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 : ככרטסמכי65 פקורע געס )חט נטיורי מיוקיס נ' 'פריב(
 : מחקם גגי 666ס 6ס לכס טכ)')חו דכרריג(
 : כגורך הב) וסכרכם ס)חמניוח סש'ריר(
 : b'Stp'be טגעי3י )עפות סנעוסס עימסרפיו(
 6יך D~ib ועגול סססיד"ס פקירין סמעיחוחרטז(

 :מכלכין
 : ע)ייסו סשדתי' קבע מ6ס סע,'פיז(
 : מכרכך ופיך כביסמן סכ6ס מסת סתי'ריח(
 : ויומן פורז ע5 מכרכין ו6ק-רים(
 מסקס: כ3י נ%טפ 6%ס ob רכס סנ)')ת1 דנהרב(
 : גף )עפוח נסח )ססחעמ שחר 06רבא(
 : כעת סקערס 6ת סומין 06רכב(
 301 מיד לכיש (Stjb שסר ob כסר ס"ה)רכג(

 :סרפן
 ספפוופ מגשך פיס עתמח על )כרך ים ohרכר(

 : סדיניןוב)
 )עגמו: מנבך 6מד כ) 06 ר~שצזס סכשך ייןרכה(
 ועכוזכן חוורן 06 סותמן ע) פמכדעין 16חןרכו(

 :כס6ה)ין
 )טגן: ממך %ז יסיט 6ס ממען ס)%ל סיין ע)רכח
 : וסמעיג סעוכ נרגח )נוך סדיןרבת(
 : מכימי כמתי פשע מדם י'1רכס(
 : וסמע'נ יחוג יין יין סיעי ע)רל(
 עקרית: מכרכים 06 ססשדס כשך סכ6'ס תיחחרלא(
 : ספת מן ידים מששן wb 6'ן סוס סמןרלב(
 : ומזרו ועש מסוכיו סס'1 חכורס כנירלנ(
 : 4שןגיס מיס וש) משיש נעררלר(
 : עמסו פגלכין 06 למרוגש מיסרלה(
 : טעם מטס סחןרל0
 : חמצן ככרכח נפשעו )חוור גרז כמסרלו(
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 "ארל"מ
 ? שונס טD1)S 5 טאמל 6%ירטש

~bt(W"
 ארבע: 6)6 5ל 6ין

 : IW:f נגרעות מייטח גםיסרש
 המזע ננרכח )סו64 יט5 6כ) bh, פירסא(6ס
 ? ס%גסי
 פי ~b'S 6עו נחס אא %61 טש 6מ5סרסב(

 : ומחסט5%
 16כ3 כסן ס" וס6מד 6ק ס) מטח ממסר מירמג(

 מכירו: )ה641 יכו) 6מד ש 06מ4ס
 : ע4ו nnfD ,ףן עב) 6כ)רטף(
 : onlob כרכס זכוך הסיעוררמה(
 : טס עעהס סקס תעין נרכס obרם0
 : מנגרף 06 'רק 61מד דנן Srb תסערי807
 : ת5ערטין וד' 6ג)ץ טסםרטח(
 : )ענפן a)DtB גטיםרמם(
 : עבו מזמגין 6סי שכסכין 5ל שיודע קעןר0
 :  טכקדוטה זנר )כ) טוחו משירטין 06 טורם ק9ןרנא(
 יתקין ob יטן ממן 61' סרסת גכהע "רוטב(

 ו פחו5סתט)5
 : גמ0 16 למט ננסשמ מחמע 6זרננ(
 לנוגס 061 א"ע וי% יגס שכיר 1)6 9עסרנת(

 : ועקפת פס4ויל0
 : 6%ט)ר"מ ט)טכח אגיר רימנככמ מ) 06רנה(
 עגמו ס) נרכס ע) 6מן )עמת _זפ 06רנ0

 : סיריעקימת
 סכרט': סוף וסשסכ) כונס,רוט3'ס 6מר 6מן עג'מרנ0
 גמטטע: עוקם ככסית :otbh' נכלכח 4פל 6יןרנת(
ן : סקל מוזר ptbs 610בהנם(  

 : 'p'Db שכן עד למגיס סתטסיקרם(
 : נרלמ 6מל ס)סס מעיןרסא(יכוך

 : )מרק olbn, 6ין ש6כ4 פפ5פס אוץרסב(
 )מ)ק: מ4ס פ6כ4 טלסרסנ(
 : 5ך פרס 651 פוך 16פר סי' עסוקםרבד(
 : נסן נסטין )4י קדימס זין .ס 06רסה(

 הפירות נרכתהרכות
 : כשתת נתיל % פנוק 06'ר00
 וסייס גדושי ספחהם(

 כדממתי
 ו

 : פסולן Vb דם סמןרמח(
 : ננס? ע14 )נלך ob כעיתה מד עונ יןהמם(
 : פלעין 6י סשליסין ע)רע(
 : פנרכע 6י פסק6עי %1ח גרוטי)י ס) פסטרהמ(

להצב(עי
 תכלכין: 6ז %והרו

 : יגריס hhan ש% שחמ(
 : פסתעריס פוט דכהרער(
 י פכלכץ: 6ז עננים סופירעה(

 נגףס6יךמגרכיו: ספה עעס ויגן כפרפרי 6סרעו(
 : סרס 6חר מנרכין 06והנך
 : ושרות sst ספץ ש מותמים )4ק o~e גלרצף,(
'aeועטע)יס מיין פנלכין 6ך וססעיס ערטגיס ; 

 ? נינט ידיעונן %חרפ(
SD(dt1מ5וט),ן יין. , 
 . ,' : נסוס סניפים משפיסרפב(ע)
 ומשטויס: מיין וכרתי שמירפג(

 : hinthיפד(6'.חו51"
 : כיכר סתרוקמיס וידירפה(
 : וכרפי חופירפו(
 4עת" נלג)ידייפז(

 : ליק טקילין ומיין מטס)'ס
 : כעין ס6וכ5ין דגן מיני ס' ע) מנרכין 6ירפת(
(WD~(? זומן "מ ? 
 : bD" דגסמ6 שמץרצ(

 ן מנרך 6ן נח)כפ 1סמיס כמ;סרצא(סת
 ? עדסי0 16 פולין כתוך קמם כפגוחניסרצב(
 : י6 06 כרך ob נסחסק 06 סכרכוח כ)רצג(
 מטעתחרצד(

 סחכם"
 : )גרך ?ריך 6ין

 : למריו מגרכין 06 עגב ט) גרגיר כ-1 כריה ט5רצה(
 : 1%b 'כרך 6ץ סמיוין *י מכוית ממוח. ס16כ!רצו(
 צרחות *מריסם עכרכין 06 מטין 1bst יין וע)רצז(

ממיסו
 : יתוסנ 6קי סרנם מינין )מגע סיורצח(
 : קנזס 6יזס עסולס קיבר וסת עמ6ס (Otp טתש( י ס6דמט )טרי קודם מען טרי כור6 06רצט(
 : סיין ע) ימד ססם'גו 6דס כגי יפ 06שא(
 ? כרכס ניגס ססס סוכלת נס טלין כרכס כ)שב(
 : 6תן עונין סל5' 6מר 06שצ(
 ofin: 6חרונס) לש% ע) 061מכרך סמור מסורש(
 : פסק6ע 6עז ספריםשה(
 ) : גרו סמליתשו(

 סניהן: 61'ך י,פ" מסו כסיחנושז(
 : לעיס מיני רסס )סרו סעשח(
(amle'a~ כטס סקו ססע1דס כפף )סגיו : 
 : גסים בו סנעסו פקוס סר61סששו( י סמוגמליס גרטיס סמרימשי(
 : )סודות שיגיס 6רנעסשיב(
 סטמי 'גרך דלך ot'h ע)ש"נ(

 : מ51י 4ח וע)
 : :מולך חטטת )החס)) זמן נמס עדשיר(
 : _עלע יבעל 6גס כתכת סעתעגסשפו(
(wvסראדיפ ענרך 06 מזסיס כטיס סיגס : 
 ועי' נזלגש פככיין 6יןשיז(
 ומבקי מוזר 06 סעעיס ע5 טסחייפ סככך מישיח(

 : סאןע)
 : ססמייפ עכוך 06 חיט טרי מרטיית סגכנסשי8(
 : מכיך ממי סגדך ים סרוסםשב(
 קעגס סשדס 65ע5 מותר 06ושכא(

 סמי
 : יעגמס

 : סמגמס תשחשבב(ומן
 4ור סתגמס הטיס סעחם))ין סעכינן מס ע)שכג(

 : סתנמססע
 וקמ"י פגמם מקסי)שכר(

 : מוסעין פ)
 מסיס: עלגים מחפה מנמס סחסע סכח.ג6שכה(
 : גינס תס"ח )סחט% )"דס 4 "יןשכו(
 : ע"פ קורין מקימתישכו(
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 הספרמימני
 : מטמר עמוד טעייה על קשט קל6 631 טגנתם מישבח(
 1 3ערכ מק"מ הישגה מנרכס סטרז'ח לפחסשכפ(
 הסכיכגו: 6"ר סומל סחלc'pte~ 14תטל(
 : עלכיח מסייס "מר ננרט )סססיק יכו) ס"3 06שלא(
 6מל תתיגות עומר לסיס ע) )יט51 מהמר 06שלב(

