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מפתח
 ציון אצלו שנמצא ערך וכל וערך, ערך כל מתחיל צד באיזה משםבו

אגודל
אגוז

אגורה
אגרוף
אגרכא
אדריב
אדרכון
אוזיא
אוכלה
 אוקיאאונקא,
 *אחיזה

 דםפריאטבע
אימפרנום
 * האיטלקי אימראימר,

 * איפתיראאימטרא,

 * סיסיאאיסהרא

 פשיטאאימתרא
 צוניתאאיסתרא
 *איפה

איצמריא
אמה
אטה
 בינוניתאמה
 גדולהאטה
 גדומהאטה
 גמודהאמה
 נרומהאמה
 דידי'אמה
 מצומצמתאמה
 עוצבתאטה
 קטנהאטה
 שיהקתאטה
 משה שלאמה
 קדש שלאמה
 הביקיןאמה
 אישאמת

 אצילה אמת18
 הבניןאמת
 כליםאמת
 שהיאמת

 אנפן אנטל,אנבג,י
 אנפריאאנפויא,.

 *אסימון

אמפר(2
אמתירא
 צוניתאאסתירא
אמתרא

אפהיא
 'אצבע

אשישה21
אשכורה

אשפר.
בונא
 *במדא

 השמשותבין22
 *ביצהיב

 יזרבית24
 זין: ובו ףהףריחינ

 מאהבית
 פרםביה

 קבבית"
 רובעבית

 ריסבית "ן
 בקע "ן

 ברזינא26ן

 ' גדול ן"
 * טדל ן28

 גמדפון
 * גרב 3ן~0

 * גרה ן .ן

 נרונרתןם,ן

 הין ן.
 המינא ן4
 הניץ ן,
 * דינךה

 זדךב זהב, ן5

א
 ותיקונים, בהשמטות לעיין שיש יווהנזה*

גרופיא
 *גריו

 , תקלקי , )האיטלקי ,נרים

 ' פול(של
גרמדא
 *גרמם

 )נרופיא(גרף
דורם
 *דינר

 אניגראדינר
 אנקאדינר
 גורדיינידינר
 מריינא הדריינאדינר
 ' זהבדינר

 קורדיקיני זהבדינר
 כסףדינר
 סיאנקאדינר
 ערבא-דינר
 פרשישדינר
 צורידינר
 * )קורדינאה( קורדיינאדינר

 קימרנאהדינר
 'דנקא

 )דריאבון(דרבון
 . דרטא מצרי( )דרתםדרהם
דרוסה
 ידרכון
 יוםדרך

 *דרכמון

 הדרסהדרים,



מפתח2
 שבעול מלאנקבמא שתצאנפשו כדי5ך תיוראזוזא
* יח תפיסת )כדי תפיסהכדי9 * מנאזוזא

 גדי פימלא
 פרסה רוחבמלא89כיזש יהיאזוז
טלוזמא"כונה. סדינהזח
 *מנה1כום, פשיםזוז

 אימלקיסנהמנכור,זין
 מדינהמנה86 הנמוש )כותבתכתובתליזיר
*כסבא68זית

 צורימנה
 טמטם( )ממוטם,מסומים* משמהככונם,זקוק
 * )מעה(מעא, *ככר* חמרזרע

מענהמיכלהלה .זרת
 'טקוה,כנה1 'חבל

 .הדש
משורה88כססטא1

טשמרסה *כסף*חמר
 *מתקאל*כרליפבע

 נטלא90.כרשינה,מורנש
 * לוגלג72 )טיפרמון(פמרפון

*
ניצה

מאהלומא74מטן
 ארבליתמאה * לימראלמרא' *מפה

 מאה ירושלמיתמאהמי ציפורילימראלפמרמימר
 ציפורית מאהטדברית,לימין'כרמין
 ' כפול סיםמים,,לקן*מרימים
 *מלע92 *לתך78 ציפוריה( )מבריתמרשית

 גליליסלענמאתים. דאמאמרפא
 מריוןמלע יוםמהלך* * )פרפקשמרפעיק

 יהודאמלעטודיאש ייום
 מדינהמלעהוממיםש אר"כברת
 טהגיניתמלע100 סעודות שתימזוןמ אחיזהכדי
 * )טטרתא(טטראתא, פ-ם אכילתכדי

