
 פארמא כ"י מתוך זה בדפוס שהם מה כפי המימנים השוואתלוח
 בולוניא.*(ובדפוס

 בול' ד' בר'ד' בול' ד' נר,ר'

 הוה. כעניןער קמויט כל עד הולך שלבו חסיד ויש מן קננא
 המימן. סוף ער קחו כתיבמןתקצג כאמת.הימים

 הסיטן.כל תקצדכ עד . המצוה את לך אהובמןרסא
 לצדקה. הרבה ויתןעד תקצהכא ראש.קלות

 צבור. בצרכי עד בא אחדמןתקצו הסימן. סוף עד לשנות מצוהמןקנר
 הטימן. סוף ער גול אחדמןתקצו יירשנו. מבזה שהואעדקנהכ

 כזכיות. לו נעשיןער תקצחכב הסיטן. ע"ס ג' תראה ואםמןקנו
 הסי'. ע"ס הזכירו שלא אע"פמןתקצט הסימן.כלקנונ
 רבית. הערמתעד תקצמכג"קנזז
 הסימן. סוף ער גזל ויש מןתר תמצא. אלהים ורעתערקנזח

 הסימן. כלתרכד הס'. ע"ס רע שנאת ה' יראת מןקנח
 חראבה  המימן.כלקנחט
,,  חרבבו,,קנחי

 א :ו  מכינים  הרברים אילו כלערקנחיא
 בם.  יכשלו ופושעים ער אכח הלב.-את

 )בשנויים(, הסמר זהבעל מןואמרב באותו עד אליך יבא ואםמןתקפח
 הסימן.כל חרגכס מכין. שהואלשון

 הזה. בעולםעד תירל מאר. חפץ במצותיועד קנחיכ
 הסים,. מוץ ער שעשה מימןתרה עד נסיון לידי באתה ואםמן קםינ

 הסימן.כל תרהלא בקרבי. חדש נכוןורוח
 מעלינו. לרחובוער תרהלב שמרתבבסיוןערסוףהםי'.מואסקסא

 המי'. סוף עד עונותיו שהיו מימןתיו- המימן. מוף עד נצחת אםמן קסגיד
 היך. בשמחת עד רבא אמימןתרילג הכא. בעולם כיןעדקסדסו

 אף. חרון עד ספרים ג'מןתרח עמך. ועודי עד פוקד כתיבמןקמה
 רשע. ויבא עד אמרומןחרט וחמאה. דבש עד צדיקים ישמןקסו
 ,דו. על המסרת ער שני והנהמןתרי מסיר עד שמזכה מי ורעמןתקצ

במלאכתו.
.

 הסימו. סוף עד כתוב הרימןתריא
 הסימן.כל תריאלד עד גדול זכות שעושה מימןתקצא

 ,, קעלה הם.מן.סוף

 שמעו. ולא קראעד תריבלו הסימן. סוף ער טוב יותרמן תקכהסו
 הטימן. סוף עד שנדע וראוימןתרינ הסימן. נל תקצביז

 ולפרייכן משנת בויוניא רפוס = בול' פארמאן כ"י ע"פ ברלין דפוס = בר'*(
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 בול' ד, בריד' בולי די בר'ר'

 מעשיו ער תשנ שלא השטר מןעפעת  הסימן. טוף עד כשנונהטןקעאטא
הרעים. הסימן.כלקעאמב
 הסימן.כל תרכגעט כשוף. בלא עד יצרים ג'מןקעבמנ

 תרכנפ הסימן. סוף ער נדול כללטןקענ
 תרכרפא הסימן.כלקעגסד
 חרכהפנ"קענמה
 תרכופר יעלה. לאעדקעגסו

 תרכופה המי'. סוף אדמער בני שנימןקער
 תרכחפז שכינה. מויו ותהנהעדצפטז

 תרכפפח לשון( )בשינוי שהוא מי ודעטן קדקנ.

 תרלאצא הסימן. סוףעי
 תרלנצב  הסימן.כל קטהמח
  חריגצנ" קעהטפ
 תרלרצר"קעונ
  תרלהצח" קעונר
 ,,  תרלוצט"קעתגה

  תרלוק.קעתנו
 תרלחקא. לעטנו
 תרלמקב ישראל. טבנותערקעטגח

 תרםקנ המימן. סוף עד הוקר כתיבמןתריד
 תרמאקר הסימן.כלתרירנפ
קפקה כלאים. כרמך תזרע אלעד תרידם

 תיסבקו הסי'. ע"ס בנים תערב אלמןקסת
 ,, תרמנקז ואנשים. אלהים המשמחעדקיחמא

 תרטרקח הסימן.כל קספסג
 תרמדקט שק. איןערתרפוסח

 פתח. וביער  תרמהקי ע"סהם". ערי שובו  נתיב  מןתרתו
  שמעוןאומרערםוףהםי'.מןריתרמו כלהמימן. תריוסו
 הסיטן.כל  תרמוקיא,  תריוסו
 קפאקיב,, תריחסח
תרמוקינ אברהם.ער.ורע תריםסט

 תרמתקיר הסימן. סוף עד שאוהב ומימןקפו
  שלא עד ישראל היו לא ואם מן צגקטו הסימן. כלתרכעא
 אחר(. )בסגנוןיחטיאו תמיר. נגרי וחטאתי ער כאעב

  הסימן.בל תרמתקין יחשרו שלא ער שחטאמוומיכב
 תרמסקיחהכשרים.

