
א
 6דס, 76ון, 176תיס, 6נימ, 6נ,א'

 6חל, 6חד, 6מ, 5ומ, lD1b,6ויר,
 rnth ,qib ,ht)h "ין,6מרון,

 6תר, 6תן, enb, 6ס,5)סיס,
6סכג(.

 6תי 6ני 6ני, 6ני 6נוחינו, 5ניחא"א
 6נרסס rnh, 6נעו qpb,6ני
 16ו3, 6גודח hnllb, 6נג6חו,
 6דיר 36יי 76וגי 6מיס,6נויח
 "יגו, "ו 1ntSb, "דיח6דירגו,
 6מר, 6וסן 6מ7, 6וסן 6י,6וח
 6חד, 5חד D'b, 6ומו 5תמ,16מ
 6מיגי 6תר, 6מד 6)היגו,6מ7
 nlwh, 6י 6ותריס, 6מריס6חס,
 6'לח 6פסיי6'6מה, 6י 6עסיי6'

tof3~b6'ן tolb 6וכל'ס, 6'ן 
 6מר, "ין 6חד, 6'ן 6ותריס,6ין
 6כילה, "'קור "מה, 6ין 6קור,6ין
p5'h,6יס6לקיס, 6'60מ7, 6'יכל 
 5כילמ.6רס, 6סה, 6'ס 6תמ,6יס
 "ליהו 6גיח.נו, nSb' 6ת1)ס,6ל

 06 "3., 06 6לפ'ס, 6q~bסכג(י,
 "ססי, 06 "ס"תר, 6,1wbob'ן,
 36רהן, 6תר 6תן, 6תן "חה,06

 6)ול").י;ו, 6מי, 6ער 6ותר,6על
 6:סי"תונה, 6נ.6וו!ר, 6ינסי,5הר'

 6ססריוח, 6עק 6תח, 6qhף15חמ,
 6יך 6מ.1, "רגטה 6גוח,6רגעס
,l'DJhלתגה, 6סה 6פיסי 6רך" 
 6גרהס, 6סל 5to'~nlhסכנ(יס
 ' 5ממו, 6ח 5ת6חריס,6מ36ומינו, ' 6ים, 6סח 6יוגי, 6סח 6,36טח
 ן 5ותר. 6חס 5מד,6חס
 ן 6היה, "סר 6מה 6נן, 6ל 136אא"א

6מר
~lp'h 

 ן 6מח, 6) 6חח 6כילס,
 ן 15עליס, 6מס 6'1 6יסר, 5יס6ין

 olh,' 6יתו.ס 6ין sh, 6י6'ס
 6)6 6.מתי, "י hSh "חיו, 6ל6יס
 "תן 6תן c'Dh, 6ון 5) 6תרח,"'

 "תוגה D)h' 6ניך, 6לק' r)h'6תן,
 6ג' 6ף 6נחגו, 6מיס "נסיס6ניו,
 6מ' 6סח 6נ., ")תי 6רותס5ותר,
.1,36

 O'Dh "רן Sh 6יתליס 6.ןאאאא"44
 "מלק. rh'1 6ר7וף 6v'hתר

 "סתש 6גל 6ח'י ") 6יסאאאאא"א
6:חגו.
 דגר. "וקר 6דס 6'ןאאא.'ד
 נ3'"וה. י3ר' ")6 ")ו 6יןאאאדי,נ

 7ני "יקר o~h "יןאאאדשא"ש
 סלו.ס6'גו
 "'ן הרמיויס. "3 6ותר'ס "'ןאאא"ה

o.~nlbההלל. "ה 
 "'הי!ר. סכ' "'התר 6י h)bאאאה"א

 ו"חו "כ'לה 6'קוי "מ7אאאיאא"ה
 הג"ה.6יקור
 ות)" "פ'ס "רך 6לאאאומ"ר

 רחווי0
 חק7. ירo'sh 3 "רל ")אאאורימ
 כ6ן. תי כון "י' מ,ן ohאאאכמ.כ
 לרת6ין. l'h~nh ";ו 6יןאאאל.ר
 לי. ווי ל' ")י 6'ן "0אאאלמ"ל
 G'Dh. "יך ")אאא"פ

 h57h 3יקי, "כ)ו "3ימאאיב
 "חיו 3יסו), "'קיר 6מ37חיס:", 36'ינ"

 3ס)ע6י "1,רמ ". 3רו!"וח,6ג.
 6ין 13, 6יתר'ס ".ן "מס.נו,6י

 "להי "לה.36וח'ני,5ני3ק'"'ן,
 גיחוח6י 6'ס "לעור 3עור.,6ג'

nDphCb .'נג 
 יעמ. "ין מנה 6ין 06אאכא"ר
 נך. גועמ 5רס 6מריאאב"כ



ש - י-שמ  

 נתל6. נן 6למר h~hאאב"ג
 6ף חכתיס, 3חקגח 6פסי 5יאאב"ח
 3ח:ס.6תס
 כל'ס. נל6 6ווון 6'ןאאביב
 כ)'ס. 3ל6 16תן 6.ןאאבליכ
 bb ננגני 6יגסי 6חו1קיאאכלימ

תחוק.)ן.
 תיליקין. נתח 16תרין *ןאאכים
 ט. יוסג 6נילוח 6'ןאאנ"ב
 rDS~'. 6גי 6להיאאב"ע

 6חר. 3עג'ן 6פסי 6יאאכע"א
 lthlpJ. 5יי 6'ןאאב"ק
 ח'ס,ס 4ן ג7"ס 5'ן 5סאאנא"ת
 16קי 076אא'ד

 ין. 6תה 6י 37י,
 3'כס. nu? 1'6 6יו 6סאאדא"ב
 תנ'ן. ה73לה 7עס 6'ן ohאאדה"מ
 גמס. עס דל 6יס 4ןאאדע"נ
 סלו. ס5יגו 7נר 6יקר 6דסאארש.ש
 תנע. חפלה ים: 1,6 06אארת"ט
 6מ 6דוגי המות6ה, 36יה 6נ'אא"ה

 6ס 6ה3 סתל6כה, 6ת 6הגהרג,
 6ין הג*ה, 5'קור 6מ7הסליס,
 6לגע חכ', hbh '6 קלל,6ותר.ס
o'p~h,61הנ3י6. 6ליהו 6ח ה 
 גוקר6ט. הלר 35רהס 6תראאה"כ
 נ7ול. הלל 6ותריס 6יןאאהיג
 העות6ה. 6נוס 6ניאאה,ט
 לי. יריג h,o 6לקיס 06אאהי"ל
 הקיושס. 6טחיגו 5נוסאאה"ק
 ינור6. *יוס 6ייראאיו
 6חי. וסתך 6חד 6חהאאחא
 npb. 6חורי ול6 6רי 6חור'אאוא"א
 ותורי. 36י 76וניאאחם
 וחתר. 6תמן 6ס3חאארית
 3115, 6נויח וקיי, 6ני 36יאא"ז

 ו1לחן. 5לק.ס 6.ן וק:י, 36'6יוג'
 176גי לנרכה, ,כרו)ו 6ני 6ניאאדל
 36רהס 6תר ל3רכה, וכרונו36י

 וכרונס 135חינו 6תרו ל3רכה,,כרו)ו

 ור3'. תור' וקני 35' 8דינ'אאומהר
 6סיי 6חי מכתיס, 6תרו 36לאא"ח
 5"סר 6י ח3י3, 6חרין 5מרוןחג,
 6לסיס6מריס. 5'ן6יסירהל,ח'לי,
 6יאאח"א

~D"b 
 36על'גה. חיי'

 )ו. 1לhwn 6 5יס 5'1אאחחל
 tpth~. על הל 6יקול 5יןאאחע"א

 עועס. 6ל6 *נואא"ש
 יולרוח, 6ותריס 6'ן יכול, 6הח 6'אא"י
 יויע. 6הס 6ין יויעיס, 6גו6ין
 3י. יול6 6דס 6יןאאהכ

 חוגחו. ייי 3י יול6 076 6יןאאיב"ח
 6חח 6ין לותר, יכול 6חה 4אאתל
 להויתס.יכ1ל
 להויתס. יכול 6חס 6יאאילה"ז

. 

