
 המפתחותלוח
 וכרכות חפלה הליכלל

כלל
 ופיכוינו: ועליי ולענקי וממנון נ"נ דין%
 : יכמס תפלם ייןלג
 וצגת: ימול עעריכ  חפלת דיןלד
 עטתו: על ק"ט דיןלה

 נטףהלכות

 : יניס נכריות חייג 7נר "יזם דיןלו
 : לכט'לס סכטריס כליס דיןלז
 ג3ר5: כמ דיןלח
 : לנטילס נמרים עיס "יזסלס
 לסעייס: נטיי 7יןם
 כטעם קורס ולמתוח ל"כול סרו5ס דיןמא

 33"%: יתכסג 5יךיניס
 כרכת ייןמב

 סעו5י"
: 

 סקעויס: נעוד 37ל הוכל 7יןמג
 נקעודס מדעה סימם 7יןמה

 כע"מ: 5על ויין קעו7ס מלכוח 7'ןמה ט5ייךל3רךי
 לסנתז: פל וכום 5מרוכיס יניס ייןסו
 נסר" דיןמז

 נס: וסטועס
 סזיעון! נרכת 7יןמה
 מל ר"סוגס 33רכס וכלליס מסכל 7יןמם

 : סכסכיןכרכת
 "מרוכס: נ3רכסכלליסנ
 ו3פס"ין מעז פרי נורי כלכת דיןבא
 וירקות: פירות טל רוטט 7יןנב
 : נתיכתן ליין מקמין ערקמת לרכת 7יןגג
 נ)נ"ע: דיןנד
 סיר פוטר ולס . סיין נרכת 7?ןגה

 :עטקין
 : וטמן עיקל דיןנו
 : ננרכות קדיעס דיןמ
 : נסרכות טעות 7יןנה
 פקוס: הכוי דץנם
 : עוד לו וסלילו פילות יכל דיןם
 : כריח נרכת דיןמא
 ו)נטינ וסטווי ססמיעו נרכת דיןמב

 סיין:על
 ועל כרייס על פרכות טלר ייןמג

 : עיעססם
 : הרך תפלת דיןמד
 לי מעמס ארכת מרטיות כרכות 7יןמה

 : ומגועלכס
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 ממס ודין עטנמו 6יס כמימעוררדין
 : רגע 3כל סכוסגיםע"ע
 : טינס לתמר כטסדין
 ועל3וטו וטסלתסגוף כקריו 3דיק'?ין

 : 33רכות כלליסיין : עלוס כנד 7"מ )737 ייסוריין וכתיכוף:וסעקוס
 ותק וכמכהו לתמ"ס ייזם גטיל'יין : "ען עכייתיין

'L~sb1כמעם : 
 מטמר: כרכת טילדין
 : סתולט ללכתדין
 : תורס תלתולדין

 5י5ית:מלכות
 : 5י5יה צרכתדין
 : תמילין 3רכחזין
 : מפיליןדין
 : ועעקס עזוזסקין
 סיום ונמסיר ס5סוריס יכריסיין

 : טיתפללעי
 ואן 3סן לסהמלל מרמוינקועות
 : סע7רט וריו! סכנכן-3ית
 : 'טתנמ עי ים ען סתמלססדר

 כדי דזערס נפקוקי יתכסגנחיך
 : 71353 י"מסלל
 וקיוטן וקדים, ליען סטסקותדין

 : י"ת כפלת עןע3'וט
 : ונככותיס ק"טדין
 לתפלם: וכקוינו ולנוטו גופו סכנתדין
 : ני"מ מכריעותדין
 סרומ עמיכ וסזכרח י"מ  פפלפדין

 וינו": ויכלם וטו"ע כעוך וע'וזכרכו
 כברד לו ומילוך 73י3ור סספקקס7ין

 :לנקפיו
 סעתפלל: כגי ולעדור לימד7ין
 מתפלל: וכנפק תמלו)נין 7nSDnין
 : סוג ויוס מ3ת לתפלת t1D'dיין
 סק: לסיות טל"וי ועי כם"ן קזלתדין