 : ערכיתחטף
 : פעמו ע) D"p )קרוץ מטסשלג(

 יחו% קדיט 15מר יכוץ סמיקהשלד(6ס
~bS, קדיפ 16ש 16מליטסקעגיס : 

 קדש יקמר 06 מעוכרת והסנס 6כיו טמח נרשלה(
 : כס% 16 הר6ט1ןכקדר

 tibSt מ סמו דכריס 6רכעסשלו(
 ! סטר"

 : עסמ ומכסס פטם מנסס מסטר מכסס61 ספ"שלז(

 ועיוב'ן שבתהלכות
 )6ש ומרמן ofnnt חוור טדס שוכל 16 סטורךשלח(

Ob(סכת ט% היסרס) יעז ! 
 : כסכת יסרק) ס) כנדיו סתסר 6שישלפ(
 )6"י סטכר tffb) Sblnt1 סוורס כמסכיל מישם(

 : כשנגוחהכטח
 : סטור נסכר ייסורי ספימס שסי טנפנו סרסשטף(
 : כבכועס כהמס והסייר סחר 06שסב(
 : )מסכם סמוך ע"ס כרמים מעיס נתח סוחר 06שטנ(
 : פכח כערג כלכיס מטימין 06שסד(
 : ימים מג' טמוח כשייגס ~פ)ינין :Pb )מס שי'שסה(
 : שוס )דהר כמיס מפיכס מטיפ 06שם0
 : )פנמסנדו)ס סמוך ש" סשדס מותר obשפז(
 : ומנג'ס מתעכס כע"ס סמחעגסשמח(
 סמגמס מן כע"ס מ)6כ: לנסוח ליסור תעםיג( : כיוס כ3 ע"ס 5ע5מו onDn )כהי מומרשסף(

aiPDS1: 
 וו משכס )עסות כעיט )%' )ומל סוחר 06שנ4(

 :כפצת
 עכרוטסס: oh יסטסוחו סלסול זכר8בב(כ)
 : ט)% יסעעגס עעס ישע שגישצג(
 )ס51י6 כטכס )שחרו מצחר 06 סחוס תפרשנד(

 :ממעין
 נפכח סקדרס bl~wS )86י קומר מוסר 806נה(

 : כ6טכבגונזת
 מכסס טקסס %נמס נפנה )ע)עג מצחרשנו(

 כה4סקדרס
 : פכח ט) גל )הדליק מגררשנז(
 : נרוח כ' יטד)יק 6מד )כי יטשנח(
 : כסדיקס ח~יס מכח קכ)ח ohשנט(
 סיחי! יעמס פס סכת עסיסן קנם סקס) רוב 06שם(
 ספנמס מפק מכח גקכ)ת )סקייס יכ51 6סשמא(

 :וכמעכס
(3aeמדופס ססחיפס יסן)יק פסניס מס ש" 

 ? סלח1)סד)'קס
 מדמיעכן ק6ע %7 ע) סמד)יק'1 ?קר כלך 6סשסג(

 טגצ5ט ופשטן #sw סמו 6ס" 6י%ו יםשסה( * נפן 1נ5מר נקנכוס ob t'P'hnשסד(
 : גר ועמס ימדסכרכן

(DW06 בטנת כמעריג למוס 6101 6ומריס : 
(tow06 כמג כמו נפנו ערנית חוחמין : 
 : כזכרו ילוח ממנן סגלכס קוער תלמיד 06שטח(
 ! נכןניח פנת פ) סטיר ו)6 כעס 06שסט(
 , 3פיפ 'ו"מ כטה) %ד)יקין כמס. 6ימייס 6י1שע(

i("ywpb~ סמנהנ גחטסע 
~ana 

 : גכיסח מקדה
 : סטדס גמקוס 6)6 קידום 6ין 6ומל'ס 06שעב(
 )סטם'ק גרן יום מנענד )6פן סחמ') 06שעג(

 : %טס וערסמפמסכס
 סמססיק וככלך )חוור גריך ob המו5י6  מעניןשער(

 :כקידום
 : סקיי1פ 6"ר טכס כציני hg:( ציירשעה(
 : נכת'סן (nDDSh  קיסוס סעוסץשעו(
 : כספק קורס היום עציו וקרפ סעודתו נמר "סשעו(
 : נךדופ קורס 'דיו S9D 6סשעח(
 : )ונץ פ)6 סיעור כמסשעם(
(ew06 ס6מליס ומעמו עעס )6 המקדם : 

oh(ND~עפם) יין ע) מקדסין : 
 ו %ומיס )מיס "ן ע) מקדסין 06שפב(
 סרסו ע3 מקדסיס 6ט מזוי "ן סכין נמקוסשפב(

 ! סרח ע)16
 נלכחס%וא: טטטס) 61ין קידוט ס) כיס )1 ים 06שפד(
 : מקס מגוי פייך 'es )סייס מפינה 6הד נחדרשפה(
 : "מלע כפלס משן קידום ס) טס 06שפו(
 1%תbh 1" סעודם נמקוס 6)6 גךדופ 6יןשפז(

 : טס )6ס) דעתו 6ין 06 עשומשם
 : קידוס כסעח ס"א מכמין )מס סעעסשפח(
 )למריחן יקדם יכו) 06 כיחו )בגסי סקיד1ס ע'שפט(
 לה עס יעיין 06 )קוית יודע פסינו מישצ(

 : כסגרסנוורך
 : נפרס פסעת סם) י"ס itss טיופין *מליס 6סואצא(

 יזוהו פפגס 6מר 1Dha נלץ בטנתשצב(6ועריס
 :מקום!

 ? נטבח ושדרי מזמור 6ומריס obשצג(
 פגת כיעל סקדופס )ומר כ6סכיזשצר(פסניס
 : מוסיעממקומך

 : לים ט) הסכיל טפך Ob כסכת גל'ח ממסעירשצה(
 : 1' כמגין עורס המפפיר 6סשצו(
 תפוספס כתורס שו6 סספסעיר סגלתו מסשעז(

 : כקדים l'P'DDnורפס
 : 5עו כקן ספרטס !חרנס ס6דס יו65 06שצח(
 06שצם(

 3רי
 sw % ספעש הטוס עתה )סחסי5

o~poi(40% פ : 
 ! %פר %ס ננוטש יקרע bS ידו ?ח%%ר0
 שכח: עשק פפ עי 5סחעטח ש" ש0עס קת4(
 : כסכת סנה שעגב ורני  ח)מייע %*וגב(
 כא4: 3פשהנ פגש ק %ס) שא סכרית לזפהנ(
 ס.ו ע3 גיכס 4"ש שקשק סשזס 6טחד(
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 הספרמימני
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 סעודות: ט)טס )עשח טמלימ '(imt~D ספשסיקיןת8(
 6רכע קוים ט)ים'ת סעודם יסקדיס ים 0806

 : כעסטשי
 ? מרגימ6 כמיני משדוח ל 5סס5י0 יטפיס 6סומש
 ? סעודת כטקס מייטב טפוסוזוז(
 : ככקר כסכם )ססכיס ט)6 שיצו מס שתפ(
 ? כסכת 5דקהך 16מריט onsהס(
 ן כלכות י"ח והוזיר נשכח כמגמם סעסחיא(
 סנטוס טמר כרסת ר"ח כפכח סממי) 06וטיב(

 : עמר חרסכמזו
 ו ~קנך ot~nlb 06 ר"מ ט!מחרתו טכחושיג(
 ? גממנו )סוכר 5רזהנר(
 חט)ס? ס1מע ערס ומכר כחטט )סלדי) ס"מ 06תפ0
 ועוור 5ריך hs'1 )ככרע טס )י סיס סיכ6תפז(

 : עטרם כסימנס פכח ohארמיס%
 ן )קכדע יין )be 1'1 פיוצת(

 סנטמ'סו ע) ומכרך מרים ס6ייירמח(מי
 ? גשכזג ס) גל ט) ס6ס מ16רי כורי מגרכיס 06תיום(
 : משעד 16 לסיכס ותנדי) 06תכ(
 מרסינן ט)6 "עזם הסומן ע) סמנדי)ין רוחןחב%(

 :כסשדחן
 )6: 6י p~b1 כעס מכ"ל עעיסלזבב(6י
 : סעדי) קודם יני 5עעוס 6סי obתכנ(
 6מל כע"פ מהנכס טשסס מיוהכד(

