה ידוע אס אף לשתיס,

 מקום מכל גויל, היקף של החשש כאן ואין
 או הנקב עד האות צורת ניכרת שתהא צריך

 הנקב תחת האות שחלק כיון הנפסק, עד
 מועיל לויהו להאות, מצטרף אין הנפסק או

 הנפסק או הנקב שתחת האות חלק שיכסה
 ואס טיפש ודלא חכיס דלא לתינוק ויראה
: אחרת להוציא צריך אין כראוי האות יקרא

 אין ניט גאר ב^ייבט עם אז אות פון
 כתב, דעם ארום פארמעט חייז_ווייסעז

 ארויס־ דעם צו^יעב ניט מעז דארת יעדאך
ספר: אנדער אן נעמען

 א נעווארען געפונען ס׳איז אויב און ב.
אז אזוי אות, רעם נעבען vלvבvל

 כתב׳ צום ביז דערגרייכט ^עכעאע ראם
 ^עכע<ע דאם אז פער׳סטעהט מען אויב
 שרייבען, נאר׳ן נעווארען נעמאכט איז

 אנרער אן ארויםנעמען ניט מען דארח
 דאם אז דערקענט מען אויב און םפר.

 איז שרייבען, בשעת געווען איז vלvב'vל
 דער־ יצעכעיצע ראם אויב אזוי. דין דער

 אז אזוי אות צווייטעז צום ביז גרייכט
 ניט גאר איז אותיות צוויי די צווישען

 דאדח פאדמעט, ווייםען קיין געב^יבען
 אויב און םפר. אנדעד אן אדויםנעמען מען

 נאר׳ן פארמעט עטוואם געבאיבען ם׳איז
 כשר. איז אות צווייטען נעבען יצעכעאע

 איז vלvב'vל דאם ווען םפק א ם׳איז אויב
 ניט אויר מען דארוי נעווארען, געמאכט

^יינען: צום םפר אנדער קיין ארויםנעמען

 א געווארען געפונען ם׳איז אויב ג.
פון כתב פון טינט דעם אין ^עכע^ע

 רינגע^ט טינט די ווען אפי^ו אות, אן
 אויב זייטען, איצע פון vלvבvל דאם אדום
 מעז וועז אז חאיין אזוי איז יצעכעיצע דאם
 אות דעם אויח טינט ארויפלאזען זאא

 ווערען פערשטאפט יצעכעאע דאס וועט
 איז יצעכעיצע דאם אויב אבער כשר. איז

 ניט עם וועט טינט מיט אז נרוים אזוי
 און פסויצ׳ איז ווערעז פערשטאפט חענעז

 ספר אנדער אן ארויסנעמעז דארח מען
:^יינען צום

 א געווארען געפונען ם׳איז אויב ד.
 אות אן ז אי נפסל! א אדער vלvכvל

 ג^ייכע די ארעד אותיות ^אנגע די פון
 איבער ר ד ןז ן ך ז ו דהיינו אותיות,
 אוין? צוטיייצט ווערם אות ראם וועיצכען

 גע־ איז ראם אז ווייסט מעז אפיאו צוויי,
 יעדאר שרייבען, נאכ׳ן געווארעז מאכט
 ניט האט אות דער צו זעהן מען דארח

 צום ביז צורה ריכטיגע די פער^וירען
 דאם פערדעחען מען זא^ א^זא נפםק,

 זאא מען און נפסק נאכ׳ן פון אות שטיקע^
 אויף זאגען וועט ער אויב קינד, א ווייזען

 דארף מען און כשר איז ריכטיג אות דעם
ספר: אנדער אן ארויסנעמען ניט
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אות שהוא קטנה אות כמלא המתק או הנקב לאתר ה אות של שמאלית רגל ניקב ה.

.פסול לאו, ואס כשר, י מקצתה, שנמתק או הכתיבה :
 העובי מקצת מן הדיו נשרט או נפסק אס ו.

נרגל' והן האות נגג הן איה, אהי של ואס אתית, להוציא צר־ך ואין כשר שהוא כל
: כשר דיו של דק תוט נשתייר אס האות, עד נשתייר אס הימנית רגלה נמתק או ניקב

כג סימן
 שנקרעה תורה ספר דין

סעיפים. ג׳ ובו

 היריעות, שבין התפירה נקרעה אס א.
 עדיין אס התפירות, רוב נקרעו אפילו

 נ3א בדותק, כשר במחובר תפירות ה׳ נשאר
 מה מיהו אתרת, להוציא צריך מזה בפתות
אתד, חומש בחלק תורה הספר נקרע שנמצא

 חלקי בשאר מלקרות זה בשביל לפסול אין
: הזאת תורה ספר של התומשיס

 או למעלה תורה הספר קלף נקרע אס ב.
 שיטין ב׳ עד הקרע ונכנס בהגליון למטה

 הואיל שנתפרה, קודס אפילו בה לקרות מותר
 נקרעה אס אבל דמי, כתפור לתופרה וראויה

 לקרות אין לתופרה ראויה שאין שיטין ג׳ עד
הדחק בשעת בה לקרות לזתירין ויש בה,

 « אדער נפסח א דא ס׳איז אויב ה.
ע אינקעז אין ^עכעאע  אות פון פיסע̂י

 גע־ אבגעמעקט אביסעא ס׳איז אדער *י1
 פי־ דעם פון עטוואם ס׳איז אויב ווארעז,

 מעז און בשר איז איבערגעבאיבען סע^ע
 ספר. אנדער אז ארויסנעמעז ניט דארף
 אבגעמעקט גע^עכערט.אדער ס׳איז אויב

 פיסעאע רעכטע דאס איבערגעהאקט ארער
פוז בעבליבעז ס׳איז וועז ה אות פוז

 א ווי נחים אזוי נפסק צום ביז פיסעאע
 איז ניט אויב אוז כשר׳ איז יו״ר קציינע

פסוא:
 עטוואם אבגעשפרינגעז ס׳איז אויב ו.

 סיי אות׳ אז פוז נרעב די פוז טינט
 דער איז סיי אינטעז׳ סיי הויר׳ דער איז

 איבער־ ארט רעם אויף ס׳איז אויב טיט,
 א ווי אזוי טינט עטוואס געב^יכעז

כשר: איו פאדים דינער

כג סימן
 איינגע־ איז תורה ספר א אויב דינים

 פון באשטעהט געווארען. דיסען
ענינים. 3

 יריעות די צווישעז נייעכץ ראם אויב א.
 אויב געווארעז׳ איבערגעריסעז איז

 שטער פינח איבערגעבאיבעז נאד ם׳איז
 נאד זענעז יריעות די וואם דורך גאנץ׳

 אויב אבער בדוחק. כשר איז באהעפט׳
 גאנצע פיע^ אזוי געבאיבעז ניט ם׳איז
 אנדער אז ארויםנעמעז מעז דארח שטער

 איינגעריסעז איז ספר א וואם ראם ספר.
די ניט עם פם?'ט חומש חאק אייז איז

^יינעז: צום חומשים ח^קים איבריגע
 דער געווארעז צוריסעז ס׳איז אויב ב.

 אויבעז תורה׳ ספר פוז פארמעט
 געשריבעז׳ ניט ס׳איז וואו אינטעז אדער

 צוויי נאד ביז ארייז איז רים דער אוז
 איז ^יינעז נאד מעז מעג כתב׳ פוז שורות

 פע־ ס׳ווערט איידער אפי^ו ספר׳ רעם
 זענעז שורות דריי אויב אבער ריכטעט.

 ניט מעז טאהר נעווארעז איינגעריסעז
 ס׳יאיז בא^ד אזוי ספר. רעם איז ^יינעז
 איינעז יא מעז מעג ספר׳ אנדער אז ניטא

 חיצוק קייז ניט ס׳איז אוז ספר׳ דעם איז
̂תיוה די צווישעז רים דער איז צו ו ■א /
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 אס נין חילוק ואין אחר, ספר למצוא שקשה

 לאות, אות נין או לתינה תינה נין נקרעה
 הקרע היטנ וחינר תפרה אס נדיענד אמנס
 לקרות והוציאה שיטין ג׳ עד נקרעה אס אפילו

; אחרת להוציא צריך אין נה,

 נין או לדף דף נין שנקרעה תורה ספר ג.
 נקרעה לא אס נרוחנה, לשיטה שיטה

 אס זה וכל אחרת, להוציא צריך אין רונה
 נכנס הקרע אס אנל שלימות, האותיות

 אחרת, להוציא וצריך פסול אות איזו לתוך
: נזה מהני לא דינוק וגס

כד סימן
 הקריאה, אהר קדיש הצי אמירת דין

סעיפים. ד׳ ובו
 קדיש חצי אומר נתורה שקורין מקוס כל א.

 גנרי מנין נה שנשלס הקריאה אתר
 יוצטרף המפטיר שאין וכיון לעלות, הצריכיס

 קודס הקדיש לומר צריך הקרואיס למנין
 לוונחה נהקריאה מלנד המפטיר, קריאת
 קדיש חצי אוליריס שאין צנור ונתענית נשנת
קדיש החצי על שסומכין (לשוס הקריאה אחר

 שאין מפגי עשרה השמנה לפני שאוללריס
: ננתייס גדול הפסק

 לקריאת שניה תורה ספר שללוציאין ניוס ב.
 שלחן על מונחות שתהיינה צריך המפטיר

 אללירת נשעת תורות ספרי השתי הקריאה
 וניוס המפטיר, קריאת קודס קדיש חצי

 שתהיינה צריך לקרות תורה ספרי ג׳ שללוציאין
 השניה תורה ספר הקריאה שלחן על ללונחות

; קדיש החצי אללירת נשעת והשלישית

 צו־ האט מעז אויב ווערטער. די צווישעז
 איינגעריסעז איז וואס ספר ראם גענייט

 ׳טויז האט מעז און שורות רריי נאד ביז
 מעג יציינען׳ צו ארויסגענומעז ספר ראם

:ספר דעם איז ^יינעז אכתחאה מעז

 גע־ צוריסעז איז וואם תורה ספר אג.
ארער עמורים׳ די צווישעז ווארעז

 נאכ׳ן זאגען קדיש חצי פון דינים
ענינים. 4 פון באשטעהט ליינען.

