
 * החזק מציאות לרעת תשכיל הנרשם ח בהלוהנה

 : בחפזון לחמש יתאווה אשר רצון להסיק הדרושסימני

  6תין  כל  ונלורום ימעע6ל ר3י פי' לננסא
 פיר' 1ל6 תירס. 6לסיך הס' עחעחמנתורם

 : יניר6ס 6סנס וס"ס 6לסיך ס' 6ת ומכנתהחוות
 כל ועפ' גערך ניפרק סעליכי ינן קמילב

 רמוי נעגין "ונסרים )נסר")נסנס3עין
 "תר רוחק ועל ס3על. דירוסת 6ר6וילכתונס

 : חןסי' רונררסנענין
 טנת סל ננזכירין oh  נסכת לסיות מח) יו"טג

 : נתפילס ויניניעלס
 : ועטתין נכנוס rnibo ניירר
 : פסול  יסתקס עסכס יטן  אתרוגה
 חוך ו6ס 36 על 35ל כמלוס סו6לין 6יןו

 : חדת"י"3
 : סק3ורס יוס ול6 סעיתס יום עתעגין1
 . ס3דלס נסעת  עעידת ריןה
 לחוך יועגו גסף ו6ס . סכירס מעלסקךרומ ע5י לעותו עו3 לינמ 3סר כשחוליןפ

 : דיגו עםסכלי
 לטיסתו חונן קצן סלית על לגרך נתיי

 : מנרכס וגוקח"יעתי.
 : ס"מ עיוורי 7ור6 '3רך ל" גפור עגייא
 : לגליו ועקל ענגו ססכח זנייב
 עס סונתיס לדחיס ועגיע  3חפילמו סעוונד4ג

 ססליח עס מגיע ל5 ו6ס 35ור.טסליח
 : ד.גו ונס35ור

 וגק3ס ל3ד ע6עו ונכור ולוי. כסן סל סכוריד
 : בע"פ לסחעטת ושיכין בולסו 3כורסססי6

 סל 3מ3ת רגלים ורחי5ח סר5מ. חפיפתסו
 . 353 ח' ליל ל6סט וטנילס ימאיס.חזון
 ול3יסמ מלמיס. תוך oS)h 15. יוני 3ס3עס"ו

 וברכת לס3ולס. יין סתיית ודין ל'.  תוךלנכים
 : יין יצוען נגיס ולכסל "ג. עסגככחסוסון
 : וזיק 5עת דבריו סכל 6חר 6ען לעכומ 5יןפז
 : 3ס3ח לסיות מחל 35 לר"ח ספטרסט
 סעילס על ונגרך סו5 גס 3גו 6ת סוגל 35יח

 : לעול1ל6
 חם5"ג י"3 כ"ע ח5י עד זענס סל3גס ברכת'ם

 : סעולדען
 : לסחר ירוסתו חלק סגמן עמוערכ
 : ל6ו oh לעת ונעת יוס ס' סיoh 6 ס5לסכא
 טיס 33קר סתינס לסגי ס36ל יעבור סל5פב

 עד 36ילות al~)S אייך סלל. קרי6מ13
 וקדים עסתפלל לנד ונילי לכל חרסים י'3כלות

 גערת. סיעור ודין חרמים. לי"אעפקיק
 : oh1ah על רחוקת 3סונועס qh גלוחוסמור
 עלעין ענית נח(ורהס ועיגיס יכיס רחי5חכנ

 : נות מס כמקן לנך ירים nstP~1לינת
 : ל5ס 35 מנין חילוק 6י(סכר
 כליל וברכות סגדת ונסדר ניג'ס ונקלתכה