~SDDG 
ob 5רן 

 : ס0נד)ס נוכח5כלך
 : כטבוע יחס שמ5 סע0 וימי *עריס 06תבה(

 שבת הוצאתריבוא
 ? חומס טיס טיס עכעחהנס
 : סמסומרס סוגו פגעניםחכת( . י 1)ספחעפ )חכס'ע מעטוי דברורכה
 : נסייג'ל" כשכח )ג"ח מיתר 06תכט(
 סרנים: כרסות )כד שכעט) "סתוחל)ס6חהל(
 : כסכת מ15י5ח ס6יגס כסייח סי651בלא(
 : כפנת כעזית י65 )6 מר,ל"סושלב(
 : מ6מוריסס ק"מ )הס פיפ ססרכ)יס SDוזלג(
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 : גגנוס תחר ob 6מד plSn 636 13 עסין עיתרעב(
 : כמועז גגנס פסיי פסחן ג4תרעמן
 : כשעז מעטשו יתקן )6ק קומר מותל 06תרעד(
 : נמוסד מסוס )סרקתרעה(
 : גיבוס ע5 הלגנותן נחוי מוהל "סופרשן(
 : סלועך כמו) )זרח שחר 06תרעז(
 : דמי ס6כד כרכר טרקמסי6תרעח(
 : במועז 'ין כקנוחהרעת(
 2 כממ"פ סיין הליכת ע5תרפ(
 ; כמועד סרס מסמר )סיב שחר 06תרפא(

 : נמועד גלוית )""י סם6תתרפב(נעגין
 : הכגיס ס) 6'5סכ6 16 קען מפס) )כטח מוחרתרפג(
 : נמועד nuut 16 חסעין )כחונ מוחר 06תרפד(
 : )מכירו טבח ס6דס ארמיס 6נרחתרפה(
 : כענק סכוי ע'" )כחונ מוחל 06תרפו(
 : נמועד קורעין 06 מח פ) סקרוכיסתרפו(
 : כמס"מ וקכרין שגין מוטרין 6יןתרפח(
 : נמועד גסת 6כ)וח "סשרפס(
 )ככס מוחר 06 סרנ) כערג סני ו' יגס מ) 06תרצ(

 :31ספל
 1 נסכת קרוכס טמועס פסעושיצא(
 : כמועד סיין נדוק עגתרצב(

 ודיניו פסחהלכות
 )הטסיק גדיך "0 סנע"י תמס סתמי "0תרצוף

 : ממן)כרוק
 : חמן ניעול ע) כסמנלך סההיי:ו )כלך 'ס "0תרצ'(
 : לבסון ככל סמו65 עד )נרך )ממתין גריך 06וערצה(
 : סנדיקס כפעם ידבר יפ 06תרם(
 : עס מגעק סיז ספין הגבסים פימותתרצו(
 וכו': ממירק כ) ישמר ד3')ס ככעו)תרצח(
 : כסיירך וסיו65 3יס סמטרפתרצם(
 : כטין וככר עכנר גכגס obועש(
 : יכוץ) 6)3 חמנו ססשקיד 6"יתשא(
 : מכרו יסרך) 56) ממגו ססטקיד יסרך)יעשב(
 : מנולו 4:) 'סר6) מהכוס כגויתשנ(
 נססמ גסמחו )6"י )ישכיר )יקרץ) מוחר 06השד(

 ע)'31סנ'6

 ממי
: 

 וענגו סננ החח סעוחין סמיו מעים ע)תשה(
owoע) ווטו ctpn~ : 

 : קעלוכוה h(h גמול ממן ס"';ו דנך ג)תשו(
Outnיסר מעסת נשריה עמגחמע סי : 

הרר
 : יטפטף כמ65 נטיפם טסעמיד שמו מע"סתשח(
(emn6יסולו: זמן קוזס טגחעפס ממז 
 : עריכם טנסדקי נגקתעה(
 טש 6שר יען כיוס המערס סעוח מפס ממןתשהק

 :ראארס
 כשירו": כמכח עיט כסם) ג' סעודם )עטות 06תשיט
 : מרפס 6)6 ממן כיעור 6ין 16מר יסוד6 רכיתשיג(
 וע': תמשח כעס וגר כק) דספנתקו )ש'לס"'תשיר(

 3מססו: כפסםתשמו(ממז
(twwnטסם )טנ' סנעסס נפל מלמת : 
 : וסגגיגס nPb שים ענמ3נ מ"כתשז(
 : נטסמ ~וחים זנ'סתשיח(
 : ססליס נין כמגיות עימס כסטתןתשיט(
 )מ4פ יכף 06 ממן ט) כמדוכס טסמו מ"חתשכ(

 : נפסמט
 נ ר"ןגס ימות (1bD כנוגסן ,ח'סתשכא(
 : כיכפ כמנס טגחערכ ממןתשכב(
 : כטסח )פגם טעס טחןר;שכג(
 : ספלן 1כ3 כפסם גמש סגמ65ס מסםתשכר(
 : ר~ססמ ע)י1 מעכר נכרי ס) התןתשכה(
 : סססח 6מר יסר36 כניח טגמנ6 חמןתשכו(
 וסשע)יס יפרט) ט) וססמויס יסרן) ס) מרחתשבז(

 : סדינין וכ,6"י
 ן כסחפת חטר )מס סיפ 61"י יסרק)תשכח(

 41שע/1* 4 1184;/ זהיי641יש41484*ייא
ob(wtwnmrn 4מושר: ושנסן "רם כ 

 : מחכום כ"י 16 61כן ען כ"י כין מיניק 6יןתשל(
 קליי: )גיס מועטן סנע)סתשלא("ין
 : 61ק ען ע) מזוטתתשלב(
 : דנתי וטרע' סמדוכוחתשלג(
 : כחכח פ) ממכס 16 מרחסחתשלר(
 : סנע)ס נרן ע5ס גלי "סתשלה(
 : ,שכיח כגי ייןתש6(
 2 שפסם נסן )סטחעק יטפס תגיח ג)י ohתשלז(
 : נדורך סיורם יגעי) שיךתשלה(
 : ססגיגין סנע)ח דיןתשלם(
 : עסולס וס'6 סיפרו ממסכין פ"ששט(
 : סיס4ע עד כמיס סכ) )הטסות גריך obתשסא(
 : ונשקור ~r'h רגט)ס סדרתשסב(
 : פיפפע עד כמיס סכוי )סססות גריך 06תשלג(
 גסר,כ)י: סמגע'מן חח)ססיורס )סנע') סריך 06ופשטך(
 : גפסמ ודוק מקורו Sten )עסות מותר 6סולשטה(
 : כססם סקעניוח כ) )לסול סמ;סנרנשטו(
 : גססת דנם )6ע) 6יןתשטז(
 : סמטין )3רר גוסגין יםתשטח(
 : קמרם מסעה שמירס המעין וריקין ohתצטט(
 : סדמק כסעף כלוק קמח )יקח מוחל 06ועשנ(
 : ע"ע קורס סחג,ס 3עמון קריך "סומשנא(
UJwnסקשמג )סמוי גליחיס געגט יי ע;)"ןס קוג 

טסניק



תמני
 : סףפס )יקר פלשתשפ(
 : מוו% פ5ס שם'ןתשנר(
 : סממעס ט)6 פטר 6ן snr~ סקתשנה(
 ! סיע גבס hSb %ן 6יןתשנו(

 : ס)י)ס כ) ביס טיסינו 11Dbt מכמיה משתשנ0
 : רגיוטי0 נמים ע6 פן ס*'תשכח(
 ר: גמזי דוקה וטס כענרס ליסרו ס6תשנפ(
 : טמס6 טכס דעינ6 יומטתשם(
 כהייהן: 9י0 קפח ט טיס נקי ספח יק %תשטר(
 3ע3ס פ5מ סיחן מותר 06תשמב(
 ו )מ5ס ס5 %ר1ףתשסה(
 b~ebl מפנקס קנ6תשפר(

ob(ntwnמדוח ל )שן eb3 ; 

 : ס16ר )מזח טס )גוום יט) 06תשמו(
 : חרומס )סטריס מיס ע) וכרך ים 06וזשסז(
 מטח: קנוס טסם כערם מזה הנסוח מתמיהן 6סועסיסה(
 : מם"1 ע"י סקס Db )פין 6יןתשסע(
 : סמנויירין מריקיןתשע(
 3י1ס 3סנח ע"ס כקק) רגר.יי1ק פחעגין 06תשעא(

 :ממיש
 : נחפר ממן פס סנטוס %סתשעב(
 : ItDD ס5 סי) כמישר מסיום %עלוין 06תשעג(
 : עחמ'גין 6ין עיגנת מיתשער(
 : מממיגין נימס מי obתובעה(
 : טירות נמי ספגומ )קעף מומר obהוטעה
 : 3כ'ג'ס סעיסס )%ס מותר 06תשעם
 : ממעין "ס ממ"מ )מגומית גקפמ גגעג6 06משעת(
 ))זפ פאר %תובעת(

~tSID1nl 
 : קפא 16 מורסן

 : מיס עלו כסיוט) סקממ Sp15 ד %ו:שפ(
 : סגחנקט נפיסתו2פב( * : l'pno, )ח)1ע מוחר 06תשפא(
 ? שגס "ו נעיסס opn נע63ס 06תשפנ(
 : )כ% 1ירד1 ליס פמומגחוחספ יגרס כנעי%תשפר(
(nDEPn06 (כמ)6כס מסחי Swnbn :b~US : 
 עטפתן שסין וסכוכסין וססטריס סמייעיןורושפו(