 דארר תורה ספר איז איינט מעז וועז א•
 איינעז נאכ׳ז קריש חצי זאגעז מעז

 עיליות צאה^ די אבגעליינט האט מעז וואם
 איינעז טאג דעם בעדארפט האט מען וואם

 רעכנונג איז ניט איז מפטיר דער וויייל אוז
 מעז דארף דאדורר עליות, צאהל די פון

 צו שבת מפטיר. פאר קדיש רעם זאגעז
 מעז דארח צבור תענית איז אויר מנחה׳

מעז נאר ליינעז, נאכ׳ז קדיש זאגען ניט

 רער איז געווארעז צוריסעז ס׳איז אויב
 ריס רער אויב שורות, די צווישעז ברייט

 ניט מעז דארף העלפט ווי מעהר ניט איז
 איז דאס ספר. אנדער אז ארויסנעמעז

 אבער גאנץ׳ זענעז אותיות די אויב אלין
 פסול, איז איינגעריסעז איז אות אז אויב

 ספר אנדער אז ארויסנעמען דארח מעז אוז
ניט: אויר דא העלפט צוקלעבעז קייז

כד סימן
 וואם קדיש חצי רעם אויף סומר זיר איז
 ווייל עשרה, שמונה די פאר זאגט מעז

 די ביי הפסק גרויסער קייז ניטא ס׳איז
עשרה: שמונה

 תורות ספר י צווי אוים נעמט מעז וועז ב.
 ספר, צווייטעז איז מפטיר ליינעז צו

 ספרים ביידע שלחז אויף׳ן ליגען דארפעז
קדיש רעם זאגט מען בשעת

 דריי אוים נעמט מעז וועז מפטיר. פאר
 אויפ׳ז ליגען דארפעז ליינעז צום ספרים
 מיט צווייטע די זאגעז קדיש בשעת שלחן

תורה: ספר דריטע די



ב חלר! הרןדושה קריאה
 אס לקרות תורה ספרי ג׳ שמוציאין ביום ג.

 הקריאה סיוס אתר קדיש תצי ואמר טעה
 קדיש תצי ג׳ פעס לומר צריך א/ בספר

: השני שבספר הקריאה אתר

 שייך הקריאה שאתר קדיש תצי אמירת ד.
 אב עוד לו יש אס מיהו קורא, להבעל

 יתום איזה יאמר הקדיש, לומר נוקפו לבו ואס
: קדיש התצי יאהרצייט בעל או

כה סימן
סעיפים. ה׳ ובו וגלילה, הגבהה דין

 הקריאה אתר תורה הספר את הללגביה א.
הספר כתב להראות צריך לגוללה כדי

 בכתב להסתכל שמצוה כיון העס, לפני תורה
 הספר עס עצמו יתזיר לכן תורה, הספר
 הקהל כל שיוכלו כדי הצדדים לכל תורה

 לורלר נוהגים ויש התורה, בכתב להסתכל
 עם וגו׳ שם״ אשר התורה ״וזאת הפסוק אז

: בסידורים שנדפס כללו פסוקים עוד
הקריאה אתר תורה הספר את המגביה ב.

צריך הכתב את להקהל להראות

 עמודים, ג׳ במשך תורה הספר לפתות
 שאם כדי התפר, נגד נגלל שיהיה ויעללידנו

 יהיה לא הגלילה, הידוק מתמת תקרע אפשר
: התפר אלא הגויל נקרע

 לפתת אין תורה ספרי בשני שקורין ביום ג.
 ספר מן המפה יסירו לא וגם השני ספר
: הראשון ספר נגלל שיהיה עד השני

 יגע שלא יזהר תורה הספר את הגולל ד.
הגלילה, בשעת הגויל לתקן ערומות בידים
: מפה ידי על בגויל יגע לתקן צריך ואס

 צום ספרים י דרי ים ו א נעמט מעז ווען ג.
גע־ טועה זיר האט מען אויב <יינען,

 הדיש חצי געזאגט האט מען און ווען
 דארח ספר׳ ער׳טטען פון אב^יינען נאר׳ן

 נאד׳ן הדיש חצי זאגען מא? א נאד מען
ספר: צווייטען פון ?יינען

 ?יינען נאר׳ז קדיש חצי זאגען ראם ד.
 דער אויב נאר קורא, בעא צום נעהער

 אעבען, ווע^כע עלטערען האט קורא בעל
 קדיש׳ זאגען צו מורא ער האט דארורר און
 בעל א ארעד יתום א הייסען מען קאן

קדיש: חצי רעם זאגען זא? ער יאהרצייט

כה סימן
 גלילה. און הגבהה פון דינים

ענינים. 5 פון באשטעהט

 ספר די מיט הגבהה געהט וואם דער א.
 פון כתב ראם ווייזען דארח תורה

 א ס׳איז ווייל קהל, גאנצען פאר׳ן ספר
 פון כתב ראם זעהן זאל איד יערער מצוה
 זיר הגבהה בעל דער זאל דאריבער ספר,

 זייטען, אלע אין ספר מיט׳ן אויסדרעהן
 כתב. ראם זעהן קענעז זאלען אלע כדי

 דאמאלם זאגען צו נוהג זיר זענען טייל
 משה שם אשר התורה וזאת פסוק רעם
 אין שטעהט עם ווי זא פסוקים, נאד מיט

סידור:

 אויפ־ דארר הגבהה געהט וואם דער ב.
עמודים. דריי אויח ספר ראם וויקלען

 צו־ דאם אויסקומען זאל גלילה צו און
 כדי מיטען. אין יריעות די פון נייעכץ
 בשעת איינרייסען זיר עם וועט אפשר
 פאר־ דער ווערען צוריסען ניט זאל גלילה׳

צונייעכץ: ראם נאר מעט
 צוויי אין קליינט מען וואם טאג רעם ג.

ראם עפענען ניט מען זאל ספרים
 צוויי־ פון מפה די אפילו און ספר צווייטע

 אראבנעמען ניט אויר מען זאל ספר טען
ספר: ערשטען פון גלילה די נאר ביז

 גע־ זיין זאל גלילה געהט וואם דער ד.
די מיט אנצורירען ניט ווארענט



ב חלל) הסדושה לןריאה100
 לעלות לו שאסור אף שבעה תוך אבל ה.

להיות לו חותר מקוס חכל לתורה,
וגלילה הגבהה בעל

כו סימן
 השנה, זמני לבל ההפטרות סדר דין

סעיפים. ט״ו ובו

 כ״א וון יפיזות לא בנביאיס המפטיר א.
ג׳ פעמים ז׳ שהוא בשבת פסוקים

 ביוס אבל לתורה, העוליס ז׳ כנגד פסוקיס
• לתורה: העולים ה׳ כנגד פסוקים ט״ו די טוב
 ההפטרות לקרות נוהגים חקוליות יש ב.

ספר כמו ונגלל קלף על כתוב בספר
 השנה, לכל ההפטרות כל נמצאים שבו תורה
 לוולר לכתחלה ויכול חיוב, ה1 אין אבל

: הנדפס בחומש ההפטרה

 וגם כראוי ההפטרה לקרות היודע קטן ג.
בנביא, להפטיר יכול ללברכיס, לללי יודע

 קטן קורין שאין וכבוד סלסול נוהגים ויש
 נורקיס, ביולי דהיינו האלה, ביללים להפטיר

 פרשיות, בד׳ צבור, בתענית שובה, בשבת
: פסח של ובז׳ דשבועות א׳ ביוס

 שתהיה עד להפטיר הללפטיר יתתיל לא ד.
הגולל שגס כדי נגללת, תורה הספר

 מחויבים שהכל כיון ההפטרה, לשמוע יוכל
: ההפטרה לשמוע

 להפטיר שעלה זה שרק הוא הדין מעיקר ה.
והצבור בקול, ההפטרה יאללר בלבד הוא

 כדי ספר פון פארמעט דעם הענד ב^ויזע
 עם דארף ער אויב אוז מאכען• צו ג^ייר
מפה: א דורך טהאן ראם ער זאא טהאן

 ער כאטש שבעה, די איז אבא אן ה.
 יעדאר זיין, תורה עואה ניט טאהר

:וגאיאה הגבהה צו זיין עואה ער מעג

כו סימן
 גאנין » אויף הפטרות סדר פון דיגים

ם. ני עני 15 פון באשטעהט יאהר.

 ניט דארפען שבת פון הפטרות די א.
צוואנ־ און איין צו ווי וועניגער זיין

 דריי צו אויסקומען זאא עס פסוקים. ציג
 זיבען די פון עאיה יערער קענען פסוקים
 הפטרה א גענוג איז טוב יום אין עאיות.

 איז טוב יום ווייא פסוקים, פננפצעהן פון
■ עאיות: פינף דא נאר

 זיר מ׳איז וואו ערטער דא ס׳איז ב.
געשרי־ הפטרות די איינען צו נוהג

 תורה ספר א ווי אזוי פארמעט, אויוי בענע
 מען און ניט, ראם איז חיוב קיין אבער

 א פון הפטרה די זאגען אכתחאה מעג
:חומש

 הפטרה די גוט זאגען קען וואם קטן א ג.
וועמען צו פארשטעהט ער וואס און

 אויפ־ איהם מען מעג ברכות די זאגט מען
 ניט מנהג א איז ראך מפטיר. צו רופען

 די אין מפטיר צו קטן א אויפצורופען.
 שובה, שבת נוראים, ימי טעג: פאאגענדע

 ערשטען רען פרשיות, ארבע צבור׳ תענית
פסח: שא שביעי אויר און שבועות טאג

 אנהויבען ניט זאא מפטיר בעא דער ד.
פון גאיאה די ביז הפטרה די זאנען

 בעא דער כדי פערטיג, איז תורה ספר
 גוט קענען אויר זאאען וגאיאה הגבהה

 אויסצו־ ווייא הפטרה, די אויסהערען
:מחויב אאע זענען הפטרה די הערען

 הויר זאגען נאר דארר דין רעם אויט ה.
אאיין, מפטיר בעא דער הפטרה די

 אויסהערען גוט נאר דארף צבור דער און
 אויר אאיין וויא עם ווער און הפטרה, די

 שטי־ א מיט זאגען זאא הפטרה די זאגען
ט זיר זאאען קואות די כדי טאן, אען זי



נאג חלק הקדושה קריאה
 ולא לתש3 ההפטרה לומר יוכל רוצה אס

:משתמעי לא קלי תרי כי גקול,
 קול3 ההפטרה לומר 3מתוי המפטיר ו.