 הפי'. סוף עד שצריך כשם מןתרנ חייב. והוא נחשדים אחריםער תרכא.ער
 הסימן. כל קפבקיפ קיאו. אל שב ככלבער תרכאעה

 קפנקב דסי'. ע"ס טהורה וכשאדם מן שכב
 ,, קפדקכא הסימן.כל תרכבעז

 בחיים. ער רשות לו יתן אל מן תרנאקכב. תרכבעז
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 גול' די ברידי' בול' די גרידי

 הסימן.כלקפז קעו , המי'. ערסוף מישהואחפץמן תרנבקכב
תרפנקפ הסימן.כל תרנגקכג
 בנרה.ער תרפיקפא" תרנדקכר
 ידיהם. ער יברחו אםמןתרפה שישחקו. לשחוקעד קלזקכה

 הסימן.כל תרפוקפב הסימן סוף ער דרכיו בכלמןקלח.
קפחקפנ קצח~. חסר בול')בדפוס

קפטקפד הסימן.כל תרנהקכו
קפטקפה" תרנוקכו
 תרפוקפח" תרגזקכח
 תרפתקץ,, תרנוקכט
 תרפטקצא" תרנחקל
 חסור. פטרערקצאקצנ עליו. שנצטער ער תרנטקלא
 הסי' ע"ס נתגלו לא למהמןקצב הסימן. כלתרםקלכ
 הסימן.כלקצגקצר"תרסאקלג
קצדקצה"תרסבקלר
 שגרם. עונוערקצהקצו"תרמנקלה
 הסימן. סוף עד לכךמןקצו"תרסרקלו
 הסימן.כלקצוקצו"תרפהקלו
:'קצזקצם עליך. ירחמו עדתרסוקלח

קצחקצת הסי'. סוף ער צריק יודע מןתרמז
קצחר הטימן. כלתרמזקלט
קצחרא" תרסםקם
קצטרב" תרסחקטא
קצטרג"תרעקמג
" טקצ רר" ה פקקמו

קצטרה"מהקנה
ררו הסי'. סוף ער דור הלא טןמהקנו
רארז הסימן. כלתרעבקנט
רברח" תרענקמא
רגרט"תרעדקסב
רררי"תרעהקסג
רהריא" תרעוקסד
 באבריו. הטאמיניםעררוריב" תרעזקמה
 הסימן.כלתרצריס"תרעחקסם
תרצאריד"תרעםקמט
 כפרה. צריךעדתרצברטו"קפוקעא
 לשלם. צריך אינוער תרצנרטז למצרה. בידכןעדחרפקעכ

 הסימן.כלתרצדריח הסימן. סוף ער כתיבמןתרפא
 מיחה. ולאעד רז מט.רכב לאחד. כשעשתהערתרפאקעג
 הסו ע"ס ששוקלים כףמןרח הסימן.כל תרפבקער

 הםימן. כלרחרכג הסימן. סוף ער הרוצחמןקפזקעו
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595מפתח

 פל' וי בריד פל'די ביד'
 הסימן. כלרכםרפנ הסיטן. כל רפרבד
רכםרפו"תרצהרכה
רכסרפז"תרצורכו
רכםרפם,, ,תרצזרכז
 לר םרפ"רי ח כר

רלארצ" .ריארכפ

רל-
 אביו.' ,שמת ביום עד רלברצא"ריא

 הסי'. סוף עד אביו מת אחד מןתשיב"ריברלא
 הסימן. כ4 תשיגרצב" ,רינרלנ
תשיררצג"ריררלד
תשטורצד"רטורלה
" עז חק אש" טוררלו
תשמזשד"רפזרלו
 בזה זה ערבים ישראל וכלמןרלנשה"ריזרלה
 הסימן. סוףעד"ריחרמו
 באחריתך תחכםער תשיזשז"ריטרמס
 הסימן. סוף עד כשיקרבומן תשיח'," תרצחרנ
 יטותפפאים. שמא ולדברעד wwnשח" תרצםרגב
 הסימן.כל תשבשיא הטימן. סוף עד נשים וכן מןתשרננ
 תשכאשיב הסימן. כל תשארנה
 תשכבשיד ."רכרנט
 מקשם. יזיזוהו אל ער ואםמן תשכנישפו"רבארם
 םוףהסן'. אגיפשאמרוער מןתשכר" תשברסא
 הסימן.כלרלדשטזיי תשנרסב
רלדשיז"רכברטנ
רלרשיח"רכברסר
 חשכהשיט" רכסרמה
" תשכהשכ" תשהרמו
 תשכושכא"תשורמז
 תשכושכב"תשורמח
" תשכחשכג" תשטרםט

 תשכושכד"תשירע
,, רלהשכה" תשיארעא

 רלושבז."רערעב
 רלושכח" תתשעז..רענ
 אמות. ארבע לער רלזשכס"רפדרעד
 הסימן. סוף עד פעמיםמן תשל," סחרעט
 בקבריו. אועד תשלאשל"רכהופ
 הסימן. סוף עד והזהמןתשלב תשובה. בלא עדרכורפא

 הסימן.כל תשלגשלא הסי'. שמתעניןעדסוף מןמהרכז
 תשלהשלב הסימן. כל רכחרפב
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 בריד'
שלג
שלד
שלה
שלו
שלז

שלה
שלם

וקוטג
שמו
שמה
שמט
שנ
שנא
שנב

שננ
שנה
שנו
שגז
שמא
שסב

שסנ
שסר
שסה
שסו
1DW
שסה
שסם
שעא
שעו
שעז

שעה
שעת
שפ
שסב

 בול'ד'

 הסימן. כלתשלה
תשלו
תשלז
תשלה
 קברו גבי עלעדתשלט
 ע' מקבצין אםמןתשם
 . הסימן. סוף עד מת נשישמןתשמא

 ירנישו. שלאעדתשמב
 הסי'. טוף עד שיושבמן-ומיתשמנ
 הסימן.כלתשמד
רלח
רלה
רלפ
רם
תשסה

 ז"ל. לומר איןעדתשמו.
 הסי'. סוף עי אמר ואשרטןתשמז
 הסימן.כלתשמו
תשמח
רבא
רמב
 שלם. עי אחריו ער יסודסןינ
 הפצו. ועושהעדקל
 רעי'. מעשיו ואמישאלעדמןקלא
 הםי'. סוף ער בימינו ועויטןרמג
 הסימן.כלרמר
רמר
רמה
רמו
יירמו
רמז
"רמו

 )סוף(תסח
 ,תנה
 הראשופת(. תיבות ד')רקתנפ'