 5תרח 6' כיקוח, 6ר3ע 6גרחאא"כ

 06 6ל6 כ6ן, 5ותריס 5יןכךי
 6סכגויס,ותריסכ6ן tlb)')hobכן,

 חכל כ6ן 6ג' 06אאכה"כ י 6ין כרק 6ין 06אאכאיים
 תוסירין כן 06 6ל6אאכם"ז
 קסס. כן hbh 06שכ"ק
 6פוירופיק rh פתר, 5פפו 6יאא"ל

 1,גן6חחיג1ליח. 6'ןלו, 06לעריוהי
 3עיג6. ל6 6תרס 6יאאל"ב
 תלכיס. לני 6פטי 6יאאלמימ
 hirn. ליס 6'ח 076אאל"ט
 לעריומ. 6פיעיופק 6'1אאל'ע
 פני6. ל6 6גר6 6יאאל"פ
 לקייתו. 6פסר 6יאאר"ק
 רלו:ו. לעונר' 6פיס 6רךאאל,ר
 ; 6דס 1,6 תולי, 6גי 6דוגיאא"ט

 -תע.ן, יתעיד, -תוריס,-תוכר,
 -תס'ס. -תק:ח,-תקדים,

 6ולמ. תכניק 5ירמ 6יןאאמיא
 סגולה. ת6וך 5ט 76וג'אאמשהיג
 hSb .tnnbS תח 6יס 6יןאאמא"ל
 nSu3S. 6)6 תחס 6סה 6'ןאאמאל"ב
 נ3רוך. תח-3ק 5רור 6'ןאאם"כ

 תיחה. גסעח תסמס 6דס 5י1 אאטכ"טןלגרכס.



 איב - 8 -אאמד'ל

 ל3עלח. 37ריו תעי6 076 6יןאאמר"ל
 )ו. טל6 737 הוכר 076 6'ןאאמדש"ל

 737 תקגה 075 6י1אאטדשלכ"ל
 לעולס. 63סל5

 ס)ו, ס6'נו דנר תיכר 076 6יןאאמדש,ש
 6ינו הר3, תורי 35י 6ווניאאמ"ה
 וון 6)6 6ינו הרומ, תגסי6)6

התהתיהיס.
 ח%'ק. הו3 מורי 5ל 76וגיאאמהרד"'צ

 ור3י. תירי 6ר 76וגיאאמ"ו
 הנ16ן ול3י תירי 36י 6דוכיאאמוהנז"ל
 לגרכה.:כרונו
 ור3י. הורי 36י 76וניאאמתר
 6תר )ח71ה, ת;תור 16תר'ס 6יןאאמ"ל

 )ך. תס6)קיס
 עלתו. ע) תעיי 075 5יןאאמע"ע
 יסע. ט)מי תסיס 75ס 5יןאאסע"ר
 פרי. r~un 8יס 6'1אאמע"פ

 3פמ מנ'1 תעק 6יס 6'1אאטפכב"ח
 חו3י.3על
 תקגה. 076 6ין תק7יס, 075 6'ןאאמ"ק

 )3גיו. סטעס תוריס 076 6'1אאמש"ל
 136ח 6ר3ט (rl~p'r 36ומ 36יאא.נ

 6יס 6'1 גוגע, 6יס 5יןמיקין,
גחסק.
 למ3רו. נתוכן נוגע 076 6יןאאנב"ל
 כתס. גס'נו 6וויו 36יחיכיאאנ"ט
 לערו. ט) נחעק 6יס *ןאאנע"צ
 6'ן ס!ף' 8ין 716 6קוי, 36)אא"ס

ot~nlh,סלה. 6תן 6תן ק)ימוה 
 קני)י, 6ליהו 6נלהסאאס"ר
 6רמ:מ 6נרה b~rD, 36ן 6נוהסאא"ע

 6.קולו עוסה, 6דס 6'ןעולס,
 עגין. 6יני 06 עולסי6'קור
 1nitua. עיסה 076 6יןאאעכ"ע
 נש)מ גע')ש עיסה 076 6יןאאעככ*ו
:גוה.

 נעי)10 עיסה 6יס 6יןאאעבעכע-ז
 :נוח.גע')מ
 ססלוס. ע)יו 36יג1 36רהסאאע"ה

 6סיס. 6רד פיל, 6סו6 6'האא"פ
 )יתי. xnb 6יאאפ"ל
 כן. ליתר 5ססי 6יאאפל"כ
 יועה. 6ין ל6ן *ן 06 אאצא.רן לר.7. 5גי rh לריך, 6ין 16תייסאא"צ

 לרק. ל7קחך 5ותריס 6ין אאצ"צן הי'ן. ליוק ot~nth 6.ן אאצ"הן
 361 )7ק )יקהך o'"nlh 6יןאאצצוא"ה
הרמת'ס.
 הויה. 6ין קהח 6'ן 06אאקא"ת
 'מוס. קד'ס 6ותריס 6'ןאאק"י
 כ)וס. קגין 6"י 6י1אאק"כ
 h)h 6נרסס רו6ה, 5מס Sjhאא"ר

 6'ן רס6', 6מה 6' ר5ק6ווקק..ן
 6רכ3.ה 6ף6חהלמיס,6דסר61ה,

 רכסי.6תרי
 )עלו!.. ה31 רו6ס 6רס 6יןאארח"ל
 )5תרס. רס6י 6חה 5יןאאר"ל
 סס. 6ין 06אא"ש

 נעו)ל. לה ס)6 6מיי 5סה אאשה"בן
 3עו)תי. היס ס)6 6מ.1 6סה אאשלה"בן

 ע7יס. סס *ן 06אאש"ע
 ת'ת". 6י 5)6 תמגון, 6יתרס 6יןאא"ת

 חכת'ס. 6ין הלהיי'ס 6'ן 06 אאתא'חן
 36רהס 35יהסנרו67, נומן,א"ב36ן

 5יתר.ס3רכו, 330175),3רל.גר,
 3עימ, 6י 3עותר, 5חי 3'18ח

 6י1ניכ)חיי 6ין:ו, 3ינייסו, 6'כ6ן
 נר'רה, 6ין 3'ן, 6ין ני)ה,5יןן

 6'קור נרסוחו, 5יגו נ6,6יגון

 נ)יעל, 6'ס גי5ס, 6יקוריניסי)י
 נפלך, 6)5 ג'ה, 6יח 3ר'חי,6'ט
 3ני, 6) נגה, 6ל 3פכיו, 6)6ן

 3חור, 6ליסו 3כוח, 6)ון 3רוך,6)ן
hDih,hnu 5תכ 3יגה, 5)ף 

 גגין, 6תח 3יגה, 6תרי 3גיתין,.