 נירוניתסלע*
 מביריניתסלעי,מכלתא. נטיעה( )גטיי', גמיאהכדי
 צוריסלע, *מיל, י ארוכה להעלותכדי
ספל , נדו? אגרוף טלא אגרוף,טלאמא * בעוף לזרוקכדי
 אגריש ע"עסרימימי4" המיסמלא, קמן אבר לסיףכדי
" השרוני העולמלא, הכום מזיגתכדי

עדשה
 מכתכדי

 המרדעעזבינא לוגמיוטלא. קפי
 עודייןעוד102 מענהמלא עבודהכדי
 ' שבעכדי

*
 'עוכלא* מקדה מלא'



במפתח
 ריבעאסרן נהרדעא קבםי, עינה 'ב

רימל.קימית*עמר
ריס128 קינמרים קונפריקקונמרונק,*ענבה(!
רמוןמהקוסמיו.עריבהר

 ש"עשביע30יקופה,עש-ון
שבתסוקירס*עת
 שיריםשיריים1 קורפיבקורמב,*פול
 ' שלששליש82!קיימא120 הלבןפול
שטין,קימעא פולסאפולם,.
שמינית,קינמרסאפולר,16
 מכרניתשמינית"קיממא"2נדיון*
שמנוןמזקלכון ' האימלקיפתדיון:ה
שמציהקם..פוסקא,11
שנה, המדה קנהקנה,,פשתא*
-פורה*

 קנפרקנמינר, , .
שעה*

פושכא*
שעורה84!קסוממבן"

שעל קסתא קסימ, קממאקמם,"פילם*
קפי?א22י פיתקאפ.מקא

שערה*
 הנדשפופרתקפל*פסיעה*

 ' שקלסח,קרדיונמם*פענינ~11
שרגששםק"ממב ' פרומהפרומא,*
 תונמנתאתהמן*קשימה* פרותם,11
 *תורמום,קשיתא, פרימי ן*

 שבתתועם38! נידלקשר24י פרם ן*
 פתיח שלתלם" רביעסנ פרסה:ח

תרייך*רגיאסדצמד*
 תרמיאתרמא,140רגעצעד,!1
תימיטר"רובע,קב*
תימים" הפארוו, מבריניקב*
 ' תרקב* הסים רוהב.. טלוננאה קבס



 כך* כל רגילים הבלתי התיבות ראשיביאור
 רבה. דברים אלהאדיר
 ונמחא, במשנה במו"נ דור, נינצבורג, באראן בניד אפרים, ביתב"א

 שעורה. נמעין ג"ש ריינש, גראשין( )או נרול גיר פולנש. נראשין( )או גדול ג"פ ומערב, מזרח נאונינמו"ם
 חרוב. של נרעיןנשיח

 חמורות. דברי ד"ח זהב, דינר ד'ז ורבתים, דין ודור, דור דויד הוראה. דרכי דה"ר ערכיי, דבכמהדבכ'ע
 אליעזר, דמשק4 דמ'א כסף. דינרד'ב

 הח'נ ברלין, חיים ר' הג' הנרחיב הרב, שו"ע בעל מלאדי  ארמו'ר  הגאון הוא  הגהרשץ נרולות, הלטתה"נ
 במאמרו צינץ, החכם הח'צ שלו, והתלמודים התרנוסים המלים בספרי לאוו החכם הח"ל נראמץ.החכם

 תלמודישע איבער בספריו: צוקערמאנן החכם החצ'מ gesch. .Zar אחם .Liter בספרו המפבעותעל
 החכם החהרצ'פ י 1867 ברסלאו מאאססיסמעם, יודישע ראם ו 1862 במסלאו געוויכמע, אונדסינצען

 שלוי השלם בערוך קאהופ החכם החיק פאראונטערזונ', מעמראלאנ' בספרוהרצפלד
 ריינש, והב  ז"ר פולנש, זהב ז"פ ומקום. זמןזו'ם

 נתן. חק ח"נ  צ'ז(, )סי' השני חוס חוח"ש הלשון, חכמי חהל'ש רוד, חסדי ח'ר שם. אנשי חידושיחא'ש
 האמה. פי חתימתחפה'א

 שלמה של ים יש"ש תורה. ינדילינית

 ופרח. כפתיר כפו"פ איתא, כן כי ככ"א ישראל, חכמי כנסת כח"י ופלחי, כרתי כו'פ כן, נם כתבכנ'כ
 ברלין, דפוס ע"פ הם הנרשמים והדפים , מ'ו לפרק כונתי הפרק  שם  נזכר שלאוכ"מ