ל3כמקו יאים3מנ הטעמים של ניגון3
 הנגינה עס לקרות יכול אינו ואס ילינו,3

 הנגינה. לתי3 ההפטרה לומר יכול כראוי
: נעימות3ו מתון3 אותה יקרא אנל

 גדיענד פסולה תורה ספר3 קראו אס ז.
ולכתחלה הדתק שעת3 או טעות, פי על
 שנעל פוסקים יש א׳, נסימן לעיל כמנואר
 כאלו נרכותיה עס ההפטרה יאמר השניעי

 קראו אס אנל כשרה, תורה נספר קראו
 יאמרו נרכות, לי3 הנדפס נחומש הסדרא

: נרכותיה נלי ההפטרה
 לומר שהתתיל נשעה עשרה היו אס ח.

יגמור (וקצתן, ויצאו ההפטרה נרכת

 מקצתן יצאו אס אנל נרכותיה, עס ההפטרה
 לא ההפטרה, נרכת לומר שהתתיל קודס
 ההפטרה יקרא אלא הנרכות כלל יאמר

■ : נלנדה
 מפטירין מתונרות פרשיות ששתי נשנת ט.

 נאתרי מלנד שניה, סדרא של ההפטרה
 כנני ״הלא מפטירין מתונרות כשהן וקדושים
 : אחרי פרשת של ההפטרה שהיא כושים״

 ויצא, לפרשת שייך 3יעק וינרח הפטרת י.
וישלח: לפרשת נחומשיס שנדפס כמו לא

 מפטירין נשנת להיות שתל חודש ראש יא.
 להיות שתל חודש ראש כסאי״, ״השמיס

 ראש חודש״. ״מחר מפטירין נשנת נאחד
 מפטירין א׳ וניום נשנת להיות שחל חודש

 פסוק להוסיף ונוהגים כסאי״, ״השמים
: חודש״ ״מחר מהפטרת ואחרון ראשון

 גוט ניט דאדורר ווע^ען און אויםמיעןען
ווערען: געהערט

 די זאנעז דארוי מפטיר לvב דער י.
 אויט נגינה דער טיט הויר הפטרה

 קאן ער אויב נאר נביאים. פון טראפ רעם
 זא־ ער מעג טראפ פון,רעם נגינה די ניט
 ער אבער נגינה. די אהן הפטרה די גען

 און פאמע^אר פנים ע< זאגען דארף
:טאן הויבען ׳סעהנעם א טיט

 פסו^׳ע א אין גע^יינט האט מען אויב ז.
 בע^ דער און טעות׳ פי עא תורה ספר

 די זאגען ער מעג מפטיר׳ דער איז שביעי
 מען אויב אבער ברבות. די מיט הפטרה

 תורה ספר היין אין גע^יינט נט גאר האט
 א. אין סדרא די גע^יינט האט מען נאר

 די מען זא? ראן ברבות׳ אהן חומש
ברבות: די אהן זאנען אויר הפטרה

 מענשען מנין א געוועזען ס׳איז אויב ח׳
 זאגען אנגעהויבען האט מען בשעת

 זענען באלד און הפטרה די פון ברבות די
 גע־ ניט ס׳איז און ארויסגעגאנגען טייא

 די זיין גומר טען מעג מנין׳ קיין בציבען
 אויב אבער ברכות. א?ע מיט הפטרה
 נאד מנין קיין געבאיבען ניט ס׳איז.

די, זאגען אנגעהויבען האט, מען איידער

 מען זאא הפטרה׳ די פאר ברכה ערשטע
ברכות: די אהן הפטרה די זאגען

 י צווי איינט מען וואם שבת רעם ט.
 זאגען מען דארח צוזאממען סדרות

 אויסער סדרא. אנדערע דער פון הפטרה די
 צוזאממען געהן קדושים מות אחרי ווען

 כושים״ כבני ״ה^א הפטרה די מען זאגט
:מות אחרי פון הפטרה די איז ווע^כע

 די צו געהער יעקב ויברח הפטרה די י.
 ס׳שטעהט ווו אזוי ניט ויצא. סדרא

 הפטרה די• צונעדרוקט חומשים טייא אין
וישאת: סדרא רי צו

 שבת אום נעפאאט חודש ראש אז יא.
כסאי״. ׳׳השמים הפטרה די מען זאגט

 זאגט זונטאג אום געפאאט חודש ראש אז
 ראש אז חודש״. ׳׳מחר חפטרה די מען

 מען זאגט זונטאג און שבח נעפאאט חודש
 א ס׳איז און כסאי״. ׳׳השמיט הפטרה די

 מיט׳ן ערשטען דעם זאגען צו אויו מנהג
 חודש״ ״מחר הפטרה די פון פסוק אעצטען

 תשעה ביז בתמוז עשר שבעה פון יב.
 דריי פאאגענדע מען זאגט באב
 ירמיהו, דברי פרעניות: פון הפטרות

 זיר טען.האט אויב חזון,ישעיהו׳ שמעו׳
די פון שגת ערשטען. רעם געווען טועה
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 ג׳ מפסירין 3א3 ט׳ עד תמוז3 י״; מן יב.

 ירמיהו, רי3ד שהן, דפרענותא הפטרות
 ת3ש3 טעה אס ישעיהו, חזון שמעו,

 יפטיר הסדרא של ההפטרה והפטיר הראשון
 שמעו, ירמיהו, רי3ד הפטרות, ׳3 השני ת3ש3

: יאיס3נ3 סמיכות שהן מפני
 השנה ראש עד 3א3 ט' שאתר ת3ש מן יג.

 : שהן דנחמתא הפטרות ז׳ מפטירין
 תנכי, סוערה, עניה ציון, ותאמר נתמו,
: אשיש שוש אורי, קומי עקרה, רני

 נדחה ת3ש3 להיות שתל 3א חודש ראש יד.
 הפטרת מפני כסאי״ ״השמים הפטרת
: ״שמעו״

 ת3ש3 להיות שתל אלול חודש ראש טו.
 הפטרת ודוחין כסאי״ ״השמים מפטירין

 ׳3 השני ת3ש3 מפטירין ואז סוערה״ ״עניה
 סוערה״, ״עניה וגס עקרה״ ״רני הפטרות

 אין ת3ש3 אתד3 אלול חודש ראש חל אס ל3א
 הפטרת משוס סוערה״ ״עניה הפטרת דוחין

: חודש״ ״מחר

כז סיימו
ההפטרה, של הברכות דין

סעיפים ו׳ ובו
 ההפטרה רכת3 לומר המפטיר יתחיל אל א.

 פתוח החומש או יא3הנ ספר שיהיה עד
 ספר יסלק ולא ההפטרה, מקוס3 לפניו

לאחר עד המפטיר מלפני החומש או יא3הנ

 נראה שיהיה כדי שלאחריה, רכות3ה שיגייור
. ההפטרה אמירת על שמנרך וניכר

 ההפטרה שקודס הראשונה רכה33 ב.
 לענות אין נאמת״ ״הנאמרים כשמסייס

 האמת יאי3נ3״ו כשמסייס סוף3ל רק אמן,
אתת• רכה3 הכל כי אתן, לענות צריך וצדק״

 אז געזאגט האט מעז אוז וואכעז י דרי
 אנדערעז דעם מעז זאא הפטרה, אנדער

 ירמיהו דברי הפטרות, ידע בי זאגעז שבת
שמעו: אוז

 זאגט השנה ראש ביז נחמו שבת פוז יג.
 נחמו נחמות: פוז הפטרות זיבעז מעז

 אנכי פוערה, עניה ציוז, ותאמר נהמו׳
:אשיש שוש אורי, קומי עקרה, רני אנכי,

 שבת אום נעפא^ט אב חודש ראש אז יד.
 ׳,השמים הפטרה די נדהה ווערט
״שמעו״: הפטרה די פאר כסאי"

 אום נעפאאט אאוא חודש ראש אז טו.
 ״השמים הפטרה די מעז זאגט שבת

 אנ־ דעם מעז זאנט דאס פאר אוז כסאי״
 מיט עקרה רני הפטרות, י צווי שבת דערעז
 אאוא חודש ראש אז אבער פוערה. עניה

 עניה מעז זאנט זונטאג אום געפאאט
:חודש מחר ניט פוערה

מ סיימן
 באשטעהט הפטרה, ברכות פון דינים

ענינים. 6 פון
 אנהייבעז ניט זא^ מפטיר בעא דער א.

 ביז הפטרה דער פוז ברכות די זאגעז
 שויז זאא שטעהט הפטרה די וואו פפר ראם
 נאכ׳ז אוז אויפגעמישט. איהם פאר זייז

 אוועק־ ניט מעז זאא הפטרה די זאנעז
 וועאכעז פוז שאחז, פוז פפר דאם נעמעז

נאד ביז הפטרה, די ארויפגעזאגט האט ער

 כדי הפטרה. דער פוז ברכות אעצטע די
 ברכות די זאגט ער אז קענטיג זייז זאא עם

:הפטרה די איבער
 הפטרה, די פאר ברכה ערשטע די ביי ב.

 ״הנאמרים אוים אאזט מעז וואו
 נאר אמן. נאכזאגען ניט מעז זאא באמת״

 ״ובנביאי אוים אאזט מעז וועז פוח צום
 אמז׳ נאכזאגעז מעז רארף וצדק״ האמת
ברכה: אייז איננאנצעז איז ראם ווייא
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 שאחר רכה33 התפטיר שעושה ההפסק ג.