 6נסי 3כמ, h)h 3ניתין,6תחמחן
 6קירנהנ6ה, 6סיי63כי)ה,3ימו,ן

,bnSu3bntnpb,73716ע nh~b 
 3מרמנו. 6חס נר6, 6סל 3גמטסזן



 שר" - 4 -שכש
 3ל 636 76ני, ננ3ילוח 636אב*ש

 6!630יח, 36רססנן6סר,5ג6י
 ttub 3מ 6מו0ו 63מור,6חור
 136יס, 3ן 6ליסע 6ית6, 3עי60י
 6)קיגו, 3לור 6תן 6יתר, גקש6ס
 6גיהו. גן 6סר 6לי, 3ן6רי
 3.סול. 6מר 3'סיל 6יןאבא"כ
 3כחו3יס. - נג3'6יס, - נחורה, 6מיא"כ

 3'סו). 6מל לסול 6'ןאבאח.כ
 נטל. )6 63)ף 6ט)ואבאל"כ
 טרמי. 36רסס 13 6).סואבא"מ

 י6ס 6מיחו נ,ס 5מ7אכארתי,א
 6מד. חתורחויח'רו
 3ג'ס, 3ח ינה 63, כ;תנו 6ורחאכיכ

 3נו. 3חר6סל
 6סרוג, ')'ן, 3) 3'קר 6יסאככ"י

 )יסן(. "ן )סתן( נסיני)ק,
 6סוניס נ6טט)36על, נער 36רהסאב"נ

 ננ'י.ן. 6,ן ג3וריס,גיור.ס
 טעס. 3גימן נג'ד'ן 6'ןאבגב:"ט
 חח.ר)לורה 'תיגך :רו)ח 6ג36כמאכניו7'צ
 יור, 3ן otb~3b ד.ן, 3יח 36אב"ד

 6תנון3ןרוי. 6ין3יח7ין,6'ן3ודעח,
 3". 7י7 3ן 6יןאבד"כ

 הו6. 3יוך 6על סתחנל, נן%6ל
 סטות6ס. 6נוחאבה"ט
 3נקו. תכיר סנק נעל 5יןאכהם"ב
 סתרול7ל. 6נראבהמ"ד

 תלך, סתון, 3מור, 36, המרןא"כ
 נ6תן.וחיק,
 סעו;ר. phאכהעריז
 יס71ה רני סר3 3ן 6נרססאבה-י"ח
 ימי6). ר3' חל3 נן 6סלחקי7,

 ו7ס. נסל 6יסאכ"ו
 ו6תו. 6ניואבו"א
 3ל3, ו6חד גפה 6מיאנוא"ב
 6'סו 3ל3, ו6מר 3פס 6חיאברב
 3ר'ס 6ני נ3ו5יג', 61חמיס3קל'
 1nrbt 73'דן 6נן 3ליח,וח3ר'
 3רנלי. 61ג6 3פריטך 6ח3דיסו,

 י3ין. 1ל6 3'קר 076אבו"י
 תל6כוח. 36וחאכהיט
 מט6ינו. ותפני גחרח:ו 5חהאכומ"ח
 ועפר. 36קאבו"ע
 ופדריס. 36ריסאבו"פ
 ותלת'רו. 3ני 6תראכרת
 ת'לה6. חלי6 ג;כומhib 6אכזת*מ
 מסס, נו 6'ן "י'ס, געל' 6גיחאב"ח

 3חרחנו, 6תס חתן, ניעול 1,6ן 'ו6יס. יקהל דין ניה 36אכרה"י
 6'קור. מסם ני 1,6 אבח"א ן נ7ייתי. ו6יגחן נד.דן 6נןאכרואכ"ר
 מי.ס. 3רוך גן לי3 יה!7ס 6ני אבח"לן )יק. ותירה דין 3יח 6נא:דומיצ
 ייניס. 3ן 6י';יק טונות, 36)'0 אכ"טן חוסגנ6. דר. 5גיאבריח
 ותיגליוח. טוגיח Nh(ot אבטו'טן )'60ל. יעח 3! 6יןאבר"ד
 36רהס יסר6ל, 6גן יפקני 36ן אכ"ין )יס6ל. 7עח גי *ןאבדל"ש

 6מות י', 3נו'ס 6ויך יוקף,3ןן 6';לה7י;ת)ו.ן.אכד"מ36יידת)כ6,
 6ין יטר6ל, 3ג' 6חייו 'ת.)',3'י )המר.טי. ת)יין דין ניח 6יןאכדם"ל
 נגי 6ל 'יתו, 3ן 5ינו 'ד'עה,נו להפריסו. תלרן י'ן 3ית 6.ןאבדטצ"ל
 OD. 7.ן לת 36אכדיפ
 75ק. 7ין נימ 36אכד*צ
 7קהלה. י'1 3יח 36אכד"ק

 'ר6'ס. 7קה) דין ניה 36אבדקה"י
 קדוסה. יקה)ה דין 3יח 6נאברקה"ק
 סקיל. 7ין רמ *ןאכד"ש
 סגק 3על 6'ן הרמת'ס, 36אב"ה

 6ל')ות 'למקי 3רוך 6תריסר6ל,
 'ין. 3עה 6חרוג י)ירה,3רי6ס
 6סר 3סן, יח;קיה 3ן 36רססאב."ב
 3וחק. יוסף3ן
 י7יעס. ט *ןאכי"ד
 DW:9 סלוי, Sh,t גן 9rWShאב"ה
 חיילי. יוקינן



.5ךח  ח"גáו כ'6 ¢ז╨ 6ם'
.ñזה'  ג"גáו ם6ñ כñ 3לז¢'
.33ם  ם"גיו כ617 כ÷זג╨

.¢ץגז3גגד  ╨"גáו ñח63¢ כ3 3÷ץ'
.ה.ñץ  ץ"גáו הג).ם6 ה".םם ה¢גדג

,הגי  גñ.3זחי3 כג6 31
 י,í:ו 7ה"

ñ'ף╨י  ץñ')5 )ץ3
.לי3 כ." כיñ, 3ג)י  6ד6

 ח3 ,זדד¢י
כ6ú '"םהזג"  ¢"גיáו כ6ú ז╨גú'3 כי גהג ,כזם7

.כז¢5  טזם3 כי גהג

.ñזםי  י"יáו כג6 7י3
,33ם  ם,גáו ".ץ63 ,זהם כ╞זñ¢ 6זג3
,ג33)  ט617 )י3 ,.╨ם טםהחñ 6ח3
3ñúהח  כ.6 כג5'÷3 ,הñú) םזי6

.ג637ם 3÷ñ 6ñ¢ לםúט, 
,ץ¢ה  ¢'(¢םיו ÷3" כזךם

úג6זםñ,  ל"áו זדל6 ,זדיםú ג╨63
úהיץ,  כגñ 5הד ,ה)קú כ'6 31
úחדיץ,  כ'ñ, 31 6זúñ כ'6 הםג╨

úגלñ. 3' 6ñכג6 ,ז:גזז3 ל 
.ñ"זיץ  ץ"áלáו כגñ 31 6זúñ ג)זñג3

.גזם╨ úñגñ ╨ד"ליו כג5 ז 
.ג¢זג6  ו"¢לáו כג6 זד ñזúñ גי¢╞

ñגח. úו 637 כáה'ל 
.גלה úו ם63 כáה"הל 

.לז╨ז:  ז.ליו זגñ 31 5זךף
.טג╨יד  ם"חלáו זד'╨6 ג╨יםú זד"ךל
.7÷קי  י"ךלáו כ.ñ 31 6גñ úñץך

úה)גץ. úñגñ ╨ו כג" זáí"ל 
.כ.ץ ú¢6'ח úñזñ 31 *ו ץ כáלל 

.╞זם'ד ╨úליו ÷6 1דג"╨ 
.ñץך  ך":לáו כג6 ז╨ ñ10ה כחזד

הדגד  ץ"ñיו כ'6 ז╨ ,הñץú כ'6

ñúם6ז  כ"áו ף"ק¢ ñהג3" כ╨ '¢
.כךגזז6÷¢'ל

.הזזםזז  ל':áו כ." כ3 חד
.)¢:÷ה  ñ.הץ╨áו ¢ז÷6 הדגץ:3
ñח3÷ם.  ק":áו ñ "ñ.כ36¢ הםלד

.÷ף÷ 31 
 ל'יו כ'6 31 ,הדי÷ כג"