 : מטחעד
 : לסחעגות גספ סנוקרותתשפז(
 עד 3ע"ט משדחו מטכס 06תשפת(

~stso 
: 

 טחחקי: עי נקע )מס טתמטך פו יוכן )6 עיטוששפם(
 : סמס,מרת משח מסקס 6חח גסנרס 06תשצ(
 : ססינס )עסות גרין. 6'ן סוס נומן י"6תשנא(

 דוס: יין 6מר )מזורתשלכ(%ה
 : )מוונ גרעי 116 דגו ייןתשצנן
 : יינו )מצג "ש ס) זרכן 06תשצר(
 olnnS 'רכס ob רונסון כוס ססהס 6חרוזשצה(

 : נעמיס;פס
 : וכינס ,לוע חנס')'ן סני )יקם מלוסתשצו(
 טסמ כסם) 6מד תבעי) h(b )יקמ סגין י"5תשצז(

 : סנרכמע"י
I(nswn('סמה: 161מ1 סוךלס יגניס ס6)חמ6 כסמחח 
 : נפעלת סענולו לרגר ועילס 15 סוס  גופןתשצפי(

הספר
 : כממש bw יוחס סנט) יאתת(
 : רנגון פכו) 6מר )ניך ים 06תתב( י רענון נעכב כרטח 6מל ממורין 'םתתא(
 : )ענס ססו6 מרור יקח חורת )ו לין פיתחג(
 נחרוסח: ו)"כ31 נחרוסח )עטותם ים 6ס סכויגסתתר(
 : טעמיס ט:' מכרכין ים ססמ נ)') ס)) נ3רכחתתה(
 : סני כוס ע) סגתן "רי פל6 סנרך 06תתו(
 : סגי כוס 6מר 6חמגס נוכס זיןתת0
 ממגות: ע) מגס ולכי"ח סמת'6 )כרך מתנסנ "ןתתח(
 : 1)6כו) כמרומח סמום )עג) עגסגיס יםהתא(
 : גמרוסח הכליכם )ענ) לין "ומליס יטו2ר2י(
 : סם,ל:: נעי סכריכס 06 סטקהחיא(
 : ט"מ גר') גגי )6כו) ים 06תתיב(
 גממסמ עט) ס6ששמן "כירח מגליך י"6תתיג(

 : כמרולוכליכם
 : )נלך 'יע תגע) עז 6ששמן 6כ) )6 6סתתיך(
 : (ימון 6מר )חוור מגוסתתטו(
 וא0נזסצ סקולות ס)טס פיסיו גליךתתם0
 : מוסס 6'ך מטיל ננלכח ט)יגיתחוז(
 : סחיר )" חריש כוסתתיח(
 : מפסוח טמרי )סרוח 06ר:תימ(
 סמסומרס: עגם כניח ")6 )1 סטין מיתתכ(
 : bnwnh מקדר חמלו )י' ד)יח מ6ןתתכא(
 : טסמ כצי) )"מליס ומגסס ססנדס סמסזר מ'תתכב(
 : )עעוס )1 יס "ס 6חר נכית סמקדסוותכג(

 פיכח o~D1b 06 ח3ס 3)י) טסמתתכד(כסמ)
 י "כותמגן

 העךבםה תתייקהלכרע
 : סימיט )פגות %,ך ט6ץ י"6רכוכה(
 : סיי)ס כ) )נרך סכם 06תתכו(
 קודי פקרי )ומר יט 06תתלה

 : ממועד כמו)

 ותעניות מ"בהלכות
 : סוסן ככנוס ס"מ ניעןהתנפ( - sb מל"ח מהימק יסייעמכת(%'ר

 : ספססקת (tllpp עוף כפר )6כ1) מוחר 06תתל(
 : סמטסקח olwPa חכטי)'ן נ' )6כו) 11Dbתתלא(
 6ט 6'  גיוס וניקלע  "1 נ6נ ע' כסנימסתחלב(

 ו לסלסלת  לסעורת כטכס נסר ליכולשיחר
 : שכח המטסקח כסעורם נוימון )נרך ש obתתלב(
 מסט סמטסקח סעודם )6כו) סהתמ') מירזתכר(

 : )רמון "סור "ס וממערסמעות
 סהעגיחו מ) 6ס המטריקה נסעודסתתלה(כעןססססיק

 סעגט כ) trfnol סג' )סחעגוח מגירוזתלו(ןמ'
 : נסכת ג6' כ6נ ע'וברע

 נסנת: %' כ6נ ע' כמגחסכסמ) ג"ג 6ומריס "סתתלז(
 ropnaI נתטמיס מומר ס " נסב סם) ג"כ ק' )')תתלת(
 : 11bnei ע) מכרך גסכח 63' )סטת ע"כ ;;מ)תתלש(

גתנו



 הספרסימר
 : ימל וערכ כקר קולין יכחוניס 5ומח נל תתפ( נטמרש סיוססח%ס !ומל6מר נ6סכמ מםתתם(

 : כטכח oOn העגית )סהענות rh סוס 3ומןתהפא( : גויסקרכו
 : PDD('1 ס6ין )ממוס סנוחעגין ממקוס ססו!ךתתפג( כמיס: )רמפ נווחר 6ס כע'ניו )ס)וף )1 ס" ,סתיסב( רג'שח! כשכס עג:ן 6ומל כסכמ סמתעגס 6סתתפב( כ6נ: גע"ו סקרנגות פ' )קלות esn גהגוו2ועסא(
 סכס"פ כומן pih1D1b'תתפד(סמהעגסכטנח;וי"ע מעכילס 1הי' יסוטע )ר' )ו היחס מטטהחר2תטג(

SDקייס סיי : וכו' עיניו : , 
י גוהג: סכ5נעס דכריס וגדמס נסכח סהן 63נ ע'תהטר(

 : 5י!יח )ונסיס 06תתטו( השנה ראש2קלבות : כ6כ כע' כחטי!ין חייכו2תטה(6ס
 nbnw השמל סקדוט סמ)ך 6מר )6 06ו2ו2פה( : סרסור ע"י נ6כ כט' למוד 6סתתסז(
 : מוור06 מ6הר 5רכ' כ5 )י סעסיח כ6כ כע' )כרך יס ,Obתתםח(

 : כטו6 )מייס וכרגו )ומר יסתתפו( : גמגע)ס6סור
 2 עוכיס )מייס וכחוכ )ומל ס6'ן '"6ן2ד2פז( : ויסע טירח ot~ntb :סתתממ(
 :, ימיסט)'רש 6)6כסני וכחוכ וכרנוו2תפח(6"6 : 3מכ ט' כו סמן כמו5"ס )סכדי) יס 06ועוענ(
 סחי4 06 כמן. ומי זכרגו 6מר )6התפט(6ס : נ6נ כע' כמנמה b)b נהס 6ומריס 6סתתנא(
 : ופו מניס !טממס מועדיס 6ומריס 6סתתצ( : ;ועס ויסי 16מרי0 06תתנב(
 ' : וססי%6 16מריס 06חתצא( רמוס 6101 16מריס h~bh !1 0 16מריס 06תתנג(

 סקיגו': סיוס 6מל סחיטק (ס מ כע"כ עמ)ה מעיהתנד(
 : )5יון 6ומרי0.וכ6רעקנה(6'ך
 : כעיג' יקרו )6 מגהגיס ר6יתיתתני(
 : גע"נ STDn'1 )סגימ מוחרוזר2נז(
 : ע"כ כ)י) סקדיס כ) 6ומריס 6סתתנח(
 : טחריח חחקכ) 6ומריס 6סתתנט(
 : סד"ס מסימן סססעורוחוזוזם(
 : כטור 015 )טג' יטר6) סוכס סמטטירין 16חסו2תסא(
 : מ)ג'ס כלן קמו סיז נגין טגי, 5ע 6קוזו2סב(
 : )חחייס עערות 6ש1תתסנ(
 : ס'ל מיגי ל) 6סרותתסד(
 : 6'ך )טעוח "עתענין ה6תתסה(
 6י ר5וטוח חעג'וח ר.לכס )החעגוח עכ) 06תתסו(

 : )יען קג)ססף
 מסטיק סמגחס כחט)ח עגע עסי6מל 06תתסז(

 : סחעגיח)קכ)ח
 כגודר bD" מיירי 06 וטורע חעניח 6דס )וסתת0ח(

 : וסיוס
 3ט)6 ססמל עמוד טיע)ס עד וסוחס b)eתתע(' : גסרסול יוס מכעוד סחעגיח קכ) 6סתתסם(

 : סשוחונמר
 : עגט וסמרית עיכיח )ומר רנע,1 6יןתתעא(
 6ומר רג)יו סעקר קודס עגע )ומר גנר 06תתעב(

 : חחימסכ)י
 : כו' דמ' דשחידי0 מ6חד וימ) שרן )מסתחעג(

 : סס רכ" העגיח ע3'י,ס סמקכ)יסו2תער(קס)
 י"מ 6מרי nln~SQ )ומר סנסגו סקומותתתעה(יס

 : כתעניתכרטת
 כנסכ"נ: 6'גן ומק5חן חעג'ח טקכ)1 עסמהתתעו(
 סחבט'): )עעוס 'כו) כחעגיח ססלשיתתעז(
 : עגפ DnoS(5 יכו) 06 מהעגה ט6יגו פ"1תתעח(