 מתו. שכבר עי היםטן תם'
 הסי'. סוף עד דבר וכלמן תסא'

 הסימן.כלתנם
 הסי'. סוף ער מזיק יש כי מןתספ
 הסימן. כלתעו
תמא

 הסימן. סוף עד וטה מןתמנשפד
 הסימן. בלתם?שפו
תמזשפז
 יי תקסה תמא.שצ

טפתה
 מל' רי ברי דין

 הסימן. כל תסבשפנ

 תשטםשצא
תשנ

 תשנאשצב
תשגב

תשננשצנ
תשגרשצר

תשנה

תשנו
שצה
שצז
תא
תנ
תר
תה
תו
תו
תי
חיא
תיב
תינ
תיר
תמו
תפז
תיח
תיר

תנ
תבא

תבר
תכה
תפז
תנה
תכת
חלב

 בתפלתו. *כשלעד
 המיי. סוף ער ארם ישמן
 תחנתו. ידי עלעד
 הסימן. סוף עד הלה אםמן
 הם.מן.כל
 שלך. את תעשה ואתהער
 בשביל ער הנביאיי כל וכןמן

ישראל.
 הסימן. סוף ער בזמןמן

 הסימן. כלתשנו
תשנו
רמה
תשעב
תשענ
רטב
תשנת
 'יתשם
תשסו
תשסו
תשע
 ייתשע
רנ
רנ
תשע
רנא
 טגרונו. הזבוב להשליךעררנא
 הסי'. סוף עד שקינה סימןרגב
 הסיטן. בלרנב
 המתיקות. בולעעררנג
 הסי'. סוף עד אדם וכן מןתשעא
 יה סי'בתוך
 הסיטן. ע"ס שמתפלל אדם סןתשעה
 הסימן. כלתשע
רנד
*רנד

 רנליך. מעל ערחתכה
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 מיל' די ברידי בול' דיבריי,

 אים. בני בראתעד תשצחתקים עדואח"כירוק. ינשק לאמן רנהתלם
 לבבכל.מןאותמצריקימעדתשצמ הסימן.בל תשעהתלנ
 לרעה. ה'עדוהבדילו תתאתקב עליו. לצורךער תשעהתלד
 חסי'. ערסוף יתכן ולאמן תתנכל'הסימן.תשעותלה
 הסימן.כל תתתקבב"תשעותלו
 תשצבהקכנ"תשעותלז
 תתבתקכד"תשעותלם
 תתינתקלנ" רנהחלט
 תתיזתקלח הסי'. סוף ער מהרהר אם מן תשעתתם
תתיחתקלט הסימן. כל תשעםתמו
תתימחקם שבתורה. תעשה לא ער תשפתסב

תחפזתקמא עלנשמתו. הטונעעד מןוכל .קז
 תתמבתקמז הסיטן. ע"ס מןיואם'המעכב.קח

 כשאוכלו. אלאעדתתמנתקמח הסימן. בלתשפאתסג
 סוף עד שבת ומוצאימן 'תתנותקנג''תשפבחסר
הסימן." תשפנתסה
 הסימן.כלסותקנה"תשפדתסח
 ושחורים. קפניםערתתנאתקנו"תשפדתסס
 לבטלה. ברכהעדתתנבתקסא" תשעתעא
 הסי'. ע"ס ימצא נאשרמן תתנג"תשפהתעב
 חולין. לומרעד תתננתקסב"תשפהתעג
 השאר. עד לאדם אמרומן תתנר"רנותעם
 הסימן. כל תתנהתקמר"רגזתפ
 נחתקסה"תשערתפב
 תתמםתקע כרוך. נחש ואפילו ער תשצתפה

 תתנתקעא הסי'. ע"ס שנזהר מי וגן מןתשצא
 תתמותקעז יקפיד. אלעי תשסאתצה
 תתמחתקעת הסי'. סוף עד יהודי וכןמןרנזתצו
 שסבתקעט לקמרנ. יכול השטן איןעררנתתצו
 תתקעחתקפד הסימן.כל תשמרתקב
 מצוה.. נמתעד קהתקפו"רנטתקג
 ראש. קלותער רסאתקפח" .תתותקו
 הסי'. עיים לשנות מצוה מן קנר"תתםתקז
 הסימן.כל קבבתקצא" )תתט )תקח
 תתנחתקצה יח סי' בתוךתקי
 תתנטתקצו הסיטן. כל תתיא 'תקיב
 התםתקצו '" תתיתקינ
 רסבתקצח" תשצהתקיד
 רתקצם" תשצותקפו
 רסגתר אלישיב. בן עדתשצזתקטז
 רסד תרא הסי'. ע"ס אדם יאמר אל מןתשצח-
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 בר'ר'

תגב
תרנ
תרד

תרו
תרח
תרם
תרי
חריג
תריז
תריח
תריש
תרכ
תרכא
תרכב
תרכז
תרכם
תרלב

תרלח
תרלפ

תרמה
תרמו
תרמו
תרמה
תרמם
תרנ
תרנכ
תרננ
תרנך
תרנה
תרנו
תרנז
תרנח

 בול'די
רמך
תחמא
תתסב
תתסנ
רמה
רמו
רמז
רמח
רסח
תתמר
רמס
רע
תחסה
תחסו
רעא
רעב
קפא
תקצח
תקצמ
תר
תשעה
רענ
רער
תתקנ
תתקינ
תתקמו
רעה
תתקר
תתק
תתקא
תתקב
תתקכ
תתקכז
תתקין
תתקפו
תתקפו
תתקפ
תתקי
תתקיא
תתקו
רעו