,;ד'÷÷ץ  ק'ñ¢ד
 גך"

 ץ.áו ÷" ,"ג;ץ
,ñ'7ץ 31 

 כ'"
ג7םץ זך" 'דךףזñ╨ ,1:'÷÷ץ  םזץם" כ╨
 כ3 ,ה.7;ץ

,ú6םץד ¢זץ:" "÷úה╨גגץ 6הי", ╨ú "úץ '6)חñהג.  ה)'ם6 ה6'ג3
.6זג'6  ו"ץיו '" ח.ץ╨
.÷:ח  ╨"הץיו כ'" םץ3

.ז÷'ד3 úילד'הץיו םץ╨ ÷דה ם'יá"╨6.כ 
.כúח  ח.ץáו כג6 םד37
,זה)  ם"ץיו '6 'ץ╨

úú1╨ז.  לגקáו 6¢ñ )זה3 )ץ

6ם"  ,ñג:ף3םזל"
 ף"áו כז6¢ ,כ7÷ץד

.זגדף3  ,ט)לד 6)6
זúםץ  ץ"ףáו 7ל6 ':ף╨

~÷.
 פ"áו 'ד╨6

.ñגם(ג¢גז  ¢"זגפáו גם╨6 כ1'ם
,כך÷  ÷"áו ñהם3ל כ'úל3 ,¢ץם÷ 637

.7ñז÷  ú 61úג¢ד
.ה(ץ  ץ"÷áו זג6 ז╨ ñג÷

.6ג¢÷ ÷'ñ ÷'" ╨6 6).╨םñו ¢6חá÷÷"÷ 
כ╨');6  ¢"áו ד" כ╨ ,הזג ÷╨6 ,ח'╨¢

¢╨ú'.  ¢úד ,"╨זג 6ף)6 6הג3
.╨גם  ם"ו╨י¢áו ñהג53 כ╨ ה'5¢

כז67 ñ53ג,  ק"áו כñ, 63הזñ כ63
6╨ñג ñי,  ,כךי3ñ גה'ם6 דץ╨

ñ6כ.  חג╨

"(ñג
6¢ñג ñז╨ םñו 611 זהזáו"ק 

ñ"כ. .ñםץ חג3 úחגñ.ג6 .ץ╨ ם úח╨יץ, 
.הזגה╨ .ה3יץú כ "'áו ם╨" ,ג19ה גה"  י,קלáו זגñ 6םג3

6,7  כ.áו כñ3הז63 ,כúל╨ ñה¢╨6 כ3 ,כחד כ סז'áו :'יו י"áוז גח6 הג1ח╨
,כ633 .גחחד כדכ." ,לד דזץג)6 ,÷7דם╨  7הñ, 6'3.6ד╨ ה6 'ח3

:םגד÷ה  ñ*ה╨áו םז÷ú 6ם'ץ33
5ףז¢ ñםúז' ה÷ó 3ה¢╨5 כñ כ"יו ¢"קג 

.ñג╨זúי╨  כ ñ,6ג╨ץ 7ח6ז
ú6)גח  ל'זזáו ")5 "חגד;╨ 6')ח

.חגד6  ,6ץ6
 ,חג╨"

 'דו ,3╨6 ,7ד6
ñה63¢  ד"ו ג)ú, 63גזד גדד6 ,¢גד



 אדבץ - 6 -אמא

 ג,סיי 6רוני גלר6, 6נ3גיינעל,
 גרוגית, "וח נדול, וור נל'ון,16ן
 גייף. 6.גו גט, 6.גי נרס,6:ל6
 ]31'ן, 6'ן גרק.)ן, 6. נ3ור,"יס

 גגור, "ל נ'רק",. 6יה ג~רקין,6'ן
 6ר3ע נ)'והי 6ר3ע נולה,"גע'

 6ר'כיחגיולה, 6רחנגר6,נלילוח,
 ג3יר. rnh גיקו, ,סח ניו:ה,6סה
 16ו3, 6נו7ח nbilh~ "ג3אג-א

 6חיס.5נויה
 q~h. ,) 6נרהאנא"א
 ותקגה. גתר 6ו:קח 3:6 נמו.םא:'א
 כוקוה. 6ל3ע "ניחאנא"כ
 טולס. "רמוח 6גרהאגא'ע
 3קורה. ":רח נר"ס'ה, "ג7חאנ'ב
 ח.'ס. 3ע)' 6ניהא:ב"ח
 מייס. נע)י 6גרחאנבע"ח
 3קורח. "נרתאגכ"ק

 3ר"ס'ת. ":דהאגב-י

 6י:'. לעולס נ13ר 6חהא:ל"א
 וו.הה. )"הר גע 6'1אנלא.מ
 ת.חה. )6מר גע "יןא:4אחים
 1bi:hא:למל"למ

 וו'לח"
 )תערט.

 דין. נתר "מראנמ-ר
 סקע71ס. נוור 6חרא:מה"ם
 "גל5'א:מלל-ם

 תלח"
 לווערע.

 גטר. "נראנ"נ
 קעייסי גתר 6חר קודר, 6ננ'אג"ם
 קסריס. ג'רקח6.ח

 סהלל. 6ח bs" גותרין 6.ןא:עאה.ה
 .חייס. 3עני לער "גרמ האנצכ
 קרקע. 3:6אג"ק

 רוח. נקוח 6יח רוח, גק 5יסאג-י
 Shlnn, 5ניח .מ.טפ6, 3:6א:"ש

 6גרח סלווו'ס, 6נרח מוס,"גרח
 סוס. ג:'רת 6'ןסווו6ל,

 ה.יון. 6גרחאג"ת
 התח.ס. תח'ת ":יחאגת-ה

 1' 6ד אד ' 6'ן גיר", 6ג3 נ"גער, 36רהכא:-:
 176ג'א"ד גורה.גורו.ן

 ה)3ור. פל נ,.רה נו,רין 5'ןאגנע-ה
אנ-ד

~oh 
 67. גורס 6ין 7'ן, :תר

 3ר6סית. "ניתאגד-ב
 סתו6ל. "גיחאנר"ש
 סחסונח. 6גרח הטיו), 6גרחאנ"ה
 S1tun. 6גרחאגה'ט
 סתלי5ח. 6גרח התוקר, 6גרחאגה"ם
 סקעויה. גתר 6מראנה"ס
 הקו7ס. o1ihאגה"ק
 החסו3ס. 6נלמ ההלתיד, 6גייחא:ה.ת
 קעיס. ו6יגו נרוף 6'גיאנוא-ק
 6מיס. 6נו7ח 6ווג, 6גו7חאגוד-א
 וענר". 6גי6אגי.פ
 ורס. גדיל 6יסאנו.ר
 hD11r. 3:6אג-ח

 ס3סח6. מורפ6 "ג3אנח"ש
 יסר6). 6גידחאנ"י
 כקף. 6גויח כל', 6ג3אג"כ

 6יירייחני, 6מייח37ר,16חו37ייו.
 6ין 6')ג6,,7חיי, י6וור',6יכ6

 4*1 7ייו' 6ין 7.קוי,. 6'ן7ירס.ן,
 יויה, 6'נו דומה, "יגו7וך,
 ד6ולייס6, 6'קוג 37ריס,6'נן
 6לס 6ל6.דוק6, יר3נןי*קור
 6תקטר7ס, 7גריס, 6)ורנר'י
 6רע6 7ן. 8פריס דתיסי6פק

 . 6ס7מ.7ר3כן,

 ד6סקיד 6יסו 6)יסו, 6ירחאד"א
 6'ת r9b, 7וך 6'ן6גפסיס,
 י6יריחb~1ph ,6 6יגסי,ד6תרי
 ססנח. 6ס דוחס 6ייואדאה-ש
 תמב'ס. יסי6ל י6רן 16יר6אראי"ם
 ה15מ. 56ל י'חר 6יןארא"מ
 3ער. 17ג 5נוהסאד"ב
 076. 3ג' 7רך *ןארכ"א
 'וס6י. 3ר 6יילגיארב"י