 כסחריח קולין כס' 6ו ככי סח) חעגיחתתעט('"6
 : ויח) וכערכסשסס

 sw 0ק "שמן סטוטרוק כ) כתכ הרמנ"סתתצב(
 :כנסיס

 4 טו)ס 5ריך סוטר חקיעח 06תתצנ(
 ? סחשעס מעככ 6ימ כמיט,6ס סחמותתצד(
 : כעיגו bsn מסוג 6ס דכק סתימחו2תצה(
 : 5חמוס חון טופר מו!י6ין 6יןתתצו(
 כסכס: דיע ככיח חקע D~)b רכתתצה
 : סמיוסכרע:קישח סש עד טוטר כרכח פחח)ח )ססיח 6סורתתצח(
 : )חשעס מכוין ו6עו סתוקעו2תצט(
 : מעומו )הקוע מגסגתתק(
 %סם"ן: מחקיע ססג' כל"ס סתינס סעוגל)טגיתהקא(
 ח%ח: עט) עחל פ)תטר"ת נתקינת )ה6ריך 5רךתתקב(
 6מלנ%"ע: כ) ע) י%ן ם)6 כסכריס )סוהר 5ריךתתקנ(
 4 6חס לכגט'מס )עטוחן 5ריך נ'טכריסתתקד(

 6מח גגטימס חסר"ח חקעתתקה(6ס
 : חסר"ת ק) 6מלמס נחקיעס ה6ריךתתקו(
 ס! כסכרי0 כחקיעס סתוקק סחקע מעססתתקז(

 : סכליס סגי ועססחסר"ח
 : ,ס3קי מי btsw י"כ ל"ס כחט)ח דוק6תתקח(
 : גדו5ס חרועס )סריע גוסניס יסתתקמ(
 : מ)חשע סחיגונךת מעככין 6יןועו2קי(

 ndbn נ) ייינ:: ::נן))י'סנו
 :סמוסף

 1 ויוס"כ נל"ס וסט'6;1 י)ומותתקיט
 נמונ וכתורמך ס6מל כיון רכ 6מר טי'21תקיד(

 : וטי)6מר
 : 3סכח ר"ס כסמ) תרועס ,סרון 6ומרתתקפו(
 : )טכמ Utst 6ימריס 6סתהקמז(
 : כוסרוגוח ויכ6 יע)ס י"6תתקיז(
 : כמוסף )חקוע 6ק- סמנסגועועקהה(
 : ט1סר חקיעח ע) )כיך יסתתקש(
 : כל"ס )יגעיח 6'ןתתקנ(



 הפפרמיככי
Bb(81VUhשציסשן stss נקזוט פו"ס טמ : 
 תסונס: נטנת ותמגעיס ס)'חוח 6מר יס 06רעזקכב(
 : געסרס נסמPD1' 6 סנעס חיס)חתקהנ(

 הכפדרים יוםהלכות
 : ענלך ו6ס יס"כ ערנ )עמ) גסעההשר(
 ע) )כרך יס 6סהושקכה(

 סד)2
 : סנל

 לק גדליס סחלח ע5 יס"כ ~s's 5נוך יפ 06תחקנו(
 סח5 נ'ס"כ סגל סז)קח ע) מכרכין06
 : 5nsnsסיהש

 : גסם סגס 1)6 טפנו גי"כ סס10דס שיחחהקכח(
 : 3גלכס )מחוס יס 06 שיחי כמת'מחתתקכם(
 : כחנמס סודוי 00"5 חורח 1)עמןהתקג(
 : )גו כס)ח וזוי )וסר )ס"5 ס6ין '"6וצוןקלא(
 : ניס"כ ממין ר,עמגח ישיןחתקלב(
 : עגעק נס פנרכיןש6י 2 )טיעור פ5סרטין ספטקץ כ)תהקלג(

 1 סמיח ועימו ידו )יעוליס)
 2 )סשס 6וש פמנלן ע' ונן מ'נן

 : טמסס רומ5'ן וסעסספל
 : fW'3 5עמ5 יש) 6ס גךץ נע)רצזקלח(
 : 'מף ))כת ויר6 ג5טל למוי ס5ליך)יל מירצזקלם(
 פופמץ p'bn ו6מריס וגימזק פומחס הס6תתקם(

 :כמוש
 : פרי "עתחקמא(טסמ

 2 כסנועהה 1)6 כגוריס מרג גדרס טסחר bVtlהחקסב(
 : נדלי כ) *מר פיש סנ16גיס רוכוצוזקטג(
 : 6חס טעס פשוס ננעעסוזתקסר(
 : גו' נסס b)b מלסין 'סתמקמה(
 : מנץ 6תס ופגחס סמרטם עללח '"6הטזקנצ(
 : כמגחס סממוח *מליס 06תתקמי(

 : נפגמס כטיס (nbwרצזקטח(6'ן
 %5יס: מחפמ גרל%5יס נ6קוס כגעעס י"6רשזקמם(
 : )שסעיס יי עק 6חס *עריס נגעי)סתתקנ(
 : נגעי)ס מ)כע 6גיפ 6ומריס bD'1 'סתתקנא(

 : ~fot פי)סתתקנב(כדמק5ע
 : כ6סלי טוסמ סשסף ח%וח סנמר 6מלהעזקננ(
 : ר.חורס ע) חוחס כמגחס גספפרסתתקנר(
 : כיס"כ נעדסמתיס 5דקס )גזל ססורנ)ו עסתתקנה(
 ניס"ג: מחעגת ומגישח עוכרוחתתקנו(
 : יס"כ ימיס נ' )עשח רני)יס סמ0יושתתקמ(

 מויהריכווז
 : %י)ן פחמח כסהס )6 ע5*ן 6יןתהזה(
 : עיעוע6 סוי ונעי חנןתתקנם(
 : סכי)ס חמח 16 סמעס חחח סיסןתתקס(
 : ססוכס חמח סטרוס סייןתתקסא(
 : ססהס תוה סגךתתקסב(

 2 34ט "ע5ס מנעסתחקסג(
 ? מנג ע5 כ6מ5ע קוגדסין ד' געןהתקסד(
 %ל עגס ססוגס כסוי חס" ט)6 5ריךתהקסה(

bia16סגוגגיס יר : 
 : מעויכס ע)יו ט6'ן נגסליס סמשר' ניחתתקמ6
 : נ6רנע כ6מ5ע טוס) טסע סכךוזתקסז(
 : "5סג6 נס וכגס מכ' נשס סיירעזקסח(
 : trsn 1' 3רנעס גס ויס עגו)ס ס" 06תתקסם(
 : כסס וסקי ע5יס נאתתקע(
 : סממס מטני סרין ע)י' *רסתתקעא(
 : nob נטרח 6)6 גחלת ,a'btתתקעב(
תתקענ(

 ספס)סי
 : )פעס מ)מעיס רט)וח

 : 6פומ די פמגס4 שט)גיס סוכס נייתתקער(
 : thm מסגי )6 סונרי כע5'תתקעה(
 )סומ מון )6כ)ס מממיריןס,6 יס נם'רוח 6ט"תתקעו(
 : )שכס מון טירוס 631ג31 למס )סחוס מוקרתתקעז(
 : )נצסס שן 6רעי 6גי)ח 6דס 6וכ)וזתקעה(
 : כמס)6ח6 דמפתי6 מ6י'רזוזקעט(
 : טיכגפ טעס נכ5 ססוגס SD מנרכין 06וזתקפ(
 מוך יהה ס6ס ססוגס חי נסעיס מסילדווצרוקפא(

 : חסרחסמקטס
 4 משפד )קיט יס 06תהקפג( י שסכימו 5% 610 סשכס מן טסור חחן 06תחקפב(
 ן מעופד סמקיס מ5ומ זעחתתקפד(

 לולבהלכות
 י טסג ע)יו גטוש 06תתקפה(
 :  סדרסו סיכס )ענתתקפו(
 : סיכסוס סיעוררזוזקפז(
 * ks 61ח ספ6ע 6ח )ש5י6תתקפח(
 ! טסו)ין וינט נץ)תתקפט(
 4 ססו) ר6טו גקעסתתקצ(
 : כפל ל6פו גסדקתתקצא(
 2 ר,טיו טס51 סתיומח נמ5קסוזתקצב(
 : עגהש ססדס 16רך פישר ג) סיסי' גריך 06תתקצנ(
 : סיכסו0 סיעור גמיו 'גסותתקצר(
 : וגערגס נסדס 'נטתתקצה(
 : קעומיס ועלכס סזסתתקצו(
 : עלכס ס5 כק)מ ע)ס 6)6 גסשיל )6תתק"(
 : סעיס ע) סנדי)ס כיגס 6חר )מ,ור )כתח)סרעזקצח(
 : )6נךו מטס 6)נתתקצם(