תרנפ
תרס

תרסא
תרסה

מפתח
 בר' דין

תרסג הסימן.כל

 הדליקה. מן והצילםעד
 הסימן. ע"ס מצוה ומתמן
 הסימן.כל

 תשובה. לו אמר לאעד
 כזכיות. לו נעשועד
 לו. נתן עד אע"פמן
 הסי'. סוף עד גזל וישמן

 ויוציאם.עד
 הסי'. סוף עד ישקנימן
 הסימן.כל

 הכסף. ואיברעד
 בטפרים.עד
 הסימן.כל

 העשן. מן להנןעד
 הסי' ע"ס ששה אם וכןמן
 הסימן.כל

 הטפרי'.סןאדסשמרויחעדתתקד
 נסורר. עד חכמים ואמרומןתחקה
 הסי'. ע"ס בקערה ואםמןתתקו
 הסימן.בלתתקכם
תתקכט
תתקלנ
תתקלב
תתקיח
תתעח
"תתעו
 הסי'. ע"ס מס והנותנין מןרעת
 לבר. מסכת ערתתעב
 הסימן. כלתתענ
תתענ
תתעד
תתעה
תתעה
תתעו
תרפח
רעת
רם
רפ
תתקנד
תתקכה
תתקכנ
תתקכז

תתקכחתתקכי
תתקיפ
תתקכו
תתקכז
  הסי'. ע"ס נפלו ואםטןתתקט
  הטיטן.גלמתקלה
  שם. ננתב שלאערתתקלו
 המימן.נלתתקלה
 רבים(.לכשטייםקמב
 הסימן.כלרפא

תהפנ-
 ואנויהו. עד

 הסי' סוף ער יעכב ולאמןתתפב
 הסיטן ע"ס וכמהכתובמןתתפז
 מפר. זה ה' בשםערתתפח

 בול'די

תרמר
תרסה
תרסו
תרמז
תרסת
תרסם
תרע
תרעא
תרעב
תרעג
תרעד
תרעה
תרעו
תרעו
תרעה
תרעפ
תרפ
תרפא
תרפב
תרפנ
תרפד
תרפה
תרפו
תרפז
תרפח
תרפמ
תרץ
תרצא

תרצותרצי
תרצז
תרצח
תרצפ
תש
השא

תשב
תשג
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529מפתח

 בול' ד' ברדי בול' ד, ברידי

 הסי', ע"ס ג' הקיש מן תתקמטתשסא הסימן.כלקלותשו
 הסימן. כל תתקנ תשמב'"רפבתשט
 תתקנא תשסג,"תתפדתשי
 תתקנב תשסה1 )בשנויים(. בחרתנו אתהערתתפחתשיא

 תתקנבתשסה הסי'. ע"ס כיוצא כל וגןמןתתפו
 תתקנדתשעא הסימן.כלתתצותשיג
 תתקנהתשעב"תתצהתשיר
 תתקנותשענ" תתצתשטו
 עשו. ולאער תתקנזתשער"תתצאתשטז
 הם.'. ע"ס אדם כשרואהמןתתקנח"תתצאתשיז
 '$D. ילך לאעד תתקנחתשעה"תתפמתשיח
 הסי'. ע"ס אדם ישיםמןתתקנס"תתפסתשיט
 הסימן.כל תתקםתשעו"תתפטתשכא
 תתקסאתשעו" תתצכתשכר
 ,, תתקסבתשעם" תתצכתשבה

 תתקמגתשעט"תתצגתשכו
 תתקסדתשפ"תתצגתשבז
 תתקסהתשפא ברכה. אחריו והשאירערתתצגתשכח

 תתקמותשפב מוב. כי צדיק אמרומןתתצד
 תתקסזהשפג הסימן.כלתתצדתשכם
 תתקסהתשפד"תתצדתשל
 תתקמטתשפה בו. תזלזל אלעד תתצזתשלא
 תפקעתשפו המימן.כלרפנתשלב
 תתקערתשסז"רפדתשלג
 תתק.למתשפה" תתקלסתשלה
 מיטמ'. תדרשוןעד תתקפתשפט" תתקמתטלו
 הם.מן. סוף עד כתיבמןתתקפא הסי'. ע"ס אדם יוליך לאמן תתקמאתשלז
 הסימן.כלתתקפבתשץ הסימן.כל תתקמאתשלח
 תתקפגתשצא" רפהתשלט
 תתקפדתשצב ומוסר. החכמהעדרפותשם

 נישפתם. וכשעד תתקשהתשצנ הסי'. ע"ס תקנא אלמןרפו

 לבונה, זכרונםעדתשמו הסי'. ע"ס אדם עסק אםמן תתקמנתשמח
 אומידיל.מןשאי~נותכיןעדתתקפו הסימן.כל תתקמדתשמם
 הטי'. ע,יס מדבר אדם אםמןתתקפז" תתקמהתשנ
 הסיטן.כל רצתשצד" תתקמותשנא
 רצאתמצה המי'. ע"ס ונעורה צורמןרפחתשגב
 רבבתשצו הסימן.כלרפםתשננ
 תתקצותשצח אקיים. שאלמוד מהעד תתקמזתשנר

 שנותי. הוסיפועד תתקצחתשצט הסימן. סוף עד הפוסקמןתתקמח
 הסי'. ע"ס ]ועפעפיך[מןתתקצי הסימן.כלרפטתשנה
 הסימן.כל תתקצהתת"רפטתשנס
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מפתח680
 בו4 ד גריד גול' רי בר1'

 עולמים.' כל מלכותער שפותתלפ זרעו. בו ונכשלעדתתקפחתתא
 הסימן.כלמאתתם בטלה. תורה עד ולמהמןתתקפט
מאתתמא הסימן. סוף עד אמנוןמןתתקצ

סאתתמב הסימן.כלתתקצאתתב
 הסימן. ע"ס הבעל אםמןשטותתמד"תתקצבתהנ
 הסימן.כלשפותתמה בושתו. שיוודעעדתתקצדתתר
שפזתתמח הסימן.כלתתקצפתתה

 לקבל. בושעדשטותחטט"תחרחוי
 פרף. אשליךעד תתרכחתתננ"רצגתחו
 הסי' ע"ס בחסיד כמעשהמןחתרכם"רצדתתפ
 לו. נותן שזהעד תחדלתתננ"רצהתתי
 הסימן.כל תתרלאתתנד בעיניו. חכםעדרצותתיא