 אד.ת -- 7 -ארכם.ב

 נר5ס'ח. 3תעסה 7ויסין 6'ןאדבם"כ
 5ר'ה געריוה, רירסין 6'1ארב"ע
 ohitt.37יה
 7גרקי. 6יתאר"נ
 7כנה  h~th  רוויי,  רסיפר, 6ני6אר"ד

רוחק6.
 7)'ג5.  7ול5  ררימ 6יאד-"ד

  הס)וס, 176ן  הג3י6יס, 5יוןאד"ה
 6'.7.  6י.7.רסיירה6,6דוגיתל3,

 ה6.רחנ'
 הגרו). 6יסאדה"נ
 יהכי. "יהכ'אדה"ו
 6'ן תג'ן, הנרלק יעה 5יןאדה"ס
 סוווסר.דרך

 הסלוס. ע)יו הת)ן 117 6תיאדהמע"ד
 הגג'0,6.  5ליןאדה"נ
 It'SDO. 5דסארהיע
 הס)וס. ע)יו התגך 717 6תראדהע"ה
  I1rh~D. 076ארה"ר
  חס)וס. 5יוןאדה"ש
 חסחהון. 5יסאדה"ת
 ותיכ). רו7 6הנתאדו'מ

  37ור. ותנט) 7נור h~nhאדומב.ד
  71ג.. עו7. 6יונ'אדופ'ו
  ורגי. תור' 76ת.אדומ-ר
  וחייוס. 7נן phאדהת
  butr. 6יר6 (ה, 076אד"ז

 לת'ע)ע. יטרי7 6ף7יאדש"ל
 נ)ע. ל6 לתיפ)ט 7טר'ר *י7'ארטלל"ב
 )%יפ)ט. יטריד 6י.י'אדטל"מ

 ייי7*. 7ו7י מדוניא-לי

אדי"-

 ר6ונן. יסי67 7ן 6עריס
 סתו6).  'סי 717 6מ.יארי"ש
  כסל. 076אי"כ
 )תע)ה, 7'ן 6.ן לסתיח, יתו 6חתאד"ל
 )תע)ה. ר'ן 6'ח )ח(ול, ךע0י6'ן
 )מוור. 7עמו 5ין נחגרו, 76סאדל"ח
 )מקז0. 6דסאדל"ם.

 oo13h תיכ6)יקקער, יו7אד*ם6נרהס

 תתונוה, 7יגי 6"ר ת6ח,37ק
  דעה a'h ו!.-ככ. 7:וער6"7י

 nh? תעסס, יגור 6תונחת6ת1י
 וורה. 7ס 6ער תךוק7,5וד
 ד6תר. 7ת6ן 6)י63ארמי,ד
 )ית,  תליב, תירק6 67חי6 6ייד'אדמח"ל
 ור3ינו. ווור'גו 6יינ'נואדם"ו
,' "אדמו"ר
  קי7ס. 5יהחאדט"ק
 גכנד. 76וןאדינ

  נפפ. ווסג. נעס יוח'ן 6יןאדנמ"נ
 קנר5. 7סתעחh~:b 6אד"ס
 ענינ6. 7ת5.ר hnih עו)ס, 75וןאר"ע
 )ח,ור. דע0ו 1,6דדע.ל
  הס)וSD .0'1 יוך 6תראדע"ה
 rD. 6דנ'אד"פ

  6גר76חעגיה5 אד"צ6נויתרורס')יון,י
 )7קח5.ן
 קו7ס. 6דמח קרוז"ה, "וס אר"קן

  קיסי. ד3לי  6)ה  קר'ס",5יי5
 6דר3ה.ארר'
 5776אד"ר

 ומרק"
 רחסון. "יר ל.הע5,

h~7h,537 5תח5 7ר3גן, ח'סור 
  ררגנן. h~)h לנ,37י
 ייגנן. b],phאדר'ב
 3ה.מוך. רק דנך 6יןאדרב"ה
  ספרי. יר6ס 6'אדר"ה
 hu'r. 6דל6אדר"ז
 מייס. דר6ס 6'אדר"ח
 נמתן "דרנ גתן, ?יג' 6גוחאדר"נ
  hi'pD. 7רכ' "זהיוח 'עאדר

 ךליסח 6חרי r'Dtn, 6ררניארר"ש
ס)והו.
 6חרי  סגי, 76ל דסעו6), 6נוהאד"ש

 קגח. דיחת ה'נו  ס)ותו,רריפת
 o7h. 3ל ס) 7יכן 6יןאישב.א

  הטינ.  יוויי  רריפמ 6מראדסרה
 " " יאישהיט

,, 

 לר6יה. סתועה יו%ה 6יטאדש"ל
 חח..ו'  יורסין מ,ן תלל, יכנ6 אדחע6חר ן  15סנ יפ9ז,  רור 5רפ  ייפ,7ת



 ארבם'ת - 8-א'ה

 6ין היחת'ס, 36 הטות6ה, 36א"ה
 הסוסס 36ן תעור, "נןהטוען.

 ..6נרח 6גרחסתיקר,"גרחסט'ול,
 6נרח , הקו17ח, 6גרחחוול'5ה,
 התוס'ע, 76ון "7וורהיסע,הסוו7,
 "ןוןהעעס, הנ3י6.ס,76ון

~'vh ,7סהר6ס,ן, "7סהגין,הס)וס" 
 "היןסכסן, "הנחהסס,"דנ'סס-ה,
 6כהר . 6ותותס2ולס,"וווהחר:צח,

 6ותויס הכ', D'~nlhהסכחח,
 ס3ר'ח, 6יח ה::~ן, 716 .ה)ל,

 "'הכ', "מרהחור3ן,"וחוח"'ס,
 6יקיר הלכס, "'ן .הולכ.ן,6'ז

 הן, ;1Sh סעיו'ס, 6לת'ה:"ה,
 6תר הגיה, 6תייח .6)'הוהנני",

 סכהונ, "יגר הכיח3, 6ו7רהח?ס,
 6תר קוזמ3י, "וור"וזר-היוג.ס,

 הסס, "נס' הפקוק, 6וורהוועח'ק.
h-~jiDph,ף סכ", "ף סת"ירה" 

~cno,.6סילוהכ ,?un"r':tDth 
 6סכול הקורס, "רון ה)גגון,76וי

 התנ')ה, 6ח ההלל, "חהכיפר,
 הך6חה. 6תה ההר,"ח
 חו" 76גיאהי11

 ה6)היס, ",ס ,לת'ס,
 6ח ה6הה, 6ח ה"יס,6ח

ה"ר3ע'ס.
 יעח ועל דפחו ע) ה6יס 6ת וש'ד ע"דאהא
 הי'6. "סור הי.6 "סויאהיא
 ה"ר3ע.ס. 6חאהא'ר
 6ת ה13'נ'ן, 06 "תח'ה3)ין,אהיב

 ה3סי: "חהנ'ח,
 סרו3. אמר 3תת;ן הו)כין "יןאהכאייה

 סו6. 3רון הקי~ס "ידאהב.ה
 'עסה, 23זנ,ו ה'סו "'סאהכ"י
 3תתין. הולנין "'ןא"כ"מ
 הגג, D5th הגלער', "ליהווה,ג

  .סיטמ 6תלע סיגי,. ~1??אזהה
 סדרך. ,"ת .סדס, ."ס סיז, "ת ,.:.