 קיטג'ת וסיגי 5וק"ר  הכילת ומניעתפקח.
 ענ3יס על6כול )וסריס גס למדליק מטןוסיתר

 :דקים
 לפסח. סכסירס דין קגרוליס דליס' אגס.כו

nDe1אופין )נתי "' גיוס לסיוח סחן 
 :סודקות

 "ס ודין דודאי. גוי 3יד כ3ר סנגרת פרסבז
 : 5חריס כרוך 3גס "ו אולצת.רפוס

 : n1S.So )נן 3"ח' חגוכם גר סרליק סל5 עיבה
 וגורל SD'1 שנרכין "ין עעתו טלפכי ק"מכם

 :סקרי5ס
 סל תפילין )נספכין ופרוו"ס 5ומטר"ייך 3גיל

 ועגיחין עוסין bD(1 ונונסיד
 : סגוף ל5ל ו6גקגו שאוירל5ל סעע3רח"

 ו6ס . חרס י"3 תוך 57hS לעוור סל"לא
 עתעג'ן ob1 סעגריס 3ין ססחייגוענרכין

 : כסגי 6ו סר6סון 53דר בניו 13 מעתיוס
 : 3מ3ת סגר חחס סונסי)נין כלי ייןלב
 : ס3ת גער3 תענית ססלונת ניןלג
 כפורים ייס 3עו65י ס3סמי' על לצרך סל5לד

 : כקול לסיותסחל
 סל6 נעקום גויס סל חע6ס ל"כול סל6לה

 : ינומר חערו3ת וע"י וננקדס. ע6( סיתרגסנו
 06 יורע 51יגו יחוס קרים לוזיר 02 06לו

 : נכרי 36ל ורין קייעיס. ופונו36יו
 "לוקים וסרגם 3ריגית ססלוו יתועי' גכקילז

 : 6לו3ייניס
 "וער סעגולס וגוי סחותס סגחקלקל ייןלח

 : 13 וסכסכו סונכק נעקום מותו פתחוססגויס
 5)נר ער עקרם רני עפטירין ת65 לפרסתלפ

 : י"ערחוניך
 וסוגים ו3י6ור יעין. דרך עדליקי' קגוכס גלמ

 ןליכ* ו3עקוס עקועות. נכונס יעיןדרך
 : ססתק ויעין עדל.קין)נ(ו(ס

 : וכנו סו6 סורח סרית 3על עס שלודר זיןמא
 עורו עס לעסות ועם ככור ונווני דין מבקג

 : טרפם ו' כסרוצמרו
5,ו



גמפתחות
 סונעונ5 3טעס עתים 1hDS לטונה לכחן 6יןמג

 : גתפו על ונום"ול36יו
 3"3 ק' 3סנת  ח5וח "חר ללתור "תירסד

 עילס גרית קעודח 6וכליס ו3ער"0 נפול.כעו
 פס סווגך סת5"ס 0063 ממונס עניןטה

 : נעעס"5לס
 וסו5י6ס כתונתם על גמנעס מל6 הלנגססו

 : נעלס עגכקיגכקיס
 : ופקח דקוגי6 נעגם נסמתעמ מל6טז
 : )נרפתס מל" שסוער nthS גס וכזכיןמת
 : ע"וגקין פעול שנסכון על מפלוסטמ
 ויווקש ריחתו כעידן לצרו" וטוב עותרנ

 : וגתססט מנתק(קשק1דס
 : מגיס י"ג ער שול ונקרי ךל6 עיל' סגי ענ6נא
 : D'3h וגדעת סל" מגתקדס0 קעגסנב
 ג3תיסס ול* 33"0 3ע"ם טערליקות נטיסגג

 : גדול סיום צעודוסעדליקום
 עגייס ונסו עעסר  תעות למוס כשיןנד

 לו וכמיסיו עמלו ל0ס וגוסן לוסלדיתו
 :  סגתן ונס וגובסקוגל

 וכחשת וכליס עליו 0עת סווטקלין סולחןנה
 כולן סננת 6ת עלי' סוווליכין סכליםוכל

 : 3סג6סונותרין
 : נער3וגי6 פורים עסלכות דיגים סרוסנו
 ווין כרירי. 3עי כ")נת' )ניעי' ריס 4:3ורנו