 *שיותתנו הסי'. ע"ס שמלאי רבימןרצו

שיחתתנח הסימן.כלרצחתחיב
שיחתתנה" תחרבתתינ
 לקבל. מותרערשיחתתם" תתראתתיר
 הסימן.כל תתרטבתתסא ועושר.ער תתרנתחפו

 צרקה. וייעצהעד תתרמאתתסב הקב"ה. רצון ער ניענועמןש
 הסימן.כל תקעטתתסג הסי'. ע"ס עתה שורשמןפו

 הסי' ע"ס באיש מעשהמן שיחתתמד הסימן.כלשאהתטו
 הסימן.כל תתרמדתתמה"שבתתיז
 תתרסהתחסו עליון. מחסיערשנחתיה
 תתרמותתסז רעים. עד קנייניך ונכלמןשדתתב

 שיטתתסח הסי'. ע"ס צריך תחלהמןשה
 הסי'. ע"ס מים פלגימןשבתתעח הסימן.כלשותתכא
 הסימן.כלשכאתתעט"שותתעב
 הכבור. בספרעדשנאתתפ"שחתתכנ
 הטי'. סוף עד כן אםמןשכב"שהתחכר
כל שננתתפכ"שחחתכה

 הסימן_
 תתרלפתתפר לחם. תורה נקראעדשטתתכו
 העניים. ולקרוביךעדשנדתתפט הסימן.כלשיתתכז
 הסימן.כל תתרמזתתצא"שיתתכח
 תתרמהתחצבטןישארםעדללמרםבטוב. תהרהתתל

שנהתתצנ הסי'. יפתה.ע"ס ואלטןשיא
 תתרמטתתצח הסיטן.כל תתרהתחלא
 הסיטן. ע"ס לוי אמ"רטןשכותתק תראה. רשעים ושלומתערתתרותתלב

 הטימן.כל עכזתתקא הסי'. סוף עד יראה כימןתחרז
 התרנטתתקנ)בשעים(. התקצהתתלג
 נו. שיש מהערשכחתתקד הסימן.כ4שיבתתלר
 המשד ע"ס הנהגהמןשכפתחקהן הולכת. רבשבתערשינתתלה
 הסיטן.כלשכפתתקו הסיטן.כלשידתתלו
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 בול' די ברר' ב41 רי בריר'

 הסימן. כל תתשלבתתקפא הסימן.כלשסטתתקו
זתתקפב"שלתתקח
 תתשלהתתקצא כחפצם שיהאערשלאתתקט
חתתקצז גזלן. כאילועדשלבהתקינ
 שמים. לשםערפדתתר הטימן.כלשלבתתקיג
 הסימן.כל תקנאתחרג" תתרנתתקיד
 הנזית. ללשכת עד וכנוןמןתקלתתרד" תתרנבתתקיז
 שוףופוק. עד מתםמןשלחושמו" תתרנגתתקיח
 אבשלום. עד דברים ישמןשעת" שלנתתק*פ
 הסימן. ע"ס מעשה וכןמןשמח"שלרתתקכו
 נסיון. לידיערשמטתתרו"שלהתתקל
 הסימן.כלשנתחרז" שלותתקלג
 לכשנוים("מאתתרם" שלזהתקלד
 שנאתתריא"שלחתתקלה
שנבתחריב"שלטתתקלו
שננתתריג" תרלטתהקלו
שנדתחריד מדאי. יותר עד שםתתקמנ
 בצינעא.עדשנדתחרטו הס.טן. כלשמאתתקסז
 הסימן. סוף עד וכלבמןתרע"שסבתתקמח
 הקב"ה. כאהבתעריבתתריי" שמסתתקמפ
 הכא. לעולםעד שנהתתרים'תקסבתתקנא
 הסיטן. סוף עד מזמורמןשנו"תקסנתתקנב
 הסימן.כלשנותתרים"תקסדתתקננ
 הסי'. ע"ס אלעזר רבימןשמתתרכא"תקסהתתקנר
 הסי'. ע"ס מצות כשבעהמןשנחהתרכא"תקמותוקנה
 הסימן.כל תקנבתתרכב"תקמזהתקנו
 אין.  הבהמהעדתקננתתרכנ"תקמחתתקנז
 הסי'. Dty צריקים שנימןשנט" תקסחתתקנח
  הסימן.כל שםהברבר" תקסםהתונפ
 שמאחתרכם" שמ שמד.תתקס
שסבתתרלא" תקעתתקסא
 הסי'. סוף ער תהי אלמן תקנדתתרלר" תקעזתתקסב
  הסימן.כלשסגתערלי" שמההתקסג
תקנותתרלח" תקעתתתקסה
תקנזההדלם" תקעטתתקסו
 שידתתרס" תקעתתתקסז
תקנותתרמב" תקפתתקמט
 ככה. ועל עד ישא כת'מן שמהתתרמה. תקפאתתקע
 הסי'. ע"ס צדיקים שנימן שסהתתרמו"יתתקער,
 הסימן.כל תקנח תתרמח,"טתתקע
 אוסרים. וישמן שסהתת-מפ1"טחתקעח
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מפתח532
 בול' די בר'ר' הל' ד' בריד'

 הטימן. כלשפתתשי הסימן.כלשסותתרנא
שפתתשיא שמו. עלעדשמזתתרנב
תצתתשיב שלהם. למלאךעד שסחתתרנד
תעזתתשטז ממחיצתי. צאעד שסטתתרנה
תעזתתשיז הסימן.כלתקםתתרנה
תעזתתשיח,, שעתתרנט
 מטנו. בשניםערחצבתתרם נשמעת. תפלהעדתתלתתרמג
 הסי'. סוף לך ואשהמןתצנ הסי'. ע"ס אדם צריךמן תחכהתתרסד
 הסימן.כלתצרתתשכ הסימן. כלחתכ-בגתתרבה
שפאתחשכו ידיו. שירחוץערתתכותתרמו