וצדק, אמת ריו3ד לכל כשמגיע ההפטרה
 וטעם אמן, שס לענות רכה3 סיום זה אין

 שם שענה קדמון, מנהג משוס הוא ההפסק
 ה׳ אתה נאמן _ זה נוסח גענוידה הקהל

 חי נאמן דבריך, ונאמנם אלהינו
 עלינו ימלך תמיד וזכרך שמך וקים,

 המפטיר תיכף חזר זה אחר _ ועד לעולם
 עד הוא״ אתה ״נאמן רכה3ה שאר לומר

 י״ג, פרק סופרים מוסכת כדאיתא גמירא,
 נזהרים אין מה מפני מאד תמה ״ץ3יע והגאון
 מקומות3 לכן הזה, קדמון נמנהג עכשיו
 שלא המפטיר יזהר זה נוסח אומר הקהל שאין

 נרכה סיום כאן שאין ידעו למען שם יפסיק
: חנס3 אמן יענו ולא

 רכות3 לומר ימהר שלא המפטיר יזהר ד.
אמירת גמרו שהצמר ין3שי עד האחרונות

 רכות3 לשמוע נזהר יהיה והצמר ההפטרה,
 שלא ומי רכה,3 כל על אמן ולענות המפטיר
 לשמוע וימתין יפסיק ההפטרה לגמור הספיק

: ההפטרה ישלים כך ואחר הנרכות

 מזכירין אין פסח המועד חול ת3ש3 ה.
אמצע3 לא פסח, מעין ההפטרה ננרכת

 מסיים רק חתימתה,3 ולא האחרונה רכה3
 המועד חול ת3ש3 ל3א ד,3ל3 השנת תקדש
 ההפטרה של אחרונה רכה33 מזכירין סוכות

 שחל סוכות של 3טו מום כתו סכות מעין
והזמנים: וישראל השנת מקדש ומסיים נשנת,

שלפניה הפטרה נרכת המפטיר אמר אס ו.
 פרשת של ההפטרה לקרות דעת על
 אחרת, הפטרה לומר שצריך והזכירוהו השמע

: הנרכה ולומר לחזור שנית פעם צריך אין

 די אין שטעהט וואם הפסח רעם ביי ג.
די ביי הפטרה די נאד ברבה ערשטע

 מעז זאא וצדק״ אמת דבריו ^שבל ווערטער
 גאר איז דארט ווייא אמן, נאבזאגען ניט
 דער נאר ברכה. די פון אויסאאז קייז ניט

 פאר־ א צואיעב איז ארט רעם אויה הפסק
 איז ארט רעם אויה וואם מנהג, צייטישעז

 און שטעהז נעבאיבעז מפטיר בעא דער
 געזאנט און אויפגעשטעאט זיר האט קהא

 באאד האט נאכהער און פסוקים, עטאיכע
 וויי־ זאנען אנגעהויבען מפטיר בעא דער
 אתה ״נאמן ברכה העאפט אנדערע די טער
 און ברכה, דער פון סוד צום ביז הוא״
 דארום אמן. נאכזאגען מען דארף ראן

 מנהג קיין ניט ס׳איז וואו ערטער די אויח
 דארף פסוקים, די זאגען דא זאא קהא אז

 מא־ ניט ארט רעם אויף מפטיר בעא דער
 קיינער זאא עם כדי הפסק, שום קיין כען

:בחנם אמן נאכזאגען ניט
 אייאען ניט זיד זאא מפטיר בעא דער ד.

די פון ברכות אעצטע די זאגען צו
 קהא אז פערשטעהן וועט ער ביז הפטרה

 און הפטרה. די אבגעזאגט שוין האט
געווארענט זיין זאא ווייטער קהא ראם

 בעא פון ברכות די נוט אויסצוהערען
 נאד אמו נאכזאגען זאאען און מפטיר
 געקאנט ניט האט וואם דער ברכה. יערער

 מפסיק זאא הפטרה, די גיר אזוי אבזאגעז
 דערנאר ברכות׳ די אויסהערען און זיין

: הפטרה די זיין משאים ער זאא
 ניט מען זאגט פסח המועד הוא שבת ה.

וועגען הפטרה די פון ברכות די אין
 אעזר די פון דערמיט אין ניט המצות, חג
 די פון אויסאאז ביים ניט און ברכה טע

 מקדש אוים אאזט מעז נאר ברכה, אעצטע
 המועד הוא שבת אבער אאיין. השבת
 ברכה אעצטע די ביי יא מען זאגט סכות

 הסכות, חג וועגען הפטרה די פון
 טוב יום שבת אין ווי גוט אזוי
 מקדש אוים אאזט מען און הסכות, חג פון

והזמנים: וישראא השבת
 נעזאנט האט מפטיר בעא דער אויב ו.

אויר הפטרה די פון ברכות ערשטע די
 סדרא, די פון הפטרה די זאגען צו דעה די

 אז דערמאנט איהם מען האט באאד און
 הפטרה, אנדערע אן זאגען 51דאר מען

 מאא א נאד איבערזאגען ניט ער דארח
ברכה: די
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סימן

סיסז

סימן
סימן
סימן

סימן

סימן
סימן

בה• שקורין תורה ספר רין א)
פורא• בע^ אהיות ראוי מי ריז ב)
?ורא• הבעא הנהגת רין ג)
 וביצר אתורה העואה הנהנת רין ד)

יברר•
 בשעת והההא הסגן הנהגת רין ה)

התורה. קריאת
^תורה. העודים סרר רין ו)
 בביהכנ״ם ו^וי כהן אין אם רין ז)

בא. ואח״ב
 קורין אין אנשים לאיזה רין ח)

לתורה. לעלות
 לתורה. לעלות החיובים סרר רין ט)
 השנה. זמני לבל הקריאה סרר רין י)

 ג׳ בקריאת הקריאה טעות ריז יא)
 בתענית או בשבת או בחול גברי

צבור.
 ר׳ בקריאת הקריאה טעות רין יב)

 המוער. וחול חורש רראש גברי
 רחנובה. בקריאה טעות ריז יג)
 ה׳ בקריאת הקריאה טעות ריז יד)

דמועדים. גברי

 ז׳ בקריאת הקריאה טעות דין טו) סימן
דשבת. גברי

 בקריאת הקריאה טעות דין טז) סימן
השנה. זמני בכל מפטיר

 של בקריאות הדילוג טעות דין יז) סימן
השנה. זמני כל

 תורה כספר טעות נמצא אם דין יה) סימן
הקריאה. בשעת

 ספר ואין טעות נמצא אם דין יט) סימן
אחר.

 ספר מוציאין טעות איזה על רין כ) סימן
אחר.

 האותיות צורת נשתנה אם דין בא) סימן
ומחיקה. נגיעה ידי על או בכתיבה

 באותיות נקב נמצא אם דין כב) םימן
הם״ת.

שנקרעה. תורה ספר דין בג) סימן
 אחר קדיש חצי אמירת רין כד) סימן

הקריאה.
וגלילה. הגבהה דין כה) סימן
 זמני לכל ההפטרות סדר דין כו) סימן

השנה.
ההפטרה. ברכות דין בז) סימן
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Iההדושה קריאה
י חלק יש ל ש

 אצלם ונזכר שונות במדינות הנוהגים אנשים כנויי שמות כל ובאו נקבצו :ו

 האנשים אותן לקרות איך דעת למען הכנוים, כל של הקדושים שמות

 בשם רק הכנוי בשם לתורה לקרות אסור כי לתורה. לעלות

ואיש. איש כל של הקודש

 ראזענבערג יודל יהודה מוה״ר וכר המפורסם הרב ע״י הובר

פולין, מדינת יליד ז״ל, יצחק ישדאל מהו״ר בן

קאנאדא. טאדאנטא, בעיד דאב״ד



שלישי־. לחלק הקדמה

 לתורה העולים את וחברות במגינים הקורא לקול בטני ותרגז שמעתי הנה

זלמן, גרונם, גימפל, פייטיל, טרייטיל, כמו שלהם, הבנוים בשמות
 כלל מדקדקים ואינם לזה. כדומה הרבה ועוד איזידאר, מאקס, סעם, ליפא,

 יכול עוד לתורה, בזיון היא שזאת מלבד הנה שלהם. הקודש בשם לקרותם
 ח״ו בישראל ממזרים להרבות כדי עד ונוראים גדולים קלקולים מזה לצמח

 בהלכות לדינא גדולה מינא נפקא שיש מפני לעלמא. איש אשת היתר ידי על
 הקודש בשם לתורה נקרא לא ובאם לתורה. לעלות המגרש שנקרא איך גיטין

 זה הרי בהגט, המגרש שם נכתב יהי' הזאת הקריאה פי ועל לו, כראוי שלו
 הנני לכן ממזרים. בניה ויהיו לעלמא איש אשת זה ידי על ונתיר פסול הגט

 שם לדעת הקורא בשם לדקדק נזהרים והחזן הסגן להיות בזה מאד מזהיר
 הגאון זה על צוח וכבר לתורה. לעלות אותו יקראו וכך האמיתי שלו הקודש

 :לשונו וזה התורה. קריאת הלכות שלו בסידור זצוק״ל יעב״ץ הגדול
 שם לדעת ויחקר דמיונו, על יסמך שלא ראוי לתורה העולים את הקורא

 משפחתו בני בו לחתום שרגיל אביו של הקודש שם וגם שלו הקודש

 הקודש שמות הרבה שיש לדעת וצריך לתורה. אותו יקרא וכך מובהק, לשם
 גדליה, וכן אליהו, או אליה אברהם, או אברם כגון היטב, בהם לדקדק שצריך
 לבסוף וא״ו עם מלאים השמות אלה גם שיש ירמיה, ישעיה, חנניה, חזקיה,

 גדליה. או גד שלו הקודש שם להיות ויכול ״גדל״ שנקרא מי יש גם התיבה.
 שם להיות ויכול ״בעריל״ או ״בער״ שנקרא מי יש גרשם. ויש גרשון יש

 חותמין וכן ישכר, הוא מדינתנו מנהג יששכר. או ישכר או דוב שלו הקודש
 לקרותו צריך יששכר עצמו לחתום רגיל שזה ידוע וכאשר רוב. פי על עצמם
 חותם וכן יששכר ל״בער״ לקרות רגילין ובאשכנז יששכר. בשם לתורה
לתורה ויעלה יחתום ישכר כל בפי נקרא הוא אם מקום מכל לתורה. ועולה
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 ועולין וחותמין יששכר הוא משפחתו בני ששם מקובל הוא אם אמנם רן.

 בשם ויעלה יחתום רק ישכר. לקרותו שרגילין בזה ישניח אל אז כן, לתורה

 אריה. או יהודה שלו הקודש שם להיות ויכול ״ליב", שנקרא מי יש יששכר.

 ולפעמים לאלחנן ולפעמים לחנן כינוי הוא לפעמים ״הנא״, שנקרא מי יש
 ״לאזער״ והנקרא אליעזר. הוא שלו הקודש שם מסתמא ״ליזר״. הנקרא ליוחנן.