 סר*פ  פכיתין ו5ס  כרותת. ועלוחסוולרין.
 : נתרכגולתפחונר

 לבקר וסים npD ליל %קור ריניס סרגם נחכס
 :סרחים

 : כליס עענילת דיגיס עקלתנפ
 : 3ס3ת לפתחו קתוס תגורס
 ! לוס ומסייך גרוגיק נחזרת דיגיס סר03מש
 עעסס לנול רבונן 631 סודק מפרעו 6"יסב

 : סתזגות סכר לג3ו' ושיך מכמנן סעק עןפעול
 וסנן י"ז טסם קידום טצ נערגו ושסתו 6יםסג

 ויורסיס6מט "3יו על חו3 סערעו5י6
O'b3כתונתי לגנות : 

 יתום. קדים שוער ע"ע ישם ס"ין 3עקוססד
 עורער ליל* למק 6ין נפייס ס0וייסןאסן
 ו פנפ %3ול5י  לסתפלל 16 יתוסקדים

 . נססן עם  נייפ  סכסניס לסעיך  לריכיךמה
 br5 סעף יולסי לסכליח כסן ינולו6ס
 : לנקף מגסן מיחזור כדי סחתם מעת6ת
 : חלונות מלחקת דיגיסו
 ל6 לעיער ח"ח ע5י 6י חרי( זמיר יגחסו

 : קצץ ברשייתיחילו*

 גסך כיין כ"" וייסורין גס*ר ג15ק דין 6יןסח
 יו"ט ונערג ממחטו כנמר גיו"ט ונליח'סם

 חלוקים: ומ"ר מזיד 6ו דסכקוקלוקיס
 לסג3וה ונוחזק 16 ל"וי קרוי ד3ל 6י(0ע

 : וגססס6טס
 0קסל ינן למסלידי מסל עס גלם לקונןעש

 : סוגםנעגין
 0זוקקיס ינעל יוחג סתמו3ת על להעוך יםעב

 ומירות מוזר נסעת סגמגו נפיסורין
 : ד3רי' כפירת סלוחופר

 : כית)נ' 6לונגס כתונת סיעורעג
 : נט 5ריכס Db oh~, קרומ' חסם ממק עד15
 נלימג" plipnl' 5וו"0 עגיןעה

 ועמול ןסטר6
 סו". DIDn'1 קנין 3כל ל3גומ.גכקיס
 וכתוב 3קגין. לקסתו 6ים נין מעוסין"תג"י'

 פלגי'. כך סיורפ יקח ונמס 5חר זנת ם*ס13
 . לסגותו אזוג ויכול ליורם עועיל 0קג'ן5ין
 סקג6ות דיגי "קעכת". דיגי דוריס.וקנין
 3חקון נכחד מל" סטר גויס. מל סלוי"1'מטלי
 מל למון 3כל 3ו וכתוב 50ורך כפילסוגות
 לעכין ר5וי קרוי רנר *יזה וניתם.יפית %לוס פפונ  שסיכן כל מופרכי. דילי(כוח

 : 6מ0כתו3מ
 גדוני6. שרת סקאלות תקנו עעון 63"0עו

 : מעיר עענסג סכתונ' רמל"לפחות6ס
  סייך %לרץ רנר חיכי  סנתיס. חוקת דיגיעז

 תו3 נעל  %%לרן. פריף ופוסף  ופכירות.גס
 33יס 3כייכיס סנוכס שלוג. %ככסי נונסמינו

  כךומסר
 כספלי
: 

 ומעעון  %פיעון יתו נוי  חלק  רמונןעת
 : מגוי ען למסתלק יכול סיס סגלערועוען

  דין  ois 6י' עגסת)נרו קטנים נניסעם
 מנענעו: גרוליס ומפילועסועדו'