 ,,שפנתתשכז שכבתזרע.מןישימאדמעדשעא

 ,,שפגתתשכח במכנסיימומןמןונמירא'עדתתל

 ,,שפדתתשכט המים. להוציא עד יתןואח"כ

שפהתחשל במכנסיים. דבוקהמןוגמערשעא
שפותתשלב קדשו. שם עד הכוןמןתתכד
 שלימה. שמחהער1DWתתשלג הסימן. סוף עד ארםמןתחלא

 הסימן.כלתצהתתשלד הסימן.כל תתצדתתרסח
תצהתתשלה" שעאתתרע
 פלומת. באהבתיעדתצו תתשלו הסימן. ע"ס מת כשישמן תשמאתתרם
 לה עד.נגורו ופעמיםמןתצז המימן.כל תתלתתתרפא
 עסה"ס שמכושף ומימןתצח חותמין. איןעד שעבתתרפב
 הסימן.כלשפזתתשלז הסימן.כל תתלטתתרפג
שפהתתשמ סה"ם. עד צריך ולכךמן תתשכאתתרפח
 שפטתתשמג הסימן.כל שעגתתרפט
 יי תצםתתשמדיישעדתתרצ
תקתתשמהיישעדתתרצא
 יי תתשנבתתשמט"שעדתתרצב
 ייתקדתתשגיישעדתתרצג
 ייחקהתתשנאיישעהתתרצד
תקותתשנב"שעותתרצה
תקותתשגגיישעזתתרצז
"תקותתשנד"תפהתתרצט
 תתשנגתתשנחיישעתתתש
 יי תתשכדתתשנה"שעטתחשב
 יישץתתשסאיישעםתתשג
 יחדיו. עד שצאתתשסביישעטתתשר
 המימן. כלתקזתתשסג"שעטהתשה
תקחתתשסו"שעםתתשו
 תתשכהתתשסז"שעטתתשז
 ,, שצבתתשער הסי'. סוף עד אדם ואם מן תפהתהשח

 ,, שצגתתשעה הסימן. כל שפתתשט
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688מפתח

 בול' די בר'ד' בול' די ברידי
 הסימן. ע"ס וכובשי מן תתרפגתתתלג הסיטן.כל שצגתתשעו

 הסימן. כל שצחתתתלר במעונו. שהשמחהעדתתשכו
 שצטתתתלה שם. יהיה אלעדשצגתתשעז
תתתלו הסימן.כל תתשכזתתשעח
תאתתתלז דם. ראתהעד תתשכחתתשעט
 תתאמדתתתלח עסה"ם. רגילות ונשיםמן שצדתתשפב
 תתרפהתתחמד הסימן.נל תתשכטתהשפנ
 תתרפהתתתמה,, תקםתתשפד
 תתרפהתחתמו,, תקטתתשפט
 ידך. עלעד תתרפהתתתמז,, תרמגתתשצג
 ורמאים. גנביםעד תתרפהתתתמח ארבוך. מישרים עד תתרסכתתשצו
 הסימן.כל תתרפותתתמט הסימן. כל תתרסגתתשצז
תתרפזתחתן" תתרמגתתשצח
תתרסניתתתנאיי תתרסרתתשצט תתרץתתתנב'יתתרפהתחת
 בו. תאמן עד מי כלטןתתרפחתתתנג"תתרמותתתא
 לדבריו. עד תשמע אםמןתתרסס"תתרסותתתב
 בו. תאמן אלער תתרצתתתנד"התרמזחתתה
 המימן.כלתתרצאתתתנז" תתרמטתחתו
תתרצכתתתנח הסימן. כלתתרעהתתי
חקתתתנט" תתרעתתתיא
תתרצגתתתנט" תתרעבתתתיד
 יזהי. עד הנהמןתתרצגתחתם" תתרעבתתתבו
 בדיבור. עד ועתהמןתתרצגתתתסא"שצבתתתטז

 לנגדי.עדתתרצגתתתסב הסימן. ע"ס יהי ואל מןתתרפה
 הסי'. ע"ס יבייש אלמןתתרצד המימן. כלשצותתתיז
 הסימן.כלתתרצהתתחסו" תתרעגתתתיט
 אדם. יאמר לאמן תתרצותתתסז" תתרעגתתת:
 הסימן.כל תתרצזתתתסח" תתרעדתתתכב
 השם. עד יאמר לאמן תתרצחתתתסט שפח שיא.תתתנג
 הסי'. ע"ס תשמע אםמןתתרצט המימן.כל תתרעהתתתכה
 הם.מן.כלתגתתת0א חפץ. לכל ועתעד תתרעהתחתכו
תנתתתפנ המימן.כלמזתתתכח
 המימן. ע"ס נדר ואםמןתרתתתפג,,שצותתתכט
 המימן.כלתתשתתפה יעשה. עד שיש מימןשצותחתל

תהתתחסו הסי'. ע"ס יוכל ואםמןתתרעז
 שוא. שבועתעדתהתתתפז המימן.כל תתרעחתתתלא
 ידע. שלא עד יעמןתו" תתרעםתתתלב
 המי'. סוף עד ומעשהמןתז מצליח.עד תתרםתתתלג

 הסימן.כלחחתתתסח להם. שיסייעמןהמלויעדתתרפא
 הערב. עד ויואלמן תתשא תתתץ עדן. כגן עד עושה ישמןתתרפכ
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רתח584
 בולי ד' גריד' בול'רי ברירי

 המיטן. כלתיו תתתקצר , מרדות. עד יאמר אסמןתתשבתתתץ
תתתתתקצה ההצלחה.מןלאיאטרעד תתשגתתתצא

 תחשפותתתקצו הסימן. סוף עד כפןמןתחשד
 תיפתתתקצו הסימן.כלתחשהתתתצד
תכתתתקצח"תפתתתצו
תבאתחתר"תפתתתצו
 המימן. סוף ער כיון מןתכב המקומות. עד דעטן תתשוהתתקא
 הסימן נלתכנתהתרא בחרם. או ער ארם כלמן תתשזתתתקב