 דור'ס. ,סנסאהרץ
 n?bTi. 7ותק הנידון 6יןאהד'ל
 . , הסלל. 6מאה"ה
 הגילין. תן 6לואהה"ג
 הלוק'ן. הן Tibאהה"ל
 גתי הסח6 סכי 6'אההינ
 סגחגקין. סן 6)יאההניח
 סנסיפ:ו. חן T~hאההנ"ש
 h),ulh ווייק, ס.רס 6,.:.קאה"1

 יי"נ7ק3ערנ.ה"תנורנ
 הווהעיט, ו"חר סתר3ה 6חיאהוא"ה

 ססת'ס .6מ ס",ל, ו6ת ססור "חן
 . . ה"רן.י6ח
 6ח ס:0, ו6חת הכה 6מחאהו"ה

 ה"רן. ו"0ססת'ס
 וח3ה. 6ס3ה חאהו
 להפ6רח ס:וקפגת 6יחיות מתסא"1-'ן

ה)סון.
 ו.ר6ס. 6הגסאהיי"ר

 snrn "ח הן3, "חאה"ז"סנס,יי",
 סורעיס.6ח
 "חר החמס, 6ור המ"ס, 6וראה"ח

 6ר5ומ . סמכס, 6ווךסמור3ן,
 החוהע, "0 תח7ס, 6חסח-ס,
 סמעין. "ת סחט"ת,"ת
 קכו. חניח ס'חס rbאהח'ם
 טנפ.מ, 6ה3ה . העות"ס, 36אה"ט
 הטות6ה. "נוח הטות"סי 6נאהט"ו
 I"rnb. יעקנ, 6סל "הנחותחן,אה"י

  ה.ויס. "חאהי"ד
 תוע'ל. ה'יחר "ופןאה."מ
 גקק.. י7'7 6הו3'אה.'נ
 קולטת.13. ס.7 ".ןאהיש'.כ
 6ת 5מ'הכ7, קנתו5; "מיאה"כ

 סכליס, 'rb סכל, 6חחכוח),
 6ה הגוגה,"סה

 הכרי. "ת תנקף, "ח ן "ח רגו.ה:.
 כלה. סכנקח "נ3 אהכיל ן הנוילה, מח הגורן, "חסגוף,
 מורה. קפר סכנקח "מראהכמ,ת הגסתיס. 6ח תג'1.ס,6ח



 ארב - 9 -יצשרר

 לג ס)יס כנו7ו מדרח 6)אהכש~ר
 )עו)ס סו6 6וח סלנגס, 6וראה"ל

 מסס ס)1'.)6נג63גק,6)כקניר
 6מה)מס. 6מס)3,סר6הס)7עח,

 6ס) עוער, 6ס) התוסיע, 6יוןאה"מ
 סתרנס, 6מ7 תח, 6סלתסס,
 6ח סעל31ס, 6מ סעמ,6סח
סתח.
 ס6רי. 6ח עטניע סקוען 6יןאהמא"ה
 נ3ר. ת)עיי סכין 6טראהמ"נ
 סע7ו)יל. 36ראהמ"ד
 סתתעיט ו6ח7 הער3ס 6מי ואה"םאה"מ
 טעע6. ע6י הכי 6'אהם"פ
 עמל'סו. תחתל6 הנור 6יןאהם"ם
 תסימרמ. 6ס3סאהמ"ס
 ר3חי. חע"י)ס 6מלאהם"ר
 ג6ען 6וס3 נ6תגס, 5ס3סאה"נ

 6'ן הגל, 5יל גת', סעי)ס6ועוח
 ס)כס 06 5)יסוסג3י6,סכיגתי,
 סגסס, 6ת סנ6ס, 6קוליגק3),
 סגטיס. 6ח סגלומ,6ת
 67וריימ6. סנ6ס 6קוליאהנ,ד
 דל3נן. סג6ס 6ק1ריאהנד"ר
 )נייקס. יפס סגל 6ולאהניל"ב
 הנתטך. 16חאהנ"מ
 סנסיעס. 16חאהנ*ש
 סקטי. 6ח ~ht1p, 6חאה"ס
 רנחי. סק)ימח 6מלאהס"ר
 סגהר, 36ן ע)יו, מסלוס tah(1אה"ע

 6ס3ס orDnsoh,36רסססענרי,
 6ותות עו)סי 6סנחעלי%ס,

 סערוס. 5ח הע%ריס,*ח 6חסענויסי '6רןסעעיס,ססו)סי
 גויס. ע5ח מ(ל6 6סיאהע"ג
 "1rllx. 6נןאהע"1
 סע(ר. 6נןאדג"ז
 6תר ספועל, 6) ספקמ, 6חראה"פ

 הסח, 6מ הפקח, 6תספקוק,
 הפתמ.6ח
 ניגיסס, הפרט 6.ןאהפייכ

 6ח ס5ני, pb 5יון, 6סנחאה"צ
ס)6ן.
 וירוס)'ס. )'ון 6סנמאהצו"י
 חקרוסס, r~b סקייט, 6לוןאה"ק

 6חהקרקע. 6מסק'חון,6חסקטן,
 סקיוסה. 6רןאהק"ד
 סק)ח. Shאהק"צ
 סל6סון,6יס סרחתיס, 6נאה"ר

 6ס . הלוג, 6מי רנס,6חגס
 הר3יס. 6חסל6ם,
 ס(לוס, 6דון מססס, 5נןאה"ש

 6חר ססים'ס, 16)ר סמס,6ס3ח
 6ר)ות mlp, סטכיגס 6.ןהסנס,
 ססיס, 6ח הס3ח, 6חהסליס,

 6ח ססלתיס, 6ח סטולס,6ח
 חסעיל. 6ח ססתן, 6תססס,
 תרותיס. סיכן סלחת.ס 6נאהש"מ
 ליס. ק(י6 ספיל הכי 6יאהשק"ל
 חתפ)ס, 6חר המ)תוי, 6מותאה"ת

1ntSb,'3החורס. 6ח התס 
 hnttalb.או'

 ו6דר, 5דר ומוס, oh1 076,א"ו6נ

 6'קור 6יליסומותיסי6יליויסעיי
 וקנרי 6)ס וך6י, 6)6והיחר,
 וי6'. 6סס 61תן,6תן
 6נן tob, h~h ,6%61 6נאו"א

 6תח, 6ומ 761ל, 76לו6גן,

 oD'b 1*7', 6'יי ו6מי,6חי
 י6סס, 6יס alnb1 6'ס61'פס,
 36וסיי, ו6יסי 6)ס'ני ו6ג)ס,6כ)ס
 ו6)ו,6ל1

~rDib 
 6ען ו6יחער,

 ו6נס. 6גס ו6תונס, 6תח61תן,
 36וח.גו. ו6)סי t:to)bאיא"א
 נגו. ו6ת 5ימיאוא"ב

 הייס. 6)קיס 7נל' 61)1 136אואראיה
 קיף. 6ין 716אא"ם
 3ותגו, 6ורח ונסתס, o~bאו"כ

 ntSb מו, ו6ח 6ותו 63וח,16מ
r'p,,31לי, 6ט 3ס 



 אומההל - וו -אוניא

 י0ןי lslh: וייעוני, 316(יסר6י-, 163מ, 016אוכ"א
 16ר 'קרח,. 6ור . יסל,6ורו .. ן- עסתס. 6דסאוב"ה
 ו'5'3. *תח יסייס, 6ור'0ר6ל, .ן) 3כ)יס. 16רוחאוכ-כ
 וצי"ם א"ל, טשמץ יחחה ט"י אריי ו :, לליון. ונ6 6סר'אוכל"צ
 עבזר וענ"ו אשהר וענ*ו כתי"ם מי"ד ן 6ור0 נוף) 16נק , ני, 16סנ ,אהג