 וישו ,י' טפריך 3ד3ר סתמילו"ס וכין 5ירוף ונלכוועוייסודין7יןקיימ
 טמע: ופריסתלנקות
 וספרים: סשת וכגיד ס"ה קריצתדין
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רל הם8הוןתלוח

%ל
 2 קין חיכוך ייןסו
 יעירמ ופיר 35 כנולייןמז

 : לסויומ משינין tTSחודם קלני
 2 עלוס נכל לזמר מקריך חנ5יס ייןסח
 : וסיכור קיעס ייןםפ

 שבתהלכות
 : מנח עערנ טנת סופקת ייןא
 עערנ לסתסיל עותל על5כס 5"ס ייןב

 : סטענס ודיןמכת
 על5כה לימן עותל ענין 53יזיי דיןג

 : מ3ת 3ערננכרי
 : מ3מ 3ער3 במפיטם למפליג ייןד
 : נרות ס7לקמ דיןה
 ויאי: ס3ס מל וקידום ס3ס s~s דין1
 3מ3ת: ומענית וכעודות ג' דיןז
 : לאט ועמ3מ וי"ט 3ט3ת ס73לס דיןת
 : נכלל הללכות ל"י דיןפ
 : סזולע יין"ש : ממורט דיןי
 סקו5ל:יב
 : סעעעליג
 : סזורס פו ס7מ:יד
 : סטותן ק : סנוללמז
 : סלם י% : סעלקדיח
 : מגוזז כא : סיופםכ
 סעכפן: כג ס)נלנן:כב
 : ס5ו3עכד
 וסבורג כילין נ' וסעוט' וסעיפך סחוסכה

 :וספו5ע
 : וסעתיל מקוטל כזכו
 : ממופלכח
 : מקורעכ%
 : ס75ל
 ססוחי:לא
 : וסעענ7ו סעפמ'טו לגלב
 : סעטרטעלד
 : סעעמקלה
 מעמתך:לו
 סכותנ:לז
 וי-ן סונותקלח

 ועיכר:ונקם
 : סנתסלפ
 גוזזו": ונטוס דיןמ
 : נקנ סעוטס דיןטא
 : הוסל דיןמב
 : סקותר ייןסב

נלל
 נפטיש ועכס נכלים ומתירי( ננץ ייןמד
 : יענעיל תכנס מומה
 : לכ"י ויין סעולי5מז
 : לי*" כעמס טע"י סעמעיח ייןמח
 : לסגל ייןמפ
 : פתור ועקום כלעלים דיןנ
 : קלפף ייןבא
 . מייכ סו55ס טקס על דיןגב
 ערסות לטלטל עותר עכין 53יזס ייןגג

 :ולסרם
 מטכם וזני גילך לו- מממסיך עי דיןנד

 2 3מ3ת וכויי* כמליסשכו
 : ובספק מבפיכס טלטול ייןמה
 2 3מ3ת ל65ת ט)נותל יכריס דין%
 : גסעתו מנימת ייןט
 וחסכם 73רך ס3* ודין עסער דיןנח

 : ומשיו ניעתו עם יעטס כילילו
 ' : נמכת 33סעס סנוסגיס ייכיסנפ

 הלעכסן גסס עיין משיו עטיים דיןם
 כמנת: 3סס ליסר טימור יגריס ייןמא
 2 כמנת לעלי העירס דיןמב
 יטרקו: 3מ3יל עליכם מעמס עלי דיןמג
 מכיתתו: על ערווה ע73 *יזם על זיןמד
 : פרטיס נכל עוק5ס זיוסה
 עוק5פ לטלטל עותל עכין לעיזו זיןמו

 : )~וס עמעח פוקוס טסות י3לה5
VDזין D'D3 ן ספסור לינל 
 כגון מ3מ לחלל ט)נומר 3עקוס דיוסח

 : ומ"ל פככם נו מיססולם
WDהככס 13 מעין מולס דין : 
 : רחיים דיןע
 : ות% ענוי תיקון דיןעא
 : וענויות מלרות עלוני דיןעב
 : נל'מ שיכין עכין שיזו ייןעג
 טיוכל תקכס ייזו ערש לob 5 ייןעד