תכרתתחרב מחללת. עי יש אםטןתתשח
 תתשיזתחתרו הסימן.כלחיתתתקנ
 תקלשתתתריח" תתשפתתתקח
תכהתתתרכד"חיאתתתקי
תגהתתתרכו"תיאתתתקיא
שיאתתתרכט ברברים. עד יתעה ואלטן שיאתתתקיג
 הדבר. ער תכותתתרלא עסה"ס. כשהמשפחהמן תתשיתתתקכ
 הסיטן. כל תתשיחתתתרלב הסמן.כל תתשיאתתתקכא
תעפתתתרלה הדבר. נוהעד קלנתתתקכפ

תעפתתרלו דוד. עדבידמוואסישאלקלס
תפתתתרלו הסימן.כל תחשיבתתתקלא
 הסימן. סוף עד חקרמןתטו" תתשינתתתקלד
 הסימן.כלתפתתתרלח להוכיחו. איןער תיגתתתקלח
 העיר. באותהעדתפתתתרלפ סה"ס. עי מים פלגימן שבתתתקמב
 הסי'. סוף עד שוטרמןתעפ הסיטן.כל תירתתתקמג
 הסי. סוף ער ולכךמןתפתתתרס אחריו. אסןעד תכותתתקמח

 הסיטן.כלתפאתתתרטא פיופערהחושדו ישםןאםתכת
תפבתתתרטב סוזז"ם. עד בספרי אםמןתכפ

תפסתתתרמנ יפסידו.עד תלתתתקמט
 טמנו. לצאתעדתפרתתתרמד הסימן.כלתלאתתתקננ
 הסימן.כלתפדתתתרמה"תלבתתתקנד
תפותתתרטו"תלבתתתקנו
תפזתתתרטז"תלהתתתקנז
 סה"ס. ער הקב"ה ידע כימןתעבתתתרנב"תלהתתתקנח
 האויר ערמןכשהמכשפי'תערתתתרנג" תלנתתתקנפ
 הסימן. סוף עד הללוטןתעה" :-תלדתתתקס
 הסימן.כלתעתתתרנז"תלהתתתקסא
תעאתהחונח"תלהתתתקטב
-תעבתתתרנ8"תלותתתקסנ תסאתתתרסא"תלזתתתקסר
תסבתתתרסב"תלפתתתקסט
 תטנתתתרסנ"תלחתתתקע
 תטנתתתרסר"תפזתתתקצנ
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685מפתח

 בוליר' בריד' בולידי ביד
 המיטן. נלתפאתתתשכה הטימן.כל תטרתתתרמה
תקאתתתשנו" תסהתחתרסו
 בארץ. עדוקנתתתשנז עליה. ירחםעדתסותתתרסז

 הסי'. ע"ס הנעיצה כל טןתקנ הסי' סוף עד החזן אםמןתסז
 זרעו. וכלו עדתקנתתתשכח הסימן.כלתסזתתתרסח
 הסימן. כל תתשיפתתתשלב' תסחתתתרעא
 תמפתתתשלנ" תסחתתתרענ
תןתתתשלו" תתקטבתתתרעו
 תןתתתשלח' תתקעאתתתרעז
תנאתתתשטב" תתקעבתתתרעח
 הסי'. ע'ם לילה וישמןחגבתתתשטנ" תתקענתתתרעפ
 ממות. תצילעיתגבתתתשסד" תתקערתתתרפ
 ברעב. עי בלילמןתננ" תתקעהתתתרפא
 הסי'. ע"ס שחייב מימןתנד' תתקעותתתרפב
 הסימן.כלתנהתתתשמה" תתקעותתתרפנ
 לוטדין.עדתנהתתתשטו' תחרזתתתרפה
 הסי'. סוף ער מעשהמזתנו" תתפחתתחרפו
 הסימן.כלתנותתתשטו" תהרחתתתרפז
 הסי'. ע"ס לאדם אין0ןתנזתתתשטש" תתרפתתתרפח

 הסימן.כל תשיבתתתשנר" תתריתתחרפני
 זה(.)כעין תריזתתתשנה' תתריאתתתרצב
 לאחרים.עד תחריגתתתרצנ

תתתש~
 הסית.נל הקכח

 תקלדתתתשמ הסי'. סוף עד לאחדטןתתריר
 ? תקלחתתתשנפ לשון.(ובשינוי תתקסתתתרצד

 תקלותתתשם הסימן.כל תתרפותתתרצה
 וקלהתתתשסא הסי'. ע"ס ער יש אםמן תתרהתתתרצו
 הקלותתתשטב הסימן.כל תתודתתתש
 עסו.עד וקלנתתתשסג הסימן. טוף עד אבלמן שיגתתחשב
 הסימן.כל תמותתתשסו בהן. עוסקעד תחריבתתתשנ
 תמתחתתשסז הסיטן.כל תתרפותתתשה
 יתן. לאעד תפרתתתשסח" תחריזתתתשו
 זו. תפלה ער לאדם איןטןתפה9תקנתתתשז
 הסימןכל תשצגתתתשעא הסי'. ע"ס קפנה יודטן תקמפתתתשיב
 תשצרתתתשעב פעמים.עד תקטותהתשטז

 תשפותתתשפא הסימן. סוף עי כואבמןתקמח
 תשפזתתתעבו הסיפן.כל תמדתתתשכא
 תשפתתתתשצ" תמדתתתשנב
 מוחים. ואינםעד תשגחתתתאוצא זה. וכןערתמרתתשכנ

 הסי'. ע"ס בפילגשטןתשנפ ומה. חלה עד מעשהמןתטה
 סניטר. ער הקב"המןתשפח הסי'. סוף עד כתיבסותמו

 הסיטן.כל תשסנתתתשצב הסימן.כלתמוכשתשכר
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מפתח538
 בזל' ד' בר'ד' בול' ד' בר'ד'

 המימן.כל תתרנגתתתתקט המימן. כל תשסנתתתשצג
 תתרנדתתתתקי" תתקעטתתתשצח
 שבחדרים.עד תתרנהתתתתקיא" תשפטתתתתב
 סה"ס. עד לו שיש מימןחתרנו" תתיבתתתתטז
 .מאביגיל.עד תתרנאתתוותקטו" תתדתתתתכנ
 "סימן.כל תקפבתתתתקכ לערל.עד תתהתתתתנד