 ערבי. לשון או עברי לשון ל"ע סורי, לשון לים ורומי. יון לשון ליו"ר יון. לשון ל"י וקאהומ, לאוולו'ק
 רומי, לשוןל"ר

 טנא משנה( מגיר מ"מ פרסית, טלה מל'פ וארמית. סורית מלה מלסו"א מהרה. מקוה מ'ט וזמן, מקוםמו'ז
 קטנות. מטבעות מ"ק המשנה, מרכבת מרכהמ"ש צרקה, מעיל מ"צ רב. מעשה מע"ר '. ובמני'

 ונותן, נישאנו'נ

 אש. עמודי ספר אור, עמורי מפר סע'א ומררש. ספריסו'מ
 ערך, עיין ע"ע זה. ערך ע"ז השלם, ערוךעה'ש

 שמם. פי פ"ש משה, פני מגדים, פרי פ'מ זופרהא, פסיקתאפיז

 החרש.  צרף  צמח צצה"ח  פאריזי, צאללצשפ
 נתנאל.  קרבןק"ג

 נאות, אבן יצחק ר' , ננאח אבן יונה ר' ריא"נ בחיי, רבינו הבג"ח ארלאזאראוו. יחזקאל אברהם ר'ראי'א
 ח"נ, נסתרות בננזי נדפם והמשקלות, המדות על במאמרו עקנין, יוסף ר' רי'ע שערים(,)מאה

 חכמים, שפתי חכמות, שבע ש"ח המספר. שםשהם'ס

 תרנום יונתן, בצנום ישראל, הפארת יעקב,  תפארת ת"י שנד אנשי  תוספת תוא'ש אליהו. דבי הנאתד"א
 ישראל, תפארת תפי"ש יעקב, תפארת תפי'עייושלמי.



 מפרקרית
 בהם בא אשר הערכים רוב הציוני בדבי-יהם, נוי אנכי אשר והמופרים הספרים רוברשימת

 המו"מ. להם( השייכים וההשגית בהערות)או
 ייי. : המיולאגרת
 שקל. : ציוןאהבת
 מקוה. גרוגרת. : משהאהל

 ארץ, כברת : ב"זאוהבה

 ארץ, כברת איצמדיא. : וב"ב הכללי,בעה"ש
 שעה,פרסה,

 ארץ. כברת : פירסםאוהאעו,
 סלע. סיט. ביצה, : זרוע,אור
 איסתירא. : ישרים,אור

 סלע. דרכסון. נדול. איסתירא' : שלמהאפריון
 שעה.עמר'

 עסו. וויני. נרה. : חייםארחות
 סינר. :אשתדלות

 פסיעה, מי4 הדש. דינר. :ב"ח

 סאה. פסיעה. : המהרששביאורי
 קלבון, : לפ"ז חר"םביאורי
 בי אטה : אברהםבית
 דרכמון. ב* אסה : דודבית
 ירת, : הללבית
 עמר. ב, אמה : יוסףבית
 נרים. : הימיןבן
 זרת. : יוחאיבן

 רסון. : עלותגלות
 ככר. : הש"םגליון
 הדש. : המלךגן

 סלע, : דריכהדבר

 סלע, זוז, זהב, דרכמון. נדוף : חמודותדברי

 קפיזא. מקוה, ירת. : מלכיאלדברי
 לונטיו. סלא לחרא. : )ונוב"י( מרבבהדגול
 פרוטה. : לציוןדורש
 נוונרת. : אליעזרדמשק
 נרים. נדול. :דרישה
 בינונית. אסה ב. אמה איסר. אחיזה. : הוראהדרכי

 אמה נדומה. אמה נדולה,אטה
 אמה מצומצמת. אמה דירי. אמה נרומה. אמהנסורה.
 ביצה, אצבע, שחה אמת הבנין. אמת מדש.של

 כדי טפה. זרת. יהודא, זוז זהב, דינר נריס.נודל.
 סנה מנה, לוגמיו, מלא לנ, כיזבא, פרס.אכילת
 פשי, פסיעה. פול. עמר. עדשה. משורה.אימלקי,
 שעה. רטון. ריטנו נודל. קשיקשיתא,
 עיכלא. : תסיםדרף