 :5טלטנ
 ו3ע3וי: 3מ5ר סדרים ונכרי 'Sb~D דיןעה
 : תמוכין ערורי דיןעו
 : 3פת 5ו נרגליו סעער3 ייןעז
 : ומסתתו כליו ממועי דיןעה

 פוב יוםהלכות
 ישע טל וקילוס יו"ט עלג ייןעפ
 ועורב וזויע לי"י הליכות כלל ייןפ

 ועעער:וקוטר
 : מרות ולחלל 7מ דיןפא
 ן מפיס ועטיית וגורל זולס' ייןפב
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 לכל
 : טוחן ייןפג
 : סעלקד ייןטד
 : סלם זיןפה
 : סיופם דיןפו
 כו' מגוזז דיןפז
 : ס75 דיןפח
 : סמוחכ ייןפס
 ; סקפטית 7יןצ
 : סעע73 דיןצא
 סעונחק דיןצב

 המפרותלוח
כלל

 :וסקולכ

 : ""כ וכסירי דיןצד
 : ולל3עיר ונכנס 7יןצה
 : סוטיי דיןצו
 נ3סעס: ייניס ומלל מסרתו מריחת דיןצו
 : עכו"ם לקורך עליכם דיןצה
 : ולחול )חכרו עי"ט סככם דיןצש
 : 3י"ט טהו53ו ודגים פיי,'ת 7יןק
 : עיקלת ייןקא

 : חנםילין עלוני דיןקב 1
 ש 3' וי"ט 3'"י רפודם 7יןקג
 : ל'ט מעמת 7יןהד
 ולולס לתחום מון טחנתו בליס דיןקה

 :לס3י5ס
 המועד חולהלכות

 : לחס"ע כלליס ייןקו
 : כו' סחורםקן
 : מגוזז"ש : וסיופם כו' סזולכקח
 : וממומט כו' סעל73קי
 סכותנ:קיא
 : ועיכל עקם דיןקיב
 : וסכוומל מנוכס ייןקיג
 וטכילותפועליס: נכלי ע"י על"כס 7יןקשו ז : סו5לס 7יןקיד
 : 3סעס נלכי 7יןקשו
 : ג"וס"ע וכטובין "לוזליןקת
 : ל"ח סל'קיח

 פפחהלכות

 ס: "י ג%

 ונוקמם: חקו ותערובת חעז 7י7קכ~
 "ו נימול ייי עג חען תערובת ייןקבב

 :מליחס
 : פקח ולהחר בע"פ חען "יסור 7יןקכג
 : חען ינכירת 7יןקכד
 : מינן כלי מנעלתקכה
 : פילות ועי מיזנון )ידי ט3"יס 37ליסקכו
 : עכסנ ונטוס טיסוליס ד3ליס דיןקכז
 מפייתן: עד ק5ילס עטעת סערות ייןקכה
 : פחח על3 7יןקכש
 : .נעוער קפירמ 7?קיא : גק5לס וקיר פנעח וליל סמדר דיןקל
 : תענש מלכותקלב
 : ות"5 ט"3 7יןקלג
 : עט"3 ייןקפד
 : ט"3 דילקלה
 : נם3ת החל JUDקלו
 : לחורכן זכר לעמותקלו

 ויו"כ ר"ההלכות
 : ועורס מסלימות ועי 7יןלח
 : י"ס 7יןלש
 : ממופר דיןקט
 3תן: טחיי3 ועי יסנלכוח תקיכות 7יןקמא
 : מתקיעות חדלקמב
 : סוייוי ומילוט י"ת עמלתקמג
 יוס ועלל כדלי כל קוים תפלסקמך

 :נפול
 : יוס"כ 7יןקמה

 מוכההלכות
 : כמוכס 7יןקמו
 : מקונס ימינתקמן
 : מנלול3 וכיכין ד'קמח
 : ככלל היכיס 73' ספסוליסקמש
 2 ועריס היאקב
 : ס"תלוגקנא
כנב

~bD 
 : וגזול וסלול פסוליס

 סומעני 7יןקננ
 תולט: ומעחת ומ"ע ל3ס

 ופורים הנוכההלכות
 : חנוכי( 7יןקנך
 : פולים 7יןקנה
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