 אתרוגהלכות
 * מטו)ס גקכ ס6חרב גיכ 6םאלף(

 : גג6יסר מסעס ס6ינו גקכ א(%לף
 4 מנסגיס נסרנ כ) סנמומ 6תרוג כ(אלף
 : דקס ק)'טס מפמ גק)ף ג(אלף
 : סכוסר 06רוג ר(שלף
 4 סט" גכשו (oh ה(%ף

פ5פס



מימת
 . ? שייח ם עלס-1(

 6ו ס6הלונניקגז(
~alb 

 לישן עיור עכנריס
 :61יל

 ? סמיהן ט6ר יעז) 6ם קתרוס 4 סטין מי 01אלף
 : ורמון תריע יל6 )6 6תרונ כ63 )6 פ(אלף
 : סעעס כת"נ מסר המריס כלח י(אלף
 : )כתמ"ס 6נד טריה 4)כאהא(
 b(DSt )עסות )1 ים 06 6תרונ )י סגין מיאיטב(

 : סמיכןמנ'
 : טוו ס6הרונ ט'קמ קידש ס)ו)נ ע) ינרךאי"ג(
 : סיס מין 610 6ס טוטם כסרסאייר(
 : וסוף תמרס נסורו מגעגע סיכןאם"ו(
 : )נלך 4 יט oh מכוס פ3 נ6תרונ סמרימאפיו(
 : כי"ע )יסרק) )1)כ ססני6 6"יאי"(
 : מס מזוי 6חרונ סחין נפקוס טגוסנין מסאי"ח(
 )מחויר: ע"ע )סהגוח 5רז געתנס סיו3כ סעחן 6סאי"פ(

 התפלהסרר
 : נך'6ס שדם סוטעגומ י"6 כ(אלף
 : כסכת סוסעג6 6ומריס 06אכ"א(
 2 עמריו חגן קידוח ot~nth סם )') נקידוטאכתב(
 : טדי כרע ספ)כ ע) ומן )נלךאנ"מ(
 מוכס: כרכת 6מך עד ססחיימ )נרך מ6מליס יסאכ"ר(
 : ר,סוטח ממנ סקלי6ס סדראכרה(
 : רכ6 סוסענ6 גיוס סערכם ע) פכרכין 6יןאכ"ו(
 : גריך 1)6 חכיע ממניע ספי'אכשל
 ו נעלנס שגתו ייי 6יס יו%אכ"מ(
Sa

 : )תעמיס גחטיעי ס6חלונ 6של
 : ר6ס גי נסלע )קרוח מתמיכן סיכן ל(אלף
 סרומ: עטינ מוסף חת)ח קורס מכרח ססמז, מנסנאל"א(

 חנוכההלכות
 : סמי4ח 1סקי16ס סמן קערם מ)6איב(
 6פי' גג'ת 6כ3 כשן שעמגימס זיקףאלעג(

~SDD) 'כסרסמס : 
 : ס)עס כ) ומכס כדיעכדאל"ד(
 : לגר מנר מד)'קיןאמ"ה(
 : ידליק טס61 מ4ס טמד)קח 6טס )1 טיס מי 6טי'אליו(
 גו כטמ)ס ידויק מעכס ט) וגר סכת ס) גראל"ז(

 ? סכתס)
 : עגפס כדקת מפכם ט) גר קוכעיס יםאל'ח(
 : מויל 06 סנשיס ע) ססכח מיאל"פ(
 : טיכ?י) שלס מעכס גל )ס47ק מגסנ 0(אלף

 : סעסיח כטס סנסיס גע) מסייטן יםאס"א(

 כשי41הכ2 וזמכנהךצד
 : "ךןטע מישם מוקף 06 סטק טסיך כרךאם"ב(
(1%aמניען כעקך6 תייכות טיס . 

הרר
 ? o~nb )64% כ11 0י יש% פישא
 : ויוסג שעי נמניתן סקוריואט"ה(
O~eN6סכחוניס נין סכחונס סממ)ס 6ח סיר : 
(1ffONכ*מיד 6ס" 6וחס קורץ שמגס מגיוס : 
 : כערת חוספס סמגי)ס 6ת סקורןאט"ח(
 : מזיק )6 סקרי6ס נסעה כסיח סמגלס )שקיאכיפ(
 . : נימז ontb קורין גזעית ענעס נ(אלף

 : טמטורט מעם מון סרח דין כ) )ס נוחרםא"נא(
 עמד %יכל obאנקב(

~9DS 
: 

 : הכמניר סירס ייןאנ*נ(
 ! סטיי מסו)סיס טיסיו וכלנדאנ"ד(
 : כתוניס עם ממוכרת סי6 06אנ"ה(
 : גקרי6תס סעמ מיארו(
 1ShUIP5SI 1כ6 *מר ספניך קריכם קמרי שריס נקי)ארז(
 טס61 נען שכיסס ע) )'ט% יסיסת כסחי מגכגאבח(

 : נס'וס
 : כסבסד יסור נסורים פס פ מח 06אג"ט(
 : סעגי)ס )נ~,ת )גסכ"ג ס6נ) ילך ס(אלף
 י"ראמש(

 וע-

 כטפסר 6סוריס ob~ סר6עון 6דר ע)
 :וחענית

 שהיטהריכדת
 1 וכסמא )סמוע יכוייס גסיםש"ב(
 נ יטמא ושמחד דעומ,ק זיןאסיג(
 : סמועס כממס b'i~oאם"י(
 : גכ4ח 16כ) משמדאס"א(
 5מר bb" וכשמיס tDP דימוע )סגימ 6יןאם"ו(

 : ע"עשעז
 : ונכעות מהם onS ממומסאס-(
 ש שינ פטעטי ס) נסכין סחעאס"ח(
 2 6ש ט) נסמן סתעאס"פ(
 2 סנוע6 לחוך ממס ע(אלף
 ו וסויר טע6 )6תר 6טרומאע"א(
(1ffyw  : עסוכגת מסמסאעשנ( י נע 061 15ת1 וסמע ענר
 : ת6ד קעגס טג'מסאע"ר(
 : פסהמכפ סגימסאעצה(
 כפשכפכת: %ימס עטיתי ט)6 )י כרי 6מראע14(
 סכיןאע"ז(

 דוס"
 : )%ס6ס

 : ססנימס ע) מע"ח )קמור ממגיס יםאע"ח(
 : 1%1טי6 6כטר6אעקם(
 : סטחיע0 "מר כעז מסטין )ממס סרני) ים פ(אלף
 : ראת פגימות כו סיט סכיןאפשא(
 : פמיסס כסער נמלרק נסכל גנע 06אה"ב(
 )ענין ennb כמעות טת'עס )6מר סכיך obאפייס

רברסס
(Yh~%6שח ד' סט'סס כדי : 
 : נשף 6יי' לגמוע סימתן ג' %יך )ק0מ)סאפשה(
 : סוורידי0 )טיעע זריךאפק(
(fewכעס פסיי' סיעור : 

eon



 הספרמ*מני

 : פמיעס )6מל ססכין ע) סנרגרח מן ט3גח מ%1אצ"ר(
 : סי6ך עקולאצ"ה(
 : טמוס סטמוע ססכין נת61 06אצ"ו(
 : מקומוס 3ס)סס 16 3סגיס ססומסאצ"ז(
 : סמ'סס 6הר הרי6ס ניקכסאצ"ח(
 : כיגתיס וסמ כסמוח סרכס סטומסאצ"ם(

 : חיס סטק כהמס סטקאלףק(כוי

 מרפותהלכות
 : הניגו)ח טמתסאלא(
 : סמומ קרוס נקכאק"ב(
 : ספדרס חוט גטמהסאק"נ(
 : סע)'ון )מי גע)אק'ד(
 : ט;יס 16 6דומיס הוטע מן עורוח סגי Obאק"ה(
 : ;דס מ)וכ)ך ס,ו6לו עוףאק"ו(
 : 3וסס- נךן יו יפ3אק"ו(
 : סוטק כי נט)אק"ח(
 : מ)נץס )ג' מתטנ) סקגסאק"ש(

 הריאה מרפותהלכות
 ! ~bnt1DP מסרס 06 קי(אלף

 : סעווניה6 מקומס נסחגס 06אקי"א(
 טגמ61ס: יתירס נ6נכע מעטה דנה כנטו) יסר כ)אקישב(
 : וכפר 161גי נורי יחרחאקיצ(
 : ע6מת וגר6ות 6וגות סתי גת161אקי"ד(
 : סרי6ס נפר גיממאקם"ו(
 : סרי6ס ממף חסראקמ"ו(
 : 6כעכועוח כס פ'פ רי6סאקישז(
 : )מקנחס כו)ס ס6דימס כין כרלס חי)וק 6יןאקיה(
 : כפל 6וכמי 6וכמיאקי"מ(
 : כס7רן סלכוח קכ(אלף

 : (hnib סרוכס 16;6אקכ"א(
 : ככסל6 דסניך וסו6אקכ"ב(
 : סותמחס ורוטן פגקכס רי6סאקכ"ב(
 : סוחמתס דוטן פ6'ן כמקוס סגקי3ס י"סאקכ"ר(

 5מbnib 16 :6 נשטו3'אקכ"ה(גועס
 : )1 סמוכס 16 )דוטן סרוכסאקכ"ו(
 : בדוטן 'מד נסרט hntbol 61160 06א;כץ(