 נידל :האשכול
 עוכלא. : אשריהנהות
 קב זוז, דינר. א, אמה )ורל"צ(: הנרי"בהנהות

מלוננאה,
 עמר. : דע-ר"להנרצת
 גרף, איפה, יסתירא. איסר. : וו-ש"שהנהות

 סלע כלה, טרפעיק, אחיזה,כדי
 האימלקי. פונדיון עטר.מדינה.
 פשיטא* וייני, : למרים המנהגים מ'הגהות
 האיטלקי. פונדיון סים. : ראאגהגהות
 יוג : רב"פוגהות
 אימלקי. מנה 0יל; לנ זהב. נרונרת. אגוז, :הנר"א

 פשך, המרדע, עוביסלע.
 ארץ. כברת טפח. נרה. אצבע, ב, אמה :החהרצ"פ

 עמר. מנה. לקן, לטרא. לנ.ככר,
 קרט. ריטל, צעד,, הין. :הח"ל
 שקל. סלע, מנה. ל3 :הח"מ
 ק0ט. מרמימר. שהי. אמת :החצ"מ
 ערבא. דיני מצומצמת. אמה : גדולותהלכות

קפיוא.
 פשיטא. לנ. כסף, ורת, א. אטה :העימור
 גודל, קשר א. אמה : נגאלההעמק
 נדול. : דברש"זהרב

 ב. אמה :דוזרומה
 כסף. :והזהיר
 סנה. עובא. דינו לראשונים:זכרון
 רבעת. : יהומףוכר
 ביצה. : להייםזכרנו
 ווינר. נרה. :הא"ש
 לטו"ב לנ. טרטימר. יהודא, זוז ווער. ביצה, :חיה"ש
 שליש* רביעית. קורטב, עוכלא. עדשה. גלילי. סלעסלע.



קרית2
 פשימא. למרא. יקיקי :הויי
 למרא. :חזקיני

 ענבות עדשה, לטרא, נרים, איסר, : היז"החידושי
פרומה.

 נודל. קשר : אדםחכמת
 כסף. : מנוגיםחלוף
 היןי : צביחמדת
 לונמיו, מלא כותבת, :חנוף
 מיל, : יעקבחק
 עוכלא, פרס. אכילת כדי איפה, : סופרדמעם
 סלע. :פזור
 נרמדא, : דודיד

 שהי אמת : משהידי
 מנה. :יוסיפון

 מזינת כדי קורדיינא, דינר נודל, אנרסא; :ירושלמי
 לקן, לטרא, כסף; כוס, שבע, כדיהכוס.

 שסינית שיריים. ריטל. טבריני, קב פרוטה.סנה.
טברנית,
 איסתירא, : )החדש(כה"ג

 הין. יית. :כח"י
 עמרי סלע, סאה, מנה, לטרא, ווינו, : בוכל
 נרים, :כו"פ

 ארץ, כברת טורניר. ערבא, דינר אמפר. :כפו"פ
 קרם, עמר, פרוטה. סלע, כלה, שבע,כדי

 חדש. : מופרכתב
 עמר. טיל : )ועם"ז(לבוש
 לפראג : לרש"ק המדותלוח
 מעא, : משנהלחם

 לטרא. איסתירא. : לריא"נ שעריםמאה
 רבעת; : אורמאורי

 הבע, סים, נרונרת, איפה, :מאירי
 דרכון. : לדה"ימבאר
 סיט, כותבת, נרף' בטדא, : משנהמניד
 השרת סוף : יעבץ להג' עוזמגדל
 פןיפא. פסיעה. מיל. חדש. : אברהםסנן

 זהב. חוש, אמת : אנדהמדרש
 עטר, כסף. זוז. נודל. נדומה. אמה : רבהמדרש

 גרב. רובע, נית : מ"צ בבן23רי-אי

ספר
 שטיה : ברונאאדד"י
 לטרא. :מדשיאו
 סלע. : אלנזימהרי"ם
 עמר. סלע. זהב. נרונרת. :מהרי"ל
 לטרא. יוו, : טרומ"במדצתם
 קנת. כסף, שבע, כדי כור, בית :מהרשאא
 סלע. : וימרימחזר
 נוים, : השקלמחצית
 מנהו כסף' זוז. רובע. בית ב. אמה : שלמהמלאכת

 רניעירע סים, איטלקי,סנה
 עטו, :מנהיג
 סלע. טורנש, דינר, : יתודאמנדעך

 יום, דרך :מכילתא
 קורטב. : נפתלימםכנתע
 מילי : יחםמעדני
 שקל. : ההכמהמעיני
 טריק. סלע :מעריף
 זרים בת. ביצה. : מהרהמקוה
 עונה, : הפניםמראה