 תקפגתתתתקכא עסה"ם. ששמע ואחרמן,תו
 תקעהתתתתקכב זה(. )כעין דבר כלמן תתקלהתתחתנו
 תקעאתתתתקכנ הסימן.כל תתירתתתתלב
 תקעכתתתתקכד" תשסהתתתתלנ
 תקענתתתתקכה" תתטותתתתלח
 תקעדתתתתקכו כרחה בעל עד לאחרמן תתמםתתתתמא

 אביו. שםעד הקערועתתתקכז מהים. ער יתחיל לאמןתתמה
 הסי'. סוף עד היו כברמןתקעו הסימן.כל תתמרתתתתמכ
 הסימן.כל תקפגתתתתקכח"תתכזתתתתמנ
 תקפדתתתתקכם" תתטותתתתמד
 תקפהתתתתקל" תתכחתתתתמט
 תקפהתתתתקלא"תתלותתתתנ
 תקפותתתתקלב"תתלותתתתנד
 תקפזתתתתקלד" תתםתתחתנה
 הרבים.עד תתעהתתתתקלם עליהם. דין וקבלעדתתלגתתתתנו

 הסימן. סוף ער אדםמןתתפ הסי'. סוף עד יש ואםמןתחלב
 הסימן.כל תתפאתתתתקמ הרבה. צדיקעד תחלדתתתתנט
 הבריות. ער תתקכאתתתתקמא הסימן.כל תתלהתתתתס
 סה"ם. עד שחפץ מימןתתקכב" תתלגתתתתסב
 הסימן.כל תתקלזתתתתקמג" תתכטתתתתטג
 תתקידתתתתקמו" תתטאתתחסו
 תתקיבתתתקמז" תקמאתתתתעד
 ביותר. פודיןעד תתקלתתתתקמח חושש. יהיהעד תתרלבתתתתעח

 עד אדם ישים לאמןתתקח סה"ס. עד המובחר מןמןתתרלג
 לחומש. תלמודאפילו הס.מן.כל תתרלדתתתתפא
 סה"ם. עד ראובן ואם מן תתקלאתתתתקמט" תתרלהתתתתפג
 הסימן.כלרפגתתתקנג" תתרפותתתתפד
 תתצטתתתתקנד" תתרללתתתתפה
 'י תתצט.תתתתקנה'י תתרלחתתתתצא
 בו. תזלזל אלער תתצזתתתווקנו ועזן.עד תתרלחתתתתצב
 המימן.כל תתצחתתתתקנז הסימן.כל תתרתתתתתצו
 רפדתתתתקסג" תתרגזתתתתצח
 ." תתמותתתתקענ" תתרנזתתתתצט

 תתמהתתתתקעו לזכות.ער תתרנחתתתתקו
 " תתססתתתתקעו ן המיי. סוף ער אבין רימן תתרמגתתתתקו
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מפתח
 בול' די בר'ד' בול' די בר'ד'

 המיטן. כל תקיחתתתתשיא יחיד. לאוכלו עד תתעתתתתקפב
ע תקיטתתתתשיג המי'. סוף עד לאחד מןתתעא

 תקכתתתתשיד הטימן. כלתשמטתתתתקפה
 תקאתתתתשטז" תתרסאתתתתקפם
 הקב"ה. עד ראובןדיבר מן תקכאתתתתשכא" רצבתתתתתרא
תתתתרה

תתרי"
 הסימן. כל תתשלגתתתתשכם"

 שכור. להיות ער תתשלדתתתתשלא"תקריחתתתתרם
 סה"ס. עד לבבך בכל מן תתשלהתתתתשלח"תתריסתתתתרכו
 הסימן.כל תקבבתתתתשמד"תתרכתתתתרל
 ויאשרוה. בניהעד תקכבתתתתשמה עסוה"ם. יהודים חרי מןתתרכאתתתתרמח
 מאלהי. עד מניד אדממןתקכג"תתרכבתתתתרמט
 הסימן. כל תקכדתתתתשמו"תתרכנתתתתרנ
 תקכהתתתתשמז הסי!. סוף עד כשאדם מןתתרכדתתתתרנר
 תקבותתתתשמח ברכה. צריכה עדתתרנהתתתתרנו
 תקכותתתתשמט הסימן. כלתתרבותתתתרם
 מעלה. כלפי עד חקכםתתתתשנ"תקםתתתתרסח
 הסי'. סוף עד את כימןהקל"תקמאתתתתרסט
 עסה"ם. צמאה לענייןמן תקלאתתתתשנו עצמו. את עדתעזתתתתרע

 הסימןכל תקלבתתתתשנח הסימן. סוף עד ונן מןתעם
 לך. ויקםעד תקמבתתתתשםג בארץ. היתה ערתעחתתתתרעא
 משמאי. עד אדם אםמןתתקפ הסימן. בלתקלטתתתתרעד
 סה"ם. עד דברי אחרמןתתקפא"תקיתתתתרעה
 הסימן.כל תקמנתתתתשסו" תקיאתתתתרעט
 תקמדתתתתשם?"תקיאתתתתרם
 לפניו. רצון עד תחשלתתתתשסח"תקיבתתתתרפט
 לירבעם. עד תתשלאתתתתשע"תקיגתתתתרצ
 לבא. לעתידעד קסגתתתתשעד אחרת. באשה עדתקירתתתתרצא
 נפשו. עד מקום בכלמןתקמה המחשבה. אותה עדתקמותתתתשח

 סה"ס. ער דברים שנימןתקמו הסימן. סוף עד מי מןתקמז
 לעבדים.עד יאתתתתשעמ הסימן. כל תקיזתתתתשט
 סה"ס. עד פרשת בכלמן תרתתתתשפ"תקיזתתתתשי

 בולוניא. דפוס חסידים בספר אינם זה במפתח נרשמו לא אשר פארמא מכ"יהסימנים
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