 : סגרוגי* ען וסנגנכ כרוגי6. חזרת חלוקיםפ
 וסטעס חוניו. 6סת למסור כר"ת נסגינןפש

 : 6קלו0לעס
  ו%ייקלין  %יון פצור גויס  נירי סנח3סס 6מספב

 : יפר5ל לנפלס עותרמוסס.
 סעקנל 3דנר סיכך מסעעידו מוכסמצ

 כמרש:מועמס

 כוסניס כונ(עשק"ל ניגור סעתוקן עפתחפי
 : %פכם נפל ולפזלו נפנם גול65ת

 3ק' שיחת ויין פכי. ככלי סיכלה זנונפה
 : ולסחעירלסקל

 נסרנס עם"נ לסכי וקנלות. עקורות דיגיפ1
 :חדוסש

ש3קיס



 חותמפת
 " : 3מר עם וגעלח' עגוקרי' ס5יגן טנחיספז

 יתן ל6 )פגותיו 'רוסס סטיי טגנן עיפח
 מלס ונזוג גכקי על יוקיף 1)6 לפסחוגכתיו
 : ויועיל מיגו נכסיו על חו3 סטר )ממתווסכותיו
 לפי ול5 הננון )פי נומגין עסיס כלפס

 : תפיפת סמר עמס 6ס Db1"גפסוח
 וונק(יריס סטור חרירו ננערות מפסע נפקךצ

 : 6וערג6 עכח טגפל חוגמטר
 ומחר וכך כך נקגק תענית מגרו 35ורצא

 : ו5כ)מכח
 : וניס מס61 וגוו65 סיין ע) גירךצב
 נתנ ומם 3סקח מקול סיין סגתער3 סכרצג

 ול6 סגע"רוניל לסמ"ק הסול )עסטעם
 : ססקק קודם סגתנט3נ6ונל

 33ית 6סר חרריס פתחי לכל עזוזת )תקןצר
 מפתח ודין פגים כלפי ס)ו(ו(ס ר6סולמגיח
 : )נ(ו(ס דיג' ויחר חרריס סגי 3ין6סר
 ים ע' ועל 3פשורס  סעוף  (S)b כילדצה

 :)קעור
 ו6ס גט. 5ריכס  oh  קירומין  פפי ספ9 צופר

 )חום ולm~h 5 6סס PPS רם"יסו6
 : ר"ג)קרס

 : סח(גות DS(3 סיחיו יכולצז
 ססרם6ס (ינן מגמחגס סנט ספיח נעגיןצח

 מיס פסועם וכ"ף עעיו' יחר עס פגעעזען
 : סגט פוסלו' (ויות)ס

 : יחוס קרים לוער )מס 'ם סקדיסיס 3גיצפ
 ים ו6ס )סו)כס. מליח עמוער יעמס מל6ק

 סל6 עמוער nnhS לק3לס מליח)עטות
 :ננדעתס

 וכך כך מיעמס (וגתו Sh יגoh 6 סגמנעקא
 מחלם  פל כפרס ורריך חלס סט3ועס"ין

 : ע"(ס3ועחו
 : 3וי"ו מעוגם נו מגכתנ געקב
 ועם נעורנו. למחעו ס3כור ערות ע3 קבעג

 : ועריץ כער ונסרו עורו עס)עמות
 הריכס סי6 גס נזנומ מגחענרס שגיקסקד

  מרי: י"3לספסין
  לכתפו )ליך חרם נסר נס סגתוסף עילקה

 . סר6מוגיס גיטין ללע( חיימינן 1)36גע.
 : סר6סון 63דר עחעגס הניו 13 מעתויום
 : מגפסלס 3)נע3ע פלעון דיןקו
 לפן תתן כעס נעיר עמס נעלס מפן 5מסקז

otn1S.ולאתרוג גור5יס : 
 סנליעס. תחם 303ת )עלטל עותר 06קח

 : ספיח כפגי6מר

 חון מכר  16  היין  לס3י6 לגוי לוער םל6קפ
 : 3ט3ת)עירוב

  ס3כורות יתעני'  3ט3תניסר פסח  כמחלקי
 : סטעס וכתג ס'.יום

 ימס:  ריווח הגיורי נגרערת. סירי  תרנגולת  לפתוי סעולמ  הכסגו יגסקיא
  3סצת כריכי יכעכיע התלוט )ו  ס6ין ייב