 למרא. זוז. ערבא' דינר :מרכהמ*ש
 יית, : הביתמשמרה
 נרף. : אחרונהמשנה
 מיג : דרשמשנת
 זוג : כהונהמתנת
 עובא. יינו : אשכולנחל
 זהב, ווינו. : שבעהנחלת

 אימתירא. אימו, :נקה"כ
 נודל. : מנהניםמדור

 נריס. : במד'-המדרי
 מיל. :מת"ג
 גדול :ממ"ע
 ייי' : החייםממר
 סלע; : הפרנםמפר
 דייר דרהם. נרה. בת. : לריא"נ השרשיםמפר

 מנה, זוגערבא,
 נריס, : צביעוללות
 נודל. : מופריםעימור
 זרת. : אורעמודי



ב ספרקרית
 תדל. קשר פשיטא, שבע. כדי : אשעמודי

 קפיזא, פונדיון. אספר. נדומה, אסה :ערוף

 דנקא, נרים, אספר, אדריב. אנרמא, : השלםעררו

 סים. מעה. סנה. הניץ. הסינא.הין,
 רבעת. ריטל קרם. קורטב. פרוטם.סלע,
 תורסוס. אחיזה. כדי : לנרערוך

 אספר. : רפ"פ לרש"ל מליןערף
 רביעית. עטר, הנקא. : יצחקפתר

 אמה איסי. : החזקה( )ויד להריםפיהם"ש
 אצבע. סצוסצסת. אמה ב, אמהא.

 כותבת. סיט, לנ. לטרא, טרפימר, ניונרת.ביצה,
 ריטל, רבע. קורטב' האימלקי. פונדיון עסר. סים.כקש,
 קפיוא. לום4ג : ר"חפירוש
 ייז. : יהושעפני
 פרוטה; יהודא, ייי : משהפני

 שקל. כסף. : זופרתאפסיקתא
 ירהם. : האדמהפרי
 סיט. : הדשפרי
 דרהם. נדול, איסתירא, איסר. : )החדש( צדקצמח

 רמון, פונדיון. סלע.דרכמון.
 וריתמוס. שקל. הנוד.שפופרת
 איסתירא. : יצחקקהלת
 פרם, אכילת כדי חמר, זרע : אהווןקרבן

 טרפעיק. דינר. : נהנאלקרבן
 נרת, איש, אמת ב, אמה :ראב"ע

 ריס; קנה, סאה, כוס. זרת, אספר. :ראה"ק

 עטר, סלע, משורה, מיל. יום. יראים(: )וטיא"ם

 ריס, רנע. מיל. : לפידותרא"ם

 סלע, טקדח, מלא כרג'ינה, :רא"ש

 רביעית. לטרא, פיס, אכילת בכדי ירת. : הזהברביד
 פולס. כססטא. מבע, בקע, חנרסא. :רבאמ
 לטןא. :רדב"ז

 פרוטה. כיס. :רה"ג
 פשיטא. סלע. יוז. :רוקח
 סלע. אצבע. :ריא"ז
 סלע, :ריב"ש

 עטר. פסוקות(: להלכות )יוקניקדוןרעבם

 עטר* יהב, דיש תורה(: )ביגדילרים4ע

 סאן % מפח, זוג דרהם, ערבא, דינר :ריעע

 לג ערבל, דבר מצוטצסת. אמה :רי"ף
 עמר. :רלב"ח
 יהב* :רם"א
 סלע, דנקא, :רטשן

rff~  ב. אטה :
 הופלקה מנה סנה. כמשינה, זו3 :ר"ש

 לטרא. זרת. :רשכ"א
 סעא. גמד. :רשלים

 הבמן. אמת אמהזג טוסיא, איסתרא איסתירא. :רשיי
 דינר, לף, תוגרל גרב. אויישה. שהי.אמת

 רבעתן רבע קנה. ~pg' סעא. כסף. טורנש,זהב,
 פרס. סנה. זרת. ב, אטה :רס"פ
 שקל. לוגמיו, מלא איסתירא. : הישר( )וספרר"ת

 סצומצסת, אמה א. אמה : דר*אשאלתות

 טבריני. קב ציפורי; לטנא : הכטותשבע
 ביצה. אצבע. : חכרשדי
 משורה. ארי': למשערשדלג
 כותבתי :שהיק
 סלע. : המהרשלחן
 פסיעהי משטר, : הרש'ז הג' הרבשו"ע
 עמרו סלע, לנ. דינר. אסימון. : גמו"משו.ה