 כינוי שהוא ויש שלו. הקודש שם הוא וכך נחום שנקרא מי יש אלעזר. הוא

 ליהונתן כינוי שהוא ויש שלו, הקודש שם הוא וכך נתן שנקרא יש למנחם.
 מיכל יש לעזרי. כינוי שהוא ויש לעזרא, כינוי שהוא עוזר יש ליונתן. או

 להם שיש כינוים כמה יש וכן למיכאל. כינוי שהוא ויש ליחיאל, כינוי שהוא
 הקורא וצריך סעם. פייביש, זלמן, זעליג, הירש, כגון הקודש, שמות איזה

 הוסיפו או שמו ושינו שחלה ומי הרבה. בזה לדקדק לתורה העולים את

 קודש השינוי שם להזכיר צריך לתורה לעלות בנו את או אותו כשקורין שמו,
 הראשון שם להזכיר צריך לתורה בנו את וקורין מחליו מת ואם הראשון. שמו

לשונו. כאן עד השינוי. שם קודם

 נגה המפיקים הפוסקים בספרי ולחפש לדרוש לחקור לבי את נתתי ובכן

 אותס וסדרתי הקודש, שמות כל ועל שלהם והכנוים השמות כל על

 אשר הבנוי או השם למצא נקל יהי׳ למען בית״א אלפ״א פי על הזה בספר
 במדינות והשכוחים הנוהגים השמות אותן רק הצגתי רוב פי ועל בו. מסתפק

 שמות כי האשכנזים. ממוצאי הם אשר היהודים בהם ושנקראים המפורסמות
 השמטתיס לכן האלה במדינות כך כל שכוחי לא הספרדים ממוצאי אשר יהודים

 לי ישמע עמי אך אם הזה, בחיבורי הרבים את מזכה שאני ומובטחני מזה.

 ספר דלתי על וישקדו בשינונם ינקשו ולא בלשונם יכשלו שלא נזהר להיות

 מהשאלות הספקות כל לפתור צמאונם וירוו מבוקשם כל ימצאו בו אשר חזה

 יבושו אל הפסוק בנו יתקיים זה ובזכות התורה. קריאת בעניני השכוחות

בבוא לראות ונזכה ישראל. אלהי מבקשיך בי יכלמו ואל צבאות א“ה קויך בי

אמן. גואל. לציון

המחבר.



טדדיל דריטע די צו פאררעדע

זויסען. דארח שוהל־גבאי ׳יעדער וואס

 תורה. עולי די ספר צום אויןש דופט מען אזוי ווי העדען פלעג איך
 דארט חברות, מנינים. קלויזלעך, שוהלעכלעך. קליינע די אין אממייסטענס

 אידישע הייליגע ריכטיגע זייערע מים ספר צום אויפגערופען גיט זיי ווערען
 נאם. אין זיי רופט מען ווי אזוי נעמען, אומהייליגע די מיט נאר נעמען,
 איזידאר, מאקס, פעם, ליפא, זלמן, גרונם, גימפל, פייטיל, שרייטיל. דהיינו,

 אויסער זיין. ניט אזוי דארך דין אידישען דעם ־לויט אבער ווייטער. זא און
 ארוים־ אמאהל דעם פון נאך אבער קאן התורה, בזיון א איז ידאפ וואס דעם

pאז ווייט אזוי אידענטהום, צום שטערונג א און טראבעל גרויפער א ומען 
 איש אשת אן ווייל אידען, צווישען ממזרים ווערען געמעהרט זאל דעם דורך
 איז שרייבען גט א ביי דהיינו, וועלט. די צו ווערען מותר כדין שלא וועט

 צום אויפגערופען ווערט מאן דער אזוי ווי דין דעם לויט חילוק גרויסער א
 ריכטיגען זיין לויט ריכטיג ניט איז אויפרופען דאם אז באלד אזוי און ספר,
 ניט־ריכטיגעז דעם מיט געשריעבען ווערט גט דער אויב און הקודש, שם

 ווערט עם און פסול, גט דער איז ספר צום איהם רופט טען וואט נאטען
 חתונה האט זי אויב און כדין, שלא איש אשת אן וועלט דער צו מותר
 שולד די דורך איז אלץ דאם ממזרים. מאן אנדערען פון קינדער איהרע זענען

 געהאט, ודרישה חקירה קיין ניט האט ער ווייל פפר, צום אויפרופער דעם פון
 חזן דעם מיט גבאי דער דארך אלזא איז. הקודש שם ריכטיגער זיין אזוי ווי

 ־ודרישה חקירה גוט האבען זאלען געווארענט שטארק זיין אויפרופער דעד
 ■ריכטיגען זיין טיט יעדען אויפרופען זאל מען ספר צום אדיפרופען ביים

הקודש. שט
 שיט זיך רופט דועלכער זצ״ל. עמדען יעסב ר׳ גאון גרויסער דער

 געשריגען מנהג פערדארבענעם דעם אויך לאנג שוין האט יעב״ץ. אמען1 דעם
 זיינען דאם אט ־און התורה. קריאת הלכות ביי סידור זיין אין בעשריבען און

:געברענגט וועדט ווייטער דא ווי ווערטער. הייליגע זיינע
 פערלאזען ניט זיך טאהר לתורה עולים די ספר צום אויך רופט ודאס דער

 זיין, צו ודורש חוקר מחויב איז ער נאר נעמען, זייערע וועגען מיינונג זיין אויך
 דער ־■ס׳איז אזוי ווי אויך און איז, זיינער הקודש ריכטיגער'שם דער אזוי ווי

 •חתימה די לויט ■אדער חתימה, זיין לויט פאטער, זיין פון הקודש שם ריכטיגער
 בעווייז א איז וועלכעם נעמען, זעלבע די מיט זיך רופען וואס משפחה זיין פון

 אויפרופען מענש דעם ׳מען זאל אזוי און הקודש, שם ריכטיגען דעם אויך
ספר. צום

 דארך ■מען ־וואם הקודש שמות פיעל דא ס׳איז אז ׳וויסען דארך מען
 אויפ־ שענש ידעם זאל מען אזוי ווי זיין ודורש חוקר און אריינקלעדען זיי אין

 ׳זעלבע האס אליהו, אדער אליה אברהם, אדער אברם דהיינו ספר. צום רופען
 אויך ירמיה. ישעיה. הנניה, זזוקיה. גדליה, הקודש, שמות די מיט אויך איז
 ניט הקודש שם זייער איז זיי רופט מען אזוי ווי לויט וואס מענשען דא איז

 הקודש שם דעד זיין קאן ״גדל״ איינעם רופט מען אז דהיינו, בעשטימט.
 צווישען חילוק א אויך איז עם ״גדליהו״. אדער ״גדליה״ אדער ״גד״ זיינער
־ גרשום. און גרשון
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 זיינער הקודש שם דער זיין קאן בעריל, אדער בער איינעם רופט מען אז

 ס׳איז אויב פאל, אזא אין מען דארןז ״יששכר". אדער ״ישכר" אדער ״דוב"
 אזוי ווי אדער איז, חתימה זיין אזוי ווי זיין צו ודורש חוקר ספק׳ א עפעס

 נאמען. זעלבען דעם מיט זיך רופען וואם משפחה זיין פון חתימה די איז
 ״יהודה״ זיינער הקודש שם דער זיין קאן ליבוש, אדער ליב איינעם רופט מען אז

 זיינער הקודש שם דער זיין קאן ״חנא״, איינעם רופט מען אז ״אריה". אדער
 איז ״לייזער" איינעם רופט מען אז ״יוחנן״. אדער ״אלחנן" אדער ״חנן"

 איז ״לאזער" איהם רופט מען אויב אבער אליעזר. הקודש שם זיין מסתמא
 דער אז זיין קאן ״נחום" איינעם רופט מען ווען אלעזר. הקודש שם זיין מסתמא

 שם דער אז זיין אבער קאן עם נחום. טאקי אויך איז זיינער הקודש שם
 דער אז זיין קאן ״נתן" איינעם רוופט מען ווען מנחם. גאר איז זיינער הקודש

 הקודש שם דער אז זיין אבער קאן עם נתן. אויך איז זיינער הקודש שם
 זיין קאן ״עוזר" איינעם רופט מען אויב יהונתן. אדער יונתן גאר איז זיינער

 ״מיכל״ נאמען דעם פון עזרי. אדער עזרא אדער זיינער הקודש שם דער
מיכאל. אדער יחיאל אדער הקודש שם דער זיין קאן

 פערשיעדענע האבען וואם נעמען, אומהייליגע פיעל פאראנען איז אזוי
 אזעלכע אלע ביי וואם פעם, פייבל, זלמן, זעליג׳ הירש, דהיינו הקודש, שמות
 זיין אזוי ווי זיין צו ודורש חוקר גוט חזן דעם מיט גבאי דער דארןש נעמען

ספר. צום אויפרופען איהם מען דארןן אזוי און איז. הקודש שם ריכטיגער
גע־ שם משנה איהם האט מען און געווארען קראנק איז איינער אויב

 איהם רופט מען ווען נאמען, א צו־געזעצט איהם האט מען אדער וועזען,
 אויסרופען מען דארןש ספר, צום זוהן זיין רופט מען ווען אדער ספר, צום
 קראנקער, דער אויב אבער נאמען. אלטען דעם בעפאר נאמען נייעם דעם
 מען ווען דאן געשטארבען, איז געוועזען שם משנה איהם האט מען וואם
 בעפאר נאמען אלטען דעם אויסרופען מען דארןז ספר, צום זוהן זיין רופט
 דער וואם ווערטער די פון אינהאלט דער איז אהער ביז נאמען. נייעם דעם

סידור. זיין אין געשריבען דעם וועגען האט זצ״ל יעב״ץ גאון גרויסער
 און מעהר מאהל אלע ווערט וועלט די אז זעה איך ווייל דארום, און

 איך האב לתורה, עולים די פון געמען די אויסרופען ביים פערגרייזט מעהר
 ארוים־ ספרים, פערשיעדענע פון הילך דער מיט ארבייט דער צו געגומען מיך

 געמען, אומהייליגע די פון הקודש שמות ריכטיגע די וועלט די אויך צוגעבען
 עם כדי בי״ת, אל״ך לויט׳ן געווען מסדר ספר דעם אין דא זיי האב איך און
 אריינ־ איהם אין דארך מען וואם נאמען דעם באלד געפינען צו גרינג זיין זאל

 וואס געמען אומהייליגע די בעשריבען דא איך האב אממייגסטענם קלערען.
 איך אידען. פיעל מיט באזעצט זענען וואם מדינות די אין זיי הערט מען
 בין איך אז און נוצען, פיעל ברענגען וועט ספר דער אז פערזיכערט בין

 שלחן דעם אויך איממער ליגען דארך וועלכער ספר, דעם מיט רבים מזכה
 געפינען איהר קענט ספר דעם אין ווייל התורה, קריאת בשעת הקריאה

 בשעת פאר קומען וואם שאלות און ספקות אייערע אלע אויך ענטפער אן
 דיגים די ריכטיג אבהיטען וועלען מיר וואם זה ובזכות התורה. קריאת

 גע־ זיין מיר וועלען וועלט, די שטעהט דעם אויך וואם התורה, קריאת פון
 במהרה שלמה גאולה די צו זיין זוכה וועלען מיר און טוב, כל מיט האלפען

------------------- אטן. בימינו
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אברהם. אברם.
 אברם. עצמו חותם הוא אם אותו ^חקור צריך אברהם, אא אברם כל בפי שנקרא מי
 אותו ?קרות צריך אז אברם, שנקראים משפהתו בבני שיש בבירור יורע אם וגם

 שיש בבירור יורע שאינו או אברהם, עצמו חותם הוא אם אב? אברם. תורה ?ספר
אברהם: בשם תורה ?ספר ?קרותו צריר אז אברם, שנקראים משפחתו בבני

אברמטשא. אברמלא. אברמקא.
:אברהם או אברם ש?הם הקורש שם א?ה ב?