 SbDDn'1 76וס אב"ד עד"י ההא ונ"ם 6ומ'וח _גדו).ס, 6וליסננר6,
 :6)תנס ונרתיסי, 6'סוג7ולוח,
 ונפריח. 06 וגון, 6מךונרוסש

 תומן. 16גן דילע6, 16אחד
 יסי6). י6לן h',bאודא'י
 bJ'pD. רר3' 16חיוסאודר"ע
 ססיט'ס, 6"ר n~mb ,0S1DOאחה

 ס6רוך, וסיחר ייקור סמיס,5ור
b),tSh,ס6מ3ורג.. וו6גדן3עק 

 ס6כוך. וסיחר 11pth.אוה-א
 6סס ס5ת3ורגי וו6)ף 36רססאוה"ב
 3עלס.וסדר
 סגגו:. 6ול בר, 6וס3אוה-נ
 סחכתק. 6ור ה0ייס, 6וראוה-ח

 S~1h 6והליפקג,אחהזי16ס3יקר6),
'5חק.
 6ור יועד, 6וסל סעמ, Snthאחה-ם

'סת6יל.
 6ורסנר, גפעי, 6וס3אוזה"נ6וסננ6ת;,

 סעו)ס. 6ותומאוה*ע
 קנלס. פיי סכנ71 16)ראוהפ"ק
 lvS, 6וסצ ליקו0, 6וסנאוה*צ
 ס35י.6ור'
 ססרסיס, 6ילר מ)וס, 16הנאחה"ש

 ססתוס.6וס'וס
 ל7ימ ורש6 1ל16 6יןאוהכ
 1חלר. 671י opbאת'ת
 ורוע. 6וראהו

 ל)דיק. ורוע 716אוזל"צ
 6יר 70סי 6יו וחיס, 076או"ח

 0ייס, 6,ך ח'.ס, 6ון00וור,
 " וחתה.6ף

 ")יח. מון ו0וס 5דסאוח"ל

 'מילוח יסרנו 'יסרגו, עלכסי0ייו
 ת6ס6תפ7 סלסס תלך סת7יגוס,ימר3ו
 יסרנו ו5לפס לע6פ6לי, 6דוסועלך
 כסר דרכס, .5ליחו ע76תלכס,

on~hDoעל ועע7ו ע716 ירוס 
 וג17ל' hDn(bt 6סגג: ויל)ימינל0ס
 ס6רן עקלוי נ6ולחינך. ויק3ןרות'
 6יס יקר6 דרור ע3רזס 16ערוסו6
 ןתסנ"וןר'סמסקמ"והפים5)'(. רו3.7ן
 לך. '6וור וססס 6כולאו'"ל
 גלח. -יסל 6ורואוי"נ
 ועינ. 6תחאוי"צ
 רלין. לס' וכן 6עןאוי"ר
 ו'עתע6). 6יוסאוי"ש
 וכל'ס, 6וכליס וכל,ס, 6יסאו"כ

 כסד'ס. 6ור וכליס,6וריח
 .סי.ר)ון. 6ען.וכןאומ"ר
 . . ותסק'ן. 6וכל'ןאוכום*ש
 , גפפ. 6וכ)אוכ"נ

. 

 6סי. לסס, 6ותר ולסון, 6ועסאו"ל
 לל'ון.631
 געיל. לו 6והריסאול"ג

 סקי1ס, לסין 6ו5ראולה"ק
 עסר(. ))6ר3עס לי*ד 6וראולי"ד
 לך. 'ס.ס ול6 6נכיאולי"ל
 ותסס, 6סרן עעסיו, וג1ר6  6ויראו-מ

 p),h 6וג6חתעון,16כליןוווסקין,
tllfiW6ורוס ,SD1hn יק'ף. "יר 

 6ותי, 6)ידותי6,77וסוח~ווופהיס,
 עיסור, , 16לח ע)6כ'ו,ועוסס
otiblh,6ס-ותיס. ויו)ק'ס ,S~ab 
 ל -ותתר6.

 העו)ס. otnlhאומ"ה פי6'ו. 6גליןאהט
 )גו. היה תס 6וי אומהי"ל ) 16סל ילחק, 6יס) יעקנ. SP1bאף.



 א'ח - 11 -אום"י

 יוסף. rn~bאומי
 ותולקיס. o'Sb)bאומ"צ
 ותסק.ן. 5וכליןאומ"ש
 ,אומש"ק

 נעסוד 5והנ ונ6תגו, 5ימניאו"נ
 alh נססי 15כל גכלוח,6ונל
 to'nlto~a)h 16לגגמתד,גלונס,

1'Pl~b.וגסו"ין 
 רנייס. nhllhאומד
 לח36ון. נ3לות 16כלאונ'לת
 תווון. 6וג5חאונ"מ
 5כר עעי, 6ול ועפר, 36ק.או"ע

 ופ3ה. 6לוכהועפר,

 עיך. 6וראוע"י
 lD1b.אופ'
  סגיייי 6ור וערליס, 36ריסאו"פ
 ופיחי. 6יח, עסיט,6יי

 ומועי). טו3 מיו0ר 1Dthאופהיטו"מ
 תועיל. היוחך 5ומןאופה"מ
 תקס. סג' 6ולאופ"מ
 לר'ק'ס, 6ור ול3ייס, 6דעסאו.צ

 לרקה. 6ול0 וליק,6תח
 5גדוח, 6ולראוצא"נ
 סקסרים. 16ללאוצה"ס
 ססרק'ס. 15)ר ססתוח, 5יללאוצה"ש
 חייס. 16לרומאוציח
 תתון. 16לר01אוצ"ם
 נמת7. 16)7 נפ0וח, 16ליומאוצ"נ
 וקדשס. 6מלאךק
 י5ס1ן. b,b 1יג6, 36"איר
 חייס. nlmlbאוריח
 'לחק. ר3'נו 6ותראור"י

 1סגיס. יתיס 6ויךאוריו*ש
 חייס. וסגוח ~o*fi 5ירךאוריוש"ח
 חס. רגינו 6ותראור"ת

 0ורה, 6ול ו0ות'ס, c'~lbאו'ת
 וחרכיס. 6פו7 והוור,5תגון

 5יוס (כרון, 6נני (קגי, 6נ.א"ז
 h'Jtr, 6דר6 :הנ, 6רנ'(סנ,
 :כרון 6ו0 (רוע, 6ור :ויח,6ורו
 (ווןי חחר :ה, 6מך :קוקחו,6חוח
1r'b,ועגו, "ין (ה, 5.ן :ו 
 1ק1, 6יס ורעו, 6,ן ,קיק.6,ן

 6ס ג.חס, ח)י~נח (וט6,4)יסו
 6ותריס (ס, 6ונר יקנתי, 6ת'(ה,

 5קסח (ווירומ, 6נע'ס;ת'רומ,
to~)prqh ,מפי :ה ,hult 06 
 6הנה :וכר, 6מה (ה, 05(רה,
,hp7r

~Joh 
 :וגח.