 וסכל סגי כיו"ט והפילו . וסומעג'סלל
 : נרכס3)5

 qh עותר נמנח olnnS  יסוך  630 דבלקיג
 : 3מנילו ססונ6ליי

 והחר לק"ת ורפס ונחגו לעסומ קיט"ל נדלקיד
 bSD1 סקיט"ל כסקוס 6חר עע') קנסכך
  סרירי:  3ר מגטתונם וננגד ק"ת חמוניסי)עסות

 )נותר גוי ע"י 303ת סגתקן תגוק S~bnקטו
 ונותר 3סנת גוי ס6פס פת וכן .)טלעל

 :לטלעל
 )נותר כריח 3ע) ~hle ו5ס 35 ע) 36לקמז

 : לסעודתלכנוס
 נילסקיז

 : %ליחס  יריך חרגגולת %3עי סכ%ל"
 סס ומלכס קבלי לניח  לילך  לדרס 5ססקיה

 וכן  נררס ,י, י)"ס )נ")נ "קר עסקע"י
 חעגית בסון 61'קלע יפיס מכוס לסתעגותמנודר

 :קורס
 ס"ת. )סגים כמר דיו וליקק לסחוניר נכוןקיפ

 )נותר ג.כל מריסועו נתפילין  'מןכת3
 : ולסקר קולונום עליו)סע3יר

 טר.פס וי65 ום)ס פעוניס מנכס) כותוקכ
 )'תן )ייכין 05 נרינית מגויס ען  סלוויסיבא : ת9כסי' גויי תזיר כריס וסיס ירויתחם

 : עעו' עדותן ועולסעסי'
 ו3קוגדיטון ונגוס) ניין כקול סיין ען מגודלקכב

 : ונכוסס ייןפי'
 כיין למור ויו"ט עם3ת חון סיין ען מגודרקכנ

 : ס3רלססל
 ע) חיימה ול6 ונעוצר מע3דיל'1 עסקכד

סערך"כי
 : '"6 יוס n1)woiיליכיס  6יל וכסגדחס נ6נ ע' יעים נ' סעוטיסקכה
  כפרולין סכנר על  פופכין לעס טעסקכו
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 : גור5יס לימי' לסתסלל עותר %ל 06קכה
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ךמפתחות
 ח(יר כ3מר עלי יתור זו פרס ס6וערקכט
 :  1nch על ל63 מל" וסגט3ע-
 ננקוס לכחו3 )וגסג ייטו5ין  וסייי 3כמונות9ל

 :סקגין
 6ין נפסח 3עיקס )ניס כטגתר3סקלא

 : קינחלסיקיף
 :- קוגס "ס "עונר נווזכס גוסגין 6יךקלב
 סרחס "חך לסגיס גמר חתיכת לחתוך "'ןקלג

 : עליחסקוךס
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 נונקוס 6נות מגן סעיעת עולס 06קלה

 ו6ס ונגח'. תסלת כססכק מגיסתסלס
 : 36ות ונגן לועל "דסמ"3

 ע5וס: קיוס "קר חוקיו לסמור לנרך6'ן
 ל)נעלס  דקי"ת חוער6 גנעי דל6סיכ6
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 : לסקריס )וסן or~h1 חפילין (וגי סנ' לסגיחו6ס
 : 3ס3ת nhSS 13 קען עליתקלח
 3מ3ת לע3ול סלי סגסיס גוסגומ יפסקלפ
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 ר)ונ"סססךספםוקיס סלילס ער 6ו מלסיוס
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