 איש. אמת : רט*עשפת
 עמר. סלע. הדש. :שיף
 קשיחה, זוז, ערבא. דינר כ. אמה : טוב17כל

 עמר. לטרא, אספר, ב. אמה . בצותשיעורי
p'DW: דנקא, כור, ניח א. אמה סרטיא. איסתרא 

 רים.משורה.
 א. אמה : חדששער
 קפיז24 אמתו:שפת

~newמשסר. : הכטים 
 אוץ נבות : ארץהנואת
 שקלי : שורתבואת
 טרפעיק זית. זוז, ררכסון. איסתיר4ג אגוז. :תוי'מ

 כרטינה, פרס, אנילת כדייום.
 דינר נרונרת. איסתירא. ותיי(: חוס' ופנקייצם'

 רובע רבעת. אחיזה.כדי



 ספרקרית4
 טרפעיק. "מר, זוע זוז. נוונרת, : ישראלתפארת ייי. אישווט
 מנה. נדי, פי מלא מקדח.מלא קרט. אסה : חדשיםתוס'

 פשף. האיטלקי. פונדיון עדשה, נירונית, סלעסיט. הנוד, שפופרת זרת, מדל, :תוספתא
 שיריים,רמון. מיל. איסתירא, : ראםורועפות
 ות"ש(: יוסף, רב ירושלמי, ענתן )אינקלוערפוטם עמר. : תמימהתורה
ן ינקא, : האדםתורת

 פרס. אכילת כדי : חסדהורח
 זוו. נרמדא' נודל. אדרכון.איסתירא.

 שבת. מנה.כסף. ניצה. : ראשונים שלתורתן

 פשיטא כותבת. יויי. : הדשןהרופת ל3, :תניא

 דינו, :תיטבי סאה. :תנחומא

 עמר. סלע, מקוה. לטיש :תשביץ עג : יעקבתפארת

 זצ"ל ברלין ר"ח הגאוןהסכמת

 , לפ"ק שמחח" בו "מרנין שני אדר ה' , לו תרצח לסרר א' י ה' מעםעזרי

 ירידי זה כבוד אהבה, עלי ודגלו מרבבה לדגול טובה, 1ר1ב מרובה,ברכה
 כיונים עיג'ל תורה, בחררי ובק' החריף הגדול הרג , זרתי ועל לני על כחותם רעי,וזה
 מוהר"ר כשית , הלולים ופאר פעלים רב י פרורה ומשנתו מפנינים יקר , השערה אללקלוע

ו
 ע עק

י'ןו
ו

 ע
) 

ם ק
 עצרו שרי'התורה וגל כמעט, בה עזנר לא עוד אשרמיוהד במקצ; נ:1, ומהודרת ונכונה מחכרתטזבה עולם לאזר להוציאשזכה

 , נפה n~ry שלש בהנופת , זה כל לברר זכה ש" וכתר"ה שם. זעיי שם עיי מעט מעט ולת , זה נענין ד;תמ להשקיעבמלין

 , רבנן מלכ' מאן מלכים, שולחן על עולה הזה הנחמד ספרו יהי' עולם וער . להשכיל וטוב למראה נחמד ומפואר נכין בסדרוסיירם
 , בזה לו שהי' רשמיא סייעתא את אנכ' והיאה ידו. על עיניהם ולהאיר במאמריו, להתענג יקראוהו בשמו , כאלה ל;גיגיםמהגיעם

 משאלותיו כל ה' ימלא ,- אברכהו ובמח , גו כבדני אשר בעד לו, חןחן ותשואות ית"ש. בעזרתו , ב:;'מים לו נפלווהבלים
 להוסיף , העליון יזכהו כן , זה 1sp~t< הכמים עיני להאיר זכה וכאשר . ממרומים לו יוספו נעימים חיים שגות 'מים, ואורךלכובה,
 בבנין תחזינה ועמיו ישראל, בקרב ולתפארה לתילה וזכרו שמו ויגדל חוצה, מעיונת'1 ויפוצו שבתודה, מקצועות בכל , טובלקח

 לישועה* המצפה חריצה, ונפש מלב חגה, בית'רה , אהנה רצוף , ומכבדו מוקירו , ידירו וכברנת , שואל לבבו כאשר ,אריאל

 וניל החופק"ק ן י ל ר ב ם י יה