אייבי. אייב. אבוש. אבלי. אבא.
אברהם: ש?הם הקורש שם א?ה ב?

אדאלןש.
ארם: או אפרים או א?יהו ש?ו הקורש שם

אהרן. ארון.
 ונם ארוז עצמו חותם הוא אם אותו ?חקור צריר אהרן, ?א ארוז כ? בפי שנקרא מי
 תורה ?ספר אותו ?קרות צריר אז ארוז, שנקראים משפחתו בבני שיש בבירור יורע אם

:אהרז תורה ?ספר ?קרותו צריך הבירור זה בר?יבא אב? ארוז,

אוריש. אורקא. ארילא. ארטשא.
אהרז: או ארוז ש?הם הקורש שם א?ה כ?

אורי.
ש?ו: הקורש שם הוא בר

אייזיק.
 הקודש ושם אייזיק שנקרא ?פעמים יש אב? יצחק, הוא ש?ו הקודש שם רוב פי ע?

 ואם ש?ו׳ הקודש שם הוא איד אותו ?שא? צריר ?בז אהרז, או שא?תיא? הוא ש?ו
:יצחק בשם ?קרותו צריר ברור דבר יודע אינו

אייזל. אייזא. איזי.
צריר ?כז ״יקיר״. הקודש שם ?אייז? יש ?פעמים רק יצחק. הוא ש?הם הקודש שם

:בזה אותו ?שא?
איזידר. איצל. איטשא. איציק. איסק. איזק.

יצחק: ש?הם הקודש שם א?ה ב?
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אידל.

:יהודה של^ הקודש שם

איכל.

:יהיאל שלו הקודש שם

איזרייעל. איסרייעל. איסרל. איפר.

ישראל: הוא שלהם הקודש שם

אלטר,
 נסתר. קודש שם לו יש ומסתמא ימים. ויאריך שיחי׳ כרי סגולה של שם רק הוא זה

לספר לו לקרות יכול יודע אינו ואם שלו. הקודש שם הוא מה אותו לשאול צריר לכז
אלטר: כשם תורה

אליהו. אליה.

 יש ואם אליה׳ עצמו חותם הוא אם אותו לשאל צריר אליהו׳ לא אליה שנקרא מי
 אליה. בשם תורה לספר לקרותו צריך אז אליה, שנקראים משפחתו בבני שיש בקבלה לו

אליהו: בשם לקרותו צריך הבירור׳ זה ובדליבא

אליאש. איליש.

:בזה יחקור לבז אליה׳ לפעמים ורק אליהו׳ הוא מסתמא שלהם הקודש שם

אלעזר. אליעזר.

בזה: אותו לחקור צריר לכז הקודש׳ שמות מיני שני הם

אלכסנדר.

אחר: קודש שם לו אין כי תורה׳ לספר לקרותו צריר כר

אנטשיל. אנשיל.

:״אשר״ הוא שלהם הקודש שם

אנאשטאש.

אליקים: הוא שלו הקודש שם

אשקר. אסקאר.

:בזה אותו לחקור צריד לבז שבתי. או נפתלי או יצחק או אשר שלהם הקודש שם
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באטשא,
:בזה אותו ורp^ח צריך אמנם ברוך. הוא של( הקודש ששם אהיות יכו?

בענא. בעני. בינש. בונם. בינם.
צריך ?כן ציון. בז או שמוא? או שמחה או בנימין ש?הם הקודש שם א?ה כ?

:בזה אותו ?חקוד

בעז. ציון. בן
ש?הם; הקודש שם הוא כד

בערנאד. בערמאן. בערטשא. בערציא. בעריש. בעריל. בער.
בזת: אותו ?חקור צריד ?כן יצחק. או יששכר או ישכר או דוב ש?הם הקודש שם א?ה כ?

בנעט.
טוב״: ״יום הוא ש?ו הקודש שם

ברכציא. ברכטשא. ברך. בירך.
:בזה אותו ?חקור צריך ?בן ברכיהו. או ברביה או ברור ש?הם הקודש שם א?ה כ?

ג אות

־״ גידל. געדיל. גאדיל.
בזה; אותו ?חקור צריך ?כן גד?יהו. או גד?יה או גד ש?הם הקודש שם א?ה כ?

גדליהו; גדלידר.
 קבקה ?ו שיש ואיד עצמו חותם הוא איד אותו ?חקור וצריר הקודש. שמות שני הם

 עצמו חותם אין וגם ברורה קב?ה ?ו אין ואם■ ?תורה. יקראוהו כר משפחתו מבני
:העו?ם בפי שנקרא במו נד?יה בשם ?תורה ?קרותו צריד

גוטליב. גאטליב.
:בזה אותו ?חקור צריר ?כן ״אהוביה״. או ״ידידיה״ הוא ש?הם הקודש שם

גוטקינד. גוטטאן.
״טוביה״: הוא ש?הם הקודש שם

גרונם.
שמוא?: הוא ש?ו הקודש שם
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גרויםמאן. גראסטאן.

בזה: אותו אחקור צריר אבו נדאיהו. או גדאיה הוא שאהם הקודש שם

. געצילא. געץ. געציל.
אאיקום: הוא שאהם הקודש שם

גומפעל. גימפלא. גימפל.
בזה: אותו אחקור צריך אכז מרדכי. או אפרים הוא שאהם הקודש שם

גיליק. גליקסמאן.
:בזה אותו אחקור צריר אכן יוסוי. או יעקכ הוא שאהם הקודש שם

גרשון. גרשם.
 קבאה או שיש ואיר עצמו חותם הוא איר אותו אחקור וצריד הקודש. שמות שני הם

 עצמו חותם אין וגם ברורה קבאה או אין ואם אתורה. יקראוהו כד משפחתו מבני
: העואם בסי שנקרא כמו נרשוז בשם אתורה אקרותו צריר

ד אות

דייוויד, דאווצי. דאווטשא. דודקא.
דוד: הוא שאהם הקודש שם

דידיא. דודיא.
:בזה אותו אחקור צריר אכן ידידיה. או דוד הוא שאהם הקודש שם

דזשאהן.
יוחנן: הוא שאו הקודש שם

דזשאזעןן.
יוסף: הוא שאו הקודש שם

דזשייקאב.
יעקב: הוא שאו הקודש שם

דלא. דאלא.
אחר: קודש שם או אין כי אתורה׳ אקרותו צריד כר

דענטשא. דענקא. דענזשילא. דענזעל. דענילא. דענעל.
בזה אותו אחקור צריר אכן דניאא. או דן שאהם הקודש שם אאה בא
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הוצקא. הודקא. הודל.

יהודה: הוא שלהם הקודש שם

העשא. העשקא. העשיק. העשיל.
 ״הושע״ שנקראים מיעוט זה אבל ״הושע" ולפעמים יהושע. שלהם הקודש שם אלה כל

 יש ועוד בזה. היטב אותו לחקור צריך ״הושע״ שלו הקודש ששם אומר אם לבז
נפתלי: או צבי או ״יהושע״ הקודש שם האלה לכנוים

הושע.
 יש ואם חתימתו כד אם בזה היטב אותו לחקור צריר העולם בפי כז נקרא אם אח
לתורה אותו יקראו ואז שלהם׳ הקודש שם הוא שכר משפחתו מבני בקבלה כד לי

הושע: בשם

הענטשיל. הענטשא.
■ ״חיים״: הוא שלהם הקודש שם

היימאן. היימי.
נחמיה: או נחמז הוא שלהם הקודש שם :

היילמאן. הילמאן. ,
שמואל: הוא שלהם הקודש שם

הערצקא. הערציל. הערץ. הירין.
נפתלי: הוא שלהם הקודש שם אלה כל

הערי. הערשל. הערש. הירשל. הירש.
:בזה אותו לחקור צריך לבז נפתלי. או ״צבי״ הוא שלהם הקודש שם אלה כל

האנדל. הענדל.
:בזה אותו לחקור צריר לבז ״שבתי״. ולפעמים ״מנוח״. הוא שלהם הקודש שם

היינאך. היינע. הענוך.
״אלחנן״: או ״חנן״ ולפעמים ״חנוך״׳ הוא שלהם הקודש שם

ו אות
וואליק. וואלק.

לחקור צריד לכן שרגא. או אורי או שלמה או יהונתן או יהושע שלהם הקודש שם
כזה: אותו
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וועל'. וועווי. וועפטשא. וועלוויל. וואלי. וואווי. וואפטשא. וואלןן.

בנימיז: או ״זאב״ הוא שלהם ההודש שם אלה כל

ווייבש. ווייבל.
 פייבל, אצלנו כמבטא והם רפויה׳ פ״א אות כמבטא הוא וא״ו אות שמבטא במהומות

 אליהים או אליעזר׳ או אלעזר׳ או שרגא׳ או אורי, הוא שלהם ההורש שם פייבש׳
 לבז יואל• או שניאור׳ או שמואל, או נהמיה, או משילם, או חיים, או חזסיה, או

בזה: היטב אותו לחהור צריר

וישלא. וישל.
 אפרים, או משה׳ הוא שלהם ההודש שם פישלא׳ פישל׳ כמו שלהם שמבטא במהומות

:בזה אותו לחהור וצריר שמואל. או ירוחם׳ או

ורידמאן.
״שלום״: הוא שלו ההודש שם פרידמאן׳ כמו שלו שמבטא במהומות

וריידטאן.
שמחה: הוא שלו ההודש שם פריידמאז׳ כמו שלו במהומות

ודיא. וואדיא.
 משפחתו. מבני ובהבלתו בחתימתו תולה והדבר עבדיהו. או עבריה שלו ההורש שם

בזה: אוחו לחהור צריד לבז

ויגדר.
אביגדור: הוא שלו ההודש שם

ז אות

זאליש. זאלי. זאלקינד. זאלקי.
בזה: אותו לחהור צריך לבז בצלאל. ולפעמים שלמה. הוא רוב פי על שלהם ההודש שם

זומעל. זימל.
בזה: אותו לחהור צריר לבז משולם. ולפעמים שמואל׳ או שמעוז שלהם ההודש שם

זונדעל. זינדל.
בזה: אותו לחהור צריר לבז יהודא. או יוסח או חנוד שלהם ההודש שם

זוסעל. זיסל. זיסא. זישא.
 או יהותיאל׳ או יואל׳ או יהושע׳ או אלכסנדר׳ או אלעזר׳ הוא שלהם ההורש ■שם

בזה: היטב אותו לחהור צריך לבז שניאור. או עזריה. או משולם׳ או ישראל, או ירחמיאל,
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זילכל. זילא.

עזיאל: הוא שלהם הקודש שם

זאלא. זלא.
שלמה: הוא שלהם הקודש שם

זיסקינד. זיסמאן.
 או ידהמיאל׳ או יקותיאל, או יואל׳ או אלכסנדד׳ או אליעזד, הוא שלהם הקודש שם

לחקור צריו לכז שניאור. או עזריאל, או עמנואל׳ או מרדכי׳ או משולם׳ או ישראל׳
בזה: היטב אותו

זיירא. זירא.
:זרח הוא שלהם הקודש שם

זלמן.
 משולם׳ או יקותיאל׳ או אפרים׳ או אליקום׳ או אלעזר׳ או אברהם׳ הוא שלו הקודש שם

:בזה אותו לחקור צריד לבז שניאור. או שמריה׳ או שלמה׳ או

זעליק. זעליג.
 אשר, אהרז׳ אבי־העזרי, אביעזר, האלה: השמות מז אחד הוא שלהם הקודש שם

 ראובן׳ פנחם, עזריאל׳ נתז, יקותיאל׳ יקיר׳ יהושע׳ יהודה׳ יעקב׳ יצחק׳ חיים׳ נרשוז׳
:בזה היטב אותו לחקור וצריך שמשון.

זאלקא. זעלקא. •
:יהודה הוא שלהם הקודש שם

זנויל. זאנגביל.
:בזה אותו לחקור צריר לכן נתן. או שמואל הוא שלהם הקודש שם

זרחיה. זרח.
 לבני קורין ואיך עצמו חותם הוא איר אותו לחקור וצריר הקודש. שמות שני הם

לתורה: אותו יקראו כר משפחתו

ח אות

חביה. חאוויא.
רחביה: הוא שלהם הקודש שם

חאצקי־ל. חאזקיל.
בזוז: אותו לחקור צריר לכן חזקיהו. או חזקיה׳ או יחזקאל׳ הוא שלהם הקודש שם
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חזקיהו. חזקיה.

 סבני מלןוב^ הוא ואיר חתימתו היא איר אותו ^חקור צריר ^כז הם׳ מות65׳ יעני
 ביעם ייתורה אותו יתראו הבירור זה וברליכא אתורה. אותו יקראו כר מיעפחתו

__ , העולם: בפי יענקרא כמו חזקיה

״ חילטשא. חיליש. חיל.
'3' :יחיאל הוא שלהם הקודש שם י, ,

חלפן. חייקל. חייקא. ״
. ■: :חיים הוא שלהם הקורש שם

חנניהו. חנניה. חנינא. .
ב-קבליד. לו יש ואיר חתימתו היא איר בזה אותו לחקור צריר לכו הם. שמות שלשה

משפחתו: מבני

חנן. חנה. חנא.
; בזה אומר לוייןווי צריר לבז יוחנז. או אלחנן הוא שלהם הקודש שם

----------------- • ... /

4 iי ?ט אותי■' i

טודרום.
אחר: קודש שם לו איז כי לתורה. אותו לקרות צריד וכר קודש שם הוא

, טעאדאר.
1לחקו צריך לכן יונתן. או יהונתן. או טוביה, או טודרום, הוא שלו הקודש שם

בזה: היטב אותו

-■ V -

טרייטל.
׳ןיהודה הוא שלו הקודש שם

/  V

טרייסטל.
בזד אותו לחקור צריד לבז מנחם. או נחמיה הוא שלו הקודש שם

, ■ טעבלי. טעבל.
l-i'• דוד: הוא שלהם הקודש שם

’ טאביאם. '
טוביה: הוא שלו הקודש שם

• טשארלי.
;אשר או שלמה׳ או מנשה, הוא שלו הקודש שם
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, י אות

׳ יאנטל.
טוב": ״יום הוא שאו הקודש שם

יאנקל. יאקוב.
:יעקב הוא שלהם הקודש שם

יעקיווקא, יעקיוו. יעקיל. יוקל.
 יואל הוא שלהם הקודש שם לפעמים אבל יעקב׳ הוא דוב פי על שלהם הקודש שם

:בזה אותו לשאל צריך לבן אליקים. או

יאצקן. יאצקא.
יעקב: הוא שלהם הקודש שם

יודא. יודל.
:יהודה הוא שלהם הקודש שם

יאסא. יאשא.
בזה: אותו לחקור צריך לכן יוסי. או יוסח הוא שלהם הקודש שם

יוזפא. יוזף. יוזל. יאסקא. יוסילא. יוסל.
:יוסח הוא שלהם הקודש שם אלה בל

יושע.
 שם הוא שכר בקבלה לו יש ואם כר עצמו חותם הוא אם היטב אותו לחקור צריד

אותו יקראו הבירור זה ובדליכא יושע. בשם לתורה אותו יקראו אז משפחתו׳ בני
יהושע: בשם לתורה

ישועה. יהושע.
 היא כד אם אותו יחקרו יהושע׳ השם מלבד ישועה הקודש שם ששכיח במקומות
 ישועה. בשם לתורה אותו יקראו אז ישועה׳ השם משפחתו בבני יש ואם חתימתו

 אותו לקרות וצריר יהושע להשם כינוי הוא ישועה שהשם נקטינן בסתמא אם אבל
יהושע: השם עם בסתמא לתורה

ישעיהו. ישעיה.
 ישעיהו עצמו חותם אם חתימתו היא איר אותו לחקור צריר ישעיה כל בפי נקרא אם
 בשם לתורה אותו יקראו אז ישעיהו׳ ששמותם יש משפהתו שבני ברור בידוע או

:העולם בפי שנקרא כמו ישעיה בשם לתורה אותו יקראו הבירור זה ובדליכא ישעיהו.

ירמיהו. ירמיה.
ישעיהו: ישעיה כמו דינו
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יהונתן. יונתן.

 בבירור עןנקראים מ׳טפחתו בבני יש ואם יהונתן עצמו חותם אם אותו ילחהור צריר
 אתורה אותו יקראו הבירור זה ובריליכא יהונתן. בשם ילתורה אותו יקראו ואן יהונתן

:העואם בפי שנקרא כמו יונתן בשם

יקיר. יאקער.
:^תורה אותו יקראו וכר יקיר׳ הוא שלהם הקודש שם

יאיר.
ילתורה: אותו יקראו וכר שלו הקודש שם כר

כ אות
כעתריל. כעסריל.

 אל״ח בילא כתריאל בשם לקרותם המנהג מקום מכל אכתריאל. הוא שלהם הקודש ■כם
 מלאך של שם הוא אכתריאל שהשם משום זה מנהג טעם הרש״ל וכתב בתחילתו.

לקרות ארץ דרר אין לכן ישראל׳ תפלות מן לקונו כתרים הקושר ברקיע ונורא נשגב
זה: בשם אדם לבני

כעמקא. כעמיא.
:נחמיה הוא שלהם הקודש שם

כיליש. כיעל.
יחיאל: הוא שלהם הקודש שם

ל אות

לעא. ליווק. ליאן. ליבלי. ליגל. ליבקא. ליבוש. ליב.
:בזה אותו לחקור צריך לכן אריה. או יהורה הוא שלהם הקודש שם אלה כל

ליכר. ליבער.
זאב: או אליעזר׳ או מאיר׳ הוא שלהם הקודש שם

ליפיש. ליפא, ליפטאן. ליבמאן. ליבקינד. ליברמאן.
 יהודה׳ אליעזר׳ אלעזר׳ אורי׳ האלה: השמות מן אחר הוא שלהם הקורש שם אלה כל

:בזה היטב אותו לחקור צריר לכן מתתיהו. ידידיה׳ טוכ׳ יום
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לעמלי. לעמל.

בזה: אותו ^׳טאוא צריר ילכז עזריאא. או אשר שיצו״הוא ההודש שם

לואיז, לואי. לאזער. לוזער. ליזר. לעזער.
 שלהם הרוודש שם ליזר לעזער כי סתברbו אליעזר׳ או אלעזר שלהם ההודש שם
בזה: אותו לחקור וצריו אלעזר. הוא שלהם הקורש שם לוזער זלאזער אליעזר׳ הוא

מ אות

מאריץ. מאריס.
מאיר: הוא שלהם הקורש שם

מאזעם.
משה: הוא שלו הקורש שם

מאקס.
מאיר: הוא שלו הקודש שם

מענדקא. מענדל. מוניש. מאנילא. מאנים.
מנחם: הוא שלהם הקודש שם אלה כל

־ מאשקא. מושל. מעשיל. מאשיל.
משה: הוא שלהם הקודש שם אלה כל

מרקיל. מייקא. מייזיל. מארדיש. מאטיל.
:מרדכי הוא שלהם הקודש שם אלה כל

מעכל. מיכל.
:בזה אותו לחקוד צריו לכז יחיאל׳ או מיכאל הוא שלהם הקודש שם

מילעכל. מיילעך.
:אלימלד הוא שלהם הקודש שם

מאטים. מאטעם.
בזה: אותו לשאול וצריו מתתיהו. או מתתיה הוא שלו הקודש שם

מתתיהו. מתתיה.
 שנקראים משפחתו בבני יש ואם חתימתו איד אותו לחקור וצריו הם. שמות שני

:לתורה אותו יקראו וכר בזה׳ קבלתם איר כר
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נ אות

נחום.
:אמנחם כנוי הוא לפעמים אב^ נחום׳ הנביא nש [ל1 הקודש שם הוא כד מסתמא

ניסל.
בזה: אותו לשאול צדיר לכז נסים. או ניסז הוא שלו הקודש שם

נעכיל.
:נחמן הוא שלו הקודש שם

נתילא. נעטיל. נטע. .
 קודש שם שם שנוהג מקומות יש אמנם ״נתז״. הוא דוב פי על שלהם הקודש שם

 חתימת ואיד חתימתו היא איד בזה אותו לחקוד צדיך לבז ״נתז״. השם בלתי ״נטע״
 קודיז שלפעמים לדעת צדיר ועוד לתודה. אותו יקדאו ובז כד׳ שנקדאים משפחתו בני

לחקוד צדיר לבז השם. קיצוד זה והדי יונתז׳ הוא ששמו למי ״נתילא״ או ״נתז״
בזה: גם אותו

נאטאן. נייטאן.
:בזה אותו לחקוד צדיד לבז יונתז. או נטע׳ או נתז׳ הוא שלהם הקודש שם

ם אות

םאמסאז.
:שמשוז הוא שלו הקודש שם

1■
סולטאן. סלאמאן. סאלימאן. סאלים. ,

:בזה אותו ורpלח צדיך ולבז שלום. או שלמה הוא שלהם הקודש שם

סאנקא. סאנילא. סאנא.
בזה אותו לחקוד צדיד לבז נתניהו. או נתניה או נתנאל הוא שלהם הקודש שם

סיני.
:לתודה אותו יקדאו וכד שלו הקודש שם הוא כד

סעדיה.
לתודה: אותו יקדאו וכד שלו הקודש שם הוא כד
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׳ סעדי. סיידא.

:סעדיה הוא שאהם הקודש שם

סענדרמאן, סענדרל. סנדר.
 עוד אמנם האומות, מביי מוצאו השם שזה הגם אלכסנדד. הוא שלהם הקודש שם

:מוקדון אלכסנדד המלד בזמז שהיה מעשה משום השם זה נתגייד התלמוד חכמי בזמז

סעמקא. פעם.
 שאו הקודש שמות דוב פי ועל ואנגליה. אמעדיקא בארצות מאד מצוי הכינוי זה
:בזה היטב אותו לחקור צריד לכן שמאי. שמשון, שמריה, שמעיה, שמעון, שמואל, הם

סיימאן.
שמעון: הוא שלו הקודש שם

ע אות

עבדיהו. עבדיה.
 זה, בשם משפחתו בני נקראים ואיד חתימתו איר אותו לחקור וצריך הם. שמות שני
כמו עבדיה בשם לתורה אותו יקראו הבירור זה ובדליכא לתורה. אותו יקראו וכד

׳ העולם: בפי שנקרא

עוזר.
 אביעזר׳ אליעזר, האלה: קדושים משמות לאחר כינוי הוא רק הקודש, שם זה אין

 חתימתו היא איר בזה היטב אותו לחקור צריר לכן עזריהו. עזריה, עזרא, עזריאל,
 לתורה אותו יקראו בירור, כאן אין ואם זה. בשם משפחתו בני שנקראים ואיד

הקודש: בלשון ומשמעות הוראה השם לזה שיש כיון עוזר, בשם

עזריהו. עזריה.
לעיל: כנזכר שוה ודינם ועבדיהו, עבדיה כמו הם, שמות שני

ענזל. ענדזיל.
איטר: הוא שלו הקודש שם

עקביא. עקיבא. עקיבה.
 משפחתו בני וחתימת חתימתו היא איד בזה אותו לחקור וצריך הם. שמות שלשה

לתורה: אותו יקראו וכן כר, שנקראים
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פ אות

פאליק.
 <עאמה. יונתז, יהונתז, שרגא, אורי, יהושע, האלה: השמות מז אחד הוא שאו הקודש שם

:בזה אותו אחקור צריך אכז

פולקא. פולי.
רפאא: הוא שאהם הקודש שם

פינטשא. פיניא.
:פינחס הוא שאהם הקודש שם

פייוויש. פייוולא. פייוול. פייביש. פייבלא. פייבל.
 חיים, אאיקום, אליעזר, שרגא, אורי, האאה: השמות מן אחד הוא שאהם הקודש שם

בזה: אותו אחקור צריך אכן שמואא. יואא, נחמיה, משואם, יחזקאא, חזקיה,

פישלא. פישל.
צריך אבן שמואא. ירוחם, אפרים, משה, האאה: השמות מן אחר הוא שאהם הקודש שם

בזה: אותו אחקור

פעלטא. פייליט.
בזה: אותו אחקור צריר אכן אאימאר, או פאטי או פאטיאא הוא שאהם הקודש שם

פלטי. פלטיאל.
:בזה אדקדק וצריך הם. הקודש שמות שני

פרידמאן.
:״שאום״ הוא שאו הקודש שם

פייטל.
אחקור צריך אכן המדינות. בכא כן אא אאא יקיר• הוא שאו הקודש שם רוב פי עא

בזח: אותו ,

פיליפ. פעליקס.
היאא. או אפרים, או נפתאי, או פאטי, או פאטיאא, הוא שאהם הקודש שם

צ אות
צדק. צדיק. צדוק,

:בזה אדקדק וצריד הם. הקודש שמות שאשה
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צלא. צלקא. צלאל.

בצצאא: הוא עןצהם הקודש שם אצה כצ

צמח.
צחורה: אותו יקראו וכר שצו הקורש שם הוא כד

סג

P אות

קאפעלמאן. קאפיל.
:יעקכ הוא שצו הקודש שם

קויפמאן.
בזה: אותו צחקור צריר צכז משוצם. או יקותיאצ הוא שצו הקודש שם

קעסיל.
:כזה אותו צחקור צריך צכן יחזקאצ. או יקותיאצ או קהת הוא שצו הקודש שם

קדיש,
צתורה צקרותו יכוצ זה עצ בירור ובדציבא ״קיים״. הוא שצו הקודש שם רוב פי עא

״קריש״: בשם

קלמיש. קלמנקא. קלמן.
:קצונימוס הוא שצו הקודש שם

קאנא, קונא.
:אצקנה הוא שצו הקודש שם

קארפל. קארפ.
:בזה אותו צחקור צריר צכז נתז. או אפרים הוא שצהם הקודש שם

קסיאל.
:יקותיאצ הוא שצו הקודש שם

ר אות

ראכמיל.
הוא.ירחמיאצ; שצו הקודש, שם
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רעבעל. ריוועל.

:מרדכי הוא שלהם הקודש שם
ריזער.

נדליה: או בעז שלו הקודש שם
רייכער.

אפרים או יקיר שלו הקודש שם

ש אות
שאלקא. שאעל.

:שאול הוא שלהם הקודש שם

שבח,
:בזה אותו לחקור צריד לבז שלמה. לשם כינוי הוא ולפעמים קודש׳ שם הוא לפעמים

שולטאן.
בזה: אותו לחקור צריך לבז שלמה. או שלום הוא שלו הקודש שם

שיימאן.
בזה: אותו לחקור צריר אבל שמעון. לשם כינוי הוא רוב פי על

שיימא.
בזה: אותו לחקור צריך אבל שמאי. לשם כינוי הוא רוב פי על

שיינמאן.
:אפרים הוא שלו הקודש שם

שיקא. שייקא.
בזה: אותו לחקור צריר לכן ישעיה. או יהושע הוא שלהם הקודש שם

שיעלא. שיעה.
יהושע: הוא שלהם הקודש שם

שייעלא.־ שעיה.
בזה: אותו לחקור צריף לכן ישעיהו. או ישעיה הוא שלהם הקודש שם

, שילם.
בזה: אותו לחקור צריר אבל משולם. מן השם קיצור הוא רוב פי על

שכנא.
צריר לכן הקודש. שם הוא כר לפעמים אבל •.שלום״. להשם כינוי הוא רוב פי על

:בזה אותו לחקור
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שלאטקא.

שלמ^ז: הוא של( הקודש שם

שמוליק. שמעלקא.
בזה: אותו לשאול צריך לבז שמעון. ולפעמים שמואל, הוא שלהם הקודש שם

שמערקא. שמערל.
בזה: אותו לחקוד צדיד לבז שמדיהו. או שמדיה הוא שלהם הקודש שם

שמריהו. שמריה.
 משפחתו בני נקראים ואיד בחתימתו אותו לחקור צריר לבז הם. הקודש שמות שני
 בשם אותו יקראו בירר ובדליבא לתורה,. אותו יקראו כד האלה, שמות להם שיש

:כל בפי בז נקרא אם שמריה

שמעיהו. שמעיה.
שמריהו: שמריה בשמות לעיל כנזכר דינם

שאמשין.
:שמשון הוא שלו הקודש שם

שניאור.
:לתורה אותו יקראו וכר שלו הקודש שם הוא כר

שעפסל. שעפס.
שבתי: הוא שלו הקודש שם

שעפטל.
:בזה אותו לחקור צריר לבז שבתי. או יעקב או דוד הוא שלו הקודש שם

שרגא. .
:לתורה אותו יקראו וכד שלו הקודש שם הוא כר

ת אות
סאמער. תאמער..

איתמר: הוא שלו הקודש שם
סאנא. תאנא.

נתנאל: הוא שלו הקודש שם
תנהום.

לתורה: אותו יקראו וכר שלו הקודש שם הוא כר



 ראשון חלח מן המפתחות לוח
.6 ,עמוד על נמצא

 שני חלה מן המפתחות לוח
.104 עמוד על נמצא

ה ר ה ז . א ה ל ו ד ג

 איש יזיד לבל גמור באיסור אוסר והנני גדולה באזהרה מזהיר הנני

 מדינה בשום במתכונתו, שלא והן במתכונתו הן הזה, חיבורי להדפיס

 את לאסור אדם יכול הקדושה תורתנו דין פי על כי רשותי. בלתי שבעולם

 ישראל בדיני הן גבול, השגת איסוד חומר ידוע זה ומלבד העולם. כל על שלו

ינעם. ולהשומעים יענש. ענש דמלכותא בדינא יהן

המחבר.

 והאשה להאיש הזכות להם שתעמוד שבשמים אבינו מלפני רצון יהי

 דאלאר 200 בסתר מתז אלי שלחו אשר טאראנטא, עיר מפה בנים חשוכי

שמותם. להודיע ברצונם ואין הזה, הספר הדפסת על

 במהרה בימא של בזרע אותם ויפהד עליהם ירחם כל ויכול כל היודע

טובים: ולמעשים ולחופה לתורה לגדלם