 פ6ין העה,מוח מן )6חד סגסלכחאקכ"ח(רי6ס
 : מטריףסגקכ

 6יןאקכ"ם(
'rtnb) ססרכות 1)געגע עלי6ס : 

 : פר'טס ד5ס6 כטרט6 6ט' סר'6ס נכי קי(עגאלת
 : ס)כ כפומן גסרטס ס6וג:ת obאקל"א(

 : כרי6ס ~;phln ממע גדעי מי)וק 6'ןאקל"ח(
 : הס)טימיח יע)סאקל"ט(
 : קען מעי תסן סיו,6 3סמס פ! דקיןאלףק"ם(
 : כמססו גגקכ הטרס,חו הטנימי כרם 1Ct'bאקט"א(
 : סגקנ סהמסס 6סל רס"יאקם"ב(
 : )גקג מגקכ מדמין Obאקם"ג(

 06 טרטס גס) 06 מכמיס ס6מלו 6נלאקמ"ר(כ3
 : כסר מההי)המסר
 נדיקס: ע"י סיתר )1 'פ מהט 16 קון גקינחאקם"ה(
 : ה)חיח ה)עיטהאכם"ו(
 : סמלס סריקס 6סאקם"ז(
 : פס6זימו נירוקין מכמריגן 6יאקמ"ח(
 : מל6ס כס;וי מטריטין סחגו מסאקט"ם(
 : גמתכו 16 6נטיו ס:סחכרו עוף ק"נ(אלף

 : )נוח ססמוך סטרק נסכר 5סאקנ"א(
 : הההחון כרנ) יפ טלקיס פ)קסאקנ"ב(
 : תפקומו bilto 3סוק ההמהון ר6פאקנ"ג(
 ו)מעל: מןה6רקוכ' הגסכל 'CiD' )העריף סמגהנאקנ"ר(
 : הניוין 1ומת מקו0 היכןאקנ"ה(
 : סניזין מנומח 6מד נ5סק Obאכנ"ו(
 : )תע)ססלג) תהך fnbt סג'ד'ן )ומח יע)אקנ"ו(
 : כעסגס גוכרות פ6'ן מיות כס6ל זרוסס ד'ןאקנ"ח(
 : דרוסה )ו 'פ 6ט מהו) 7'ןאקנ"ט(
 : סךרוסס כגדיקח מקגה יפ 06 קס(אלף

 : 3דלו0ס סנסר 5ךוס מ61 ו)6 כדקאקס"א(
 : סוס כומן גגדיקס סטק פוס )סכסיר 6'ןאקס"ב(
 : כרג) 16 ניד זלסס 06 )1 סטק 06אקס"נ(
 : כ6מרוח טגחערגו זרוסס סטקאקמ"ר(
 : ג)ורס דיןאקס"ה(
 ז סעין מן סגחע)ס כפלאקס"1(
 : סעין תן סגחע)ס נסלאקם"ז(

 הלברוירכבררן
 : סכס)יס מ)כאיס"ם( : טקוע 3ן מ)3אקס"ח(
 : סתהגיס פחמח מ)ג קע(אלף

 : הכנד יותרת טע) ססומןאקע"א(
 : מ)גיס מיגי פגי יפ 3ק,3סאקע"ב(
 : סנעוקן מוטיןאקע"ג(
 : נרילס ה1ריך המע'ס ר6פ דיןאקע"ר(
 : מ)כ 3עגין סנומכל מן מ6מלאקע"ה(
 6ע" ממגו bS(St 06ור כמ)כו lhlsn גד'אקע"ו(

 : l)rhמר6פ
 : כקזלס נומנו יסופס כסומן קגהערכ מ)כאקע"ו(

'פ



מ"מ
 : דם מפס "סירים מטין יםאקע"ח(
 .סאקיט(

~'1Qlh 
 1 מהכון 1tnSno 16 ע) ד0 ימ65 06 קפ(אלף 5 3הג6ס הגטה גיד

 מליחההיכולן
 קטיך יכו) 06 אקפ"ב( : מי 3סל )6ט) הלננסאק~"א(
 ו)6 נסר מזח הס אקפ"ג( : החרגגנ)ח ע) רסוןמבז'
 : מ6ד דק כמ)מ עמ)1מ ים חס אקפ"ר( : כהה')..הדיהו

 : תכוסס ס"ה" עז הכסר עמ)ומ 5רך 6'ןאקופה(
 מיד: רותחין ?מיס מ)ומנהוך הכסר )הסניך ים "ס פ"יאק

 ננך6 תם אקפ"ח : כמזח הגפר כינ.רסהייהאגפ"ז(
 : נתיחס זריך 5)י 06 אקפ"מ : מקמו מחתת '(Srb'תיגו
 ס)6 כסר אקצ"א : מנימה כני סגתכם) כסר קצאלף
 6חר הוזם ~b-sb כטר אקשיב : 6מח סעס 6ס כ'הויה

 מעת גמיס כסןססהה אקטרג כקדרם: והוסססמ)יהה
 : D(D('O 1)6 מכחוז סגמ)חס הרגנו)ח אקצ"ר :)טח

 חקגחו: מה נוקר ס!ת,סס)6 ימית נ' גסרטססהאקצ"ה
 אקצ"ז : ס5)ייס 5חר ס;כד ע) תי0 כופכין יםאקצ"ו
 עם כמחנת קערה הכגיסו וממ"כ מגיר כסר סמ!הומעסה
 : תגננה bD'(l גכ)י כסר מ)מו 06 אקצ"ת : כיסס6ל

 אפי' )6כ)ו 06ור מנוקב ti'bD כגויי סגמ)מ הגמלאקצ"פ
:tss:: אר"א06 : 'מיסס!6)מ)מ ג' ססהה כסר ר אלף 
 טס כסר )מקח יכו) 6ס אר"ב : ימד ודג'ס עוסהמזה
 הסער כי יעטה כיסד הרפס המו)מ אר"ג גת)מ: סק;'כסל

 הרקם וזלין מכסוין 6ין אר"ר : והכטר סבה כיןלסליק
 סמסימיס כעמס כרגלי גיהניס 6'ך אר.העדס'הכהכ:

 06 אר"ו : קריעס כ)י ה)כ כס) אר"ו : ה6ם ע)6ותס
 מטס) הככד 5ס אר"ה : הקריעה ההר הנכי )כס)מוקר
 6וסרין 'ס אר"לל( : נעוףודבק

~tono) 
 כמ)יהס: הככד

 : 5)'יס קורס ככד )מזוח bSn סגהגו מס ריאלף

 והיתר קמורהדכווע

הרו
 מלין עאוח ים איל"ג : סחו)ע 13 כסנמנ(סימת
 : נפיס הדס ל'נין ג' ארל"ר : סה'טס 1ריכ'1 06ג6.)ן
 כס סיס כתה ארל"1 : ככינים טורס סימן יםארל"ה
 הנמ65יס גמורת כינית ארל"ז : עמה המחכם) ~nlelbדם
q'p)נקעה הנמ65 ה)נ אמל"ח כה)כ: )6כ)1 מותר eb 
 : וגכיגס נסר טלוכ!'1 כסג.ס סיכר גריך ארל"ט :תותר
 6ין ארם"א גנ.גס: כמריו י6ס) )q'p 6' כסר 6ג: רםאלף
 זריך ארם"ב : נכינה 6מר כסר הקוי! הידיס )יטו)זריך

)התחיי
 : )כסר גגיגה נין . )סעודה סעודם כין מעוה 1'
 : כמר עם כח) גמ!מ 06 ארם"ד : כח) זיןאיארג
 רוחם ח)כ ארט"1 : כקדרה )כסגן 6סורין כקותארט"ה
 כט6יג1 כלי דמ)ימ ס6 ארמ"ז : 15גן כסר ע)סנט)
 התיגס סגט)ס.ע) מ)כ ספת ארם"ח : מטו עממתנ~)

 מ: ככב" ןוק6 פכור )סוהר ד6טסר '"6 ארם"טכקדרה:
 6ט ארנןא מכמין: הקדר' sp 0נס)' ח)כ טטח ר"נאלף
 : ס' מסערין כיסד ארה"ב : כסל sp כקדרס מ)ככס)

 כסל ארמזר : כסר מן כממנח סגתכס) רכסארנ'ג
 נג'ס גתכס)1 ארקה : כהמס מחר מהימס ע"יכמט
 "מ)כ מ)כ בו סגסממסו כויס ארניו : כסר ס)נקערס
 כסר sg קעיוח ארנ"ז : 16הו 16ט)'ן מקומיתהכמקפח
 סמהט0 ספקות 16 מון ארנ"ח : מומת כ'ולססלומניס
 כקדרס ס"ט) סמו 6ס מורין יס ארל'ט : כסל ס)כסגין
 )סין 6ין ר"מ אלף : ס6סורס יומק כחס6!גס
 : כסל עס כחגור n(;thD טח ארמ"א : כמ)כסעיסס
b~DINם) נ)' עס גתטל סג6סה 6"י ס) פת tflb : 