 6ונה. :ה 6'ן אויאן
 ית.ס. 56ר'ך D~r 6ר6ה אזא"ין
 3ה'ל. :),)י ,ין אויבן
 רו63. גחר ":ל.כן אזכ"רן
 :רול. ~רוע 6יר זע"נן
 הק)ר. (רוע 5ור אורל,ן.ן
 'קחו. )" וח))ס :וגה 6סה אוולאיין וה. Tnht וס "0י אוואיון
 ,קף. :רק6 6תנח אדיזן
 6סה. י)וי ;ה 6'1 אוי"אן
 כ)ה. (רעו 6ין אז"כן
 1716 )3רכה, (כרונס 36ותיגו או"לן

 לנלכס. יכרוגום6)ורון לר5פוניסי (כרון 6'ן לסיגו, (ה5י1ן )~יקי (לזע 6וי )עו)ס, (רמן
 גר6ס, (ה 5יןאו"נ
 עג'n~rb .601או"ע
 קלל, (רוע 6ול קטן, (רוע 6וראז"ק

 סתע. קרי06 ותן 5חראוק"ש
 חפ)ה. ;וון 6חראדת

 חיחניי 96וגי חתו7ו0, 5גר0 א"ח ן 1016 ס)וס, 16תר קני, 15כלוע"ש
 חכתיס, 6ור חיס, 16 חתי, 76וני ן וסנועמ 6לה ו0חיס, 6כי)ססנס,
 "ח מכתה, 6ולר חייס,6ו)יוה ' וסתיס, 5ון סלו, וסי0ר6קול
 חלי0, 6מך חקר, 6חדחורג, ו0לנ.06
 5ינו חחר, 6ינו חכס,6'(הו. ניסגס, על 6ול%ש"נ



 אחומ'א - 12 -אח'א

 6ין הסוי, 6יגו מל, 6יגוחו)ן,
 ח"ג, 6ין חוססין, 6יןמופין,
 6יקור מ), 6יקור חי)וק,6'ן
 חקץ, 6יס מכס, 6'סח)נ,
 6)ו חייס, 5להיס חסי5,3ים

 6הונה חיס, 6)ונגהחו))ין,
 6:סי מ:וויס, 6תרוחכוויס,
 חרס'ם, ,ך3עה חג, 6קרוח)ר,
 6סח מסוגס, 6קה מי'ס,6רח
 מ,קו, 6סח מי), 6סחח3ר,
 חו:)ח:ו. 6חס מוגן,5חה
 6חס, ,ח.נו 6סה, 5חותאח"א

 6חח. חקר 6ר3עיס 6והר'ס,6מל.ס
 חכתה 06 כיקומ, 6ר3ע 6חראחא"כ
 כ6ן.6,ן
 6ח7 ורחוח6, 16 חניוח, 6יאחא"מ
 ת)6. 6חדחקר
 לוגו. 5ת חופין 6'ןאחא"ר
 3.סו). 6מראח"כ
 76וני. 3עי:י מן 6תל6אחנ"א
 יר6ה. 33) ח'ינ 6'נואחבכ"י
 3טל'ס. 37ייס 3)6 מ)וס 6יןאחבד"כ
 3ל3. וחחר נסה 6מדאחביא"ב
 ניח 6חינו 'Sb?D, נני 1rnbאחכ*'

.Sb~nf
 'סר6). 3ג' 1rnbאחכנ"י
 ידו. ע) נ6 מט6 %ןאחכע"י
 ננג. מוכ5 6ל6אמ'ג

 יין. גור 6חראחגז"ד
 ד'ן. גתר 6חראחנמ"ר
 הקעויה. גתר 6חיאחנמה"ם
 ד6יקיר6. מחיכ5 8גפסיהאחד-א
 תתונוח. דיגי 6מ7אחד"ם
 יקכוח. מג 8קתאחד"ט
 יפקח. חג 5קי1אחד.פ
 6קלו ט)יתי, דליעח 5מי'אתדיש
 דסנעות.מג

 הטו3. ס)ותו יריסח 6מרי"וחדשהקט
 חויסי, ס)יס לליסח 8מליאחדופתע
')obחפ6רתו. סליס דריסח 

 מורחו ס)וס דריסח 6חריאחדשת"ה
 הרתח.נתפ6לחו[

 ס6רוד. חייס 6ימוחאח,ה
 הגית חולנן 6חר סגע3, 8חראחה"ב
 הגננ. 6חראחה"ג
 הד)י. 5חר הדנור, 6חראחה"ד
 ה:וון. 6חראחהייז
 "אחהזט

 סחורגן, 6חר החג, 6"י אחה"ח1
 סת;11, 6חל התועד, "חל אחהימן הכ3וד. 6חר אחה,יכן

 סמיתס. 6חר התח.גה,6מל
 ר3חי. התח.לס nh?אחהמיר
 סקכיח, 6מל הקיר, 6חיאחה"ם
 ססליהה.6חר

 ל3תי. הס)'חה "חי אחהם"ין
 הגרון. תת1ל6 6וחייחאחה,ע

 1ל6 הווגט5 רעי'וח nlln?b אההע,רן
 כ)). 7נם לקג) תוכלגסן

 ססה, 6מר ססם1עס, 6ח7וחאהה"פ
 5חר 6חלהסקו)'סי סעור'ס, 5חרן

 העתי)ה 6חר הפרק, 5חרהעקח,
 סלוס. 6חר ה)סריס, 6חיאחה"צ
 סקנורס. 6חלי סקי7וסיןי 6חלאחה"ק
 הוונ. 6מר חרנל, 5חלאחה"ר
 הסנת, 6חר סס3עוח, 6חראחה"ש
 הסנה. 6חליס הקחיטה,6חו
 החפלה. 6חל המעכיח, 6מויאחה"ת
 וסלוס. חק 06אח"ו
 ו6סינ. 8מע6אחחא
 וווג'י. מו;ל 5יגואחו"מ
 וגעול, חוור 6יגי גהל, 5חור.אחי"נ
 ונ3ון. מכס6יס
 וקדוס.ס. 6חריאחךק
 ורמוס. מ:ון "לאחי"ר
 ות, 5חר pr,,  5ח וקוקחו,  אחיתאמ"ו

 ~תן."חר
 ייסורו.  ~ין "חראחויא
 )3לכה. (כיוגס חכת'נו 6תיואחו"ל

 6יקורו. ;וון 5חר אחוםיא:



 אם.1 - 18 -אהק"1

 סתע. קי'6מ ופן *מיאחזק"ש
 nStDn. -תן 6מיאחדת
 מגירו. 5מראח,ח
 טו3. יוס 6חראחיו"ט
 כן, vnb' כחנ, מ)וף 6מדאח"כ
 כהח. 5מרכך,
 1Wb. כך 5חואחכ"א
 גקיון. כנע) חכס 6'ןאחכב"נ
 סגק'ון כנע) חנס 6יןאחכדינ
 ו0. כ) 5מיאחכ"ז
 )גרכס. גלוגס חכה'נו 6תיואחכז"ל
 )רנ. כ3ור מו)ק'ן 6'ןאחכ"ל
 סג'ס. כתה 5חראחכ"ש
 )6סס. מכתה 6'ן )6יס, מנ'ן %ןאח"ל

 נסגיו, 6)6 )6דס ממן 6יןאחיא"ב
 גם)ך. hlh )6סה מכעה6.ן

 6דס. נגי 3סון 6מיאחלמא
 דעח. )076 מוגן 6הסאמלא"ד
 לעסכיל. )תע)ה מייס 6יומאחל"ל
 לתעסה. 6חראחל.מ
 לקדוסיי. מוסס'1 1.6אחל"ק
 3פנ'י. ס)6 )075 מנין 6יןאחלש.ב
 6מר תיתס, 6מר תוח, 5מר'אחשה

 טטה. מחוס 6ג'תחן,
 ס6ין. תן מק.ר 736אחט"ה
 וקדוסיס. תומ 6חריאחטו"ק
 כגודו. תמי)מ 6מראחמ"כ
 סרתס. כ3ויו תחילה 6מראהמכ.ה
 תעיח. ווהן 6חראחם"ט

 ע)תו. תמ'ר חנוס 6'1 העיע,אחם"ע6חר
 הורה. תמן 6מראחם"ת
 גכק.ס. 6חרייחאח"נ
 קופר. "מר'וחאח"ם
 נמ)וף :קחרמ כח.נה מ"ף בם"עאח'ס

6וחיוח.
 oh~אחם"נ

 ג'. קעי7ס
 על'ו, ח'.3 5'גו to~).u 6מי,חאח"ע
 ע3. ח) 6יקיר ע)יו, מ)6י:ו
 