 טעם ארם"ר מגהנ)ססט'ס)קטי)66למ6ה:ארס"ג6'ן
 מין דין ארדעה : סה)וקיס כ) דרכגן 16 ד16ר"ח6כעיקר
 : היעין סגי סנקר6'ן סן מס ארם"ו : מיגו וכס"טכמינו
 כטל ארדעת : ~תמרס פיסול )גט5 דין מ)וק'ארם"ז
 : כפף כט) סלן 06 ארס"פ : נרוכ כס) כמ)כ ועוףפיס
 ע5מו' נוחכת:ארע"א ס) מכף כ) כננ? מס" זריך עראלף
 06 ארעיב ס6יסור: )כט) מהיתר עס מ5ערפיןס5יסור
 6ין ארע"ר : הס' )נסן )5רף עיי מו סחערוכוח כמריתיס 6סחוססי ארעיג : מנסרף)היחל סהיהר ת! הג)'כזיעת
 לעיס מהימס גקר6 תס ארנקה : בתחקרך כטוסכריס
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 הספרסשה
 6%תסדספממפ 6סס אשס"א : תסמיפ גש' ועיג'ת 6' המע קימח נ' ארשץר : ספיקה ספק דםארצע

 אה%ם"בס""מרו6ס ויס)סמכהג6והומקו0: חסמ'ס : 5מר ממיןוינסור
 נ:%:%%נ%%ןjw":Sss)o1new~ עכו"ם בשוליהרכות

 וסליקי: מעונרת ,,PQ ר"ייח דין אשררו מקן":דינונוע"י נגיסת יסרו )מס עעט ארנקו ס63ק: 6ח דניארנקה
יא : 6" מקינת גניגות העמיד 06 ארצ"ז : %יפ)

 4א 'א' *" י *4"ין סמא ס6ק כעיר טמ6 זנר ידן יזעינן אפי'ארציד

 6מל זס לוקס שט"ח א : כקורך כתמים דגי FDWN' טת עלו ועלג מ5ו' יסרס) סוער 6'ן ob ארנקם :לסור
 5ריכס הנרסס )ה;ס6 חגעוה שס"ט א : הננד ע) צרכיה כהצור: ככד קיסס כספ)כח מק')י1 חרופ ש אלף : 6"יס)

 )גסונ ירעס טנכע)ה גזה שע אלף : :(o~tp פגעם )יפנ כחטר: )כן כסורקחק'סס :ofnt סגעס מחירין יטאשנא
 61'ן נדרך סהו)כח אשע"א : מיס געירת לחרי ;דם כמו מוש) 06 אש"ג : ושכסירו מחגור גפי 6ס יעפסאש"ב
 6"י: נטולי )ענין נ6פ כטסגסוס

 ,-. כמה שע"ב א : )ינינס ג'מי )הוט נק"ס גגדיס )ס גניפו)י 'IplStn 6'ן אש"י
 ס6ידנ6 אשערך סחסתיס: 6מר ;ק'" הכע' )סטור )יגחין מ3% 6"י נס, 6ס אש"ה : 6ש ונגיח יםר6) נגיח6"י

 סעוח ממנהגי ז") סרמכ"ס )טון אשע'יה : דס ור6תס : 6סוריס Pb נסקס ob מ)ומ'ס ניג'ס דניסאשיו כקופי סעד 6סה אשעיר נ,כ: יו)דוח מסוגות סיו)דוח כ) ניסו)עקיסר36: נתר עק )וסימל ים 6ס זרוס6' גןכמ6כ3
 ר6הס טוסר:אשע"ו דס ע) ו)גע') גקייס ו' מפילות לטין מכי' ט3יעחן:אש"ח )6טר 6"י נכיסו)י מממירואש"ז)6
 (a(ot ת)נס 6ס אשע"ז : כיוס כו ורסקה נסכו 6' יוס :אשיש)6 כגולך מפולס סכ3 6'י גססי תטוסס6סוריס
 )סטור אשערך : )יגס כמו גמסכ 06 ערגיח חסי 6הר : סנע)ס שיכיס כי מס ומן יחיד ש"י ככזה גליויניח
 גיחו )יגע בסור אשע"פ : סחטמיס 6מר מיד ;נך'ס 1' גבס )ו ממיתן מי אשייט : 6"י ט3 ממקס דין שיאלף
 : וט' כסן ר61ס ייגס )ידחס ימי ובמר : ומוחמי 6"י ניומלפיס כצגיי סססק ר"ת )דכ:-י שפ אלף וט': ידחס ימי ג) ס)ימוח יני אשי"ב : )6"י )יחגס "ט) 06 והאס%

 מבילההלכות כלים הכשרהלכות
 גטך 6י1 אשכתב : מגוס כומגס עני)ס 6ס אשפ"א סעכילסמ)וזס 63 6ס אשוגר טיס: סנעח דיגיאוינ

 6סס 06 אשפ"ג )טניה: פסמטך עד 3סמסיןמטט עני)ס: ש63ע3סס

 -4*.--ד*ר*ף4*-
 אשפ"הכסעח : מכע3'הן עכ')הן )הסחיר )ריטבגיוס י ן עק יג 1 ן ו כו יק1 אשפ"רססוכ)ח : טכ')תס כ63ומן פכח כ)י) )עכ31יכויס

 : ססגח כיום וכעט) מעשק )מוף ס6סססדמקיגעס : כיגע)ק סי ע6 מרס ככויי דיגם 6נ;יסאשם"וכ)י
(tff~WNכיוס כסענ)ס עכעס )ס ע)חס 06אשפתן : סי6)ט עד כמיס סכלי )סססוח גריך 6ין : 

 רגכי)ס: )רקות קמרת %יכסאשפ"זכסטוג)ח6סס : סנע)ס 6מר קרים כמיס הכליאעד"וגריך)סעוף
 : סכגסת נבק )%ח מוחלת 6סס 06אשפצר כ)י 6'ן)סגש) אשירה ומןמכ)יגןיאו:אשיחכמס
 : נרפס מוכין Vbn ים וטסתן גמר מוטיאשפתם כ3י אשתנא ככ)יר6טון: עלוי אלףשכס;יס)מרס:

 : ממכס פע) מנגיד אשצ"א : סנעין )ט13ף שצאלף וסכינים: ממכת דיני אשכיב : טוו מס מסהק5תומתכת
 )6 !אשצ"ג טומ6ס סמקכ) ען ע"י ע"ג עמדסאשצ"ב( דמסכי :אשכ"דטעס 6"י נסעיןס) אשב"ג(כרוכסחחך'

 גסי' אשצ"ה : ס5טולן סתמת גויס אשריד : כגמ)תענק נ6יסור גומעת דיגי אשכשה : יומן כנ' 6יק 6"י כ4מחס
 מת6רמ אשכ"ו : כקורךומיחל

~SSb 
 יג6 ס)6 ס6סס תוסר אשינו : מוגן Ob עגמןסגוכעת מסוד סגינו געס'צ

 ועיון משטה גריכם אשחיז : )מיס ל6פסמוןעסעלח פותר יסרך) נניח 6" אשכיי : חסוד ססו166
 כ)מסה:אשצ"תנ6יוסומןגריךסחסיטס:אשצ"פ6ס : כקדלס סחם קונס מנסרפסןימ

צען כליםהלכותהכשר

 ימינמןמיסמןן?-

'ob; אלף 6ס-ן? ינץ 

 מ'ס6ס: 5רקס נמעין 6סתטנ1) אתעב : עכי)סגרכח נקיי תעמיס כמס אשנ"ג מלס: כ)י ספר דיןאשנ"ב
 )דעת נמקוס פקוע ססק את"ר : נ;סרוה סנ)סאת'ג דגר אשרנה : מץ6ף מכסיריוכ)י 6ץ אשג"ר :פכשך
 מקוס )מקוח יכו) 06 את"ה : מממין לנינו וכזעתר"י הגליך יכר אשףו : ק)יפס כוי )DstJ 6ס )קיוםסמכ;יסו
 תיס מתירו 6ן את"ו : 6מר כמקוס במגרו ממיסנמים שיו הנח אשנ"ז : מורייס 16 גיר כו מערס 06פרף

 )הוך נגעג מיס סמנ)נ) ע) אפז המסכה: %י ס6וכין : 6"י כיד עניו וספח סקי)וחחמת

ף*-
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 דרך רסיס 6מת המטיך 6ס את"ח : nVnifnbl סיבן
 ון'

 יממסרמימיו: סגסדק מקוה אר;'מ ; תוךגיגיח 6)מרין 1 8" " 4''
 מיס 6ס או2'"א : )מ)16תו 'מנין P? 06 6סאתתי קוזס 6ס 61יןידוע מממס כסגן רני)ס)ל6וח oblאשנ"ח

 ממקוה עי אועי"ב : הסקנס ע"י )טמר יסניןט15נין 6ס" בסחו יטבי )דרך ס"6 אשנק ק,: %מל15
 : מגוקכ ככניסע6כנהו מחרית כריכך וריכס obl(Qw oSP1 * )וסתם:סמוך

 סטנינשלם
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 : אט; . ויהרנה יהברך לאל תהלה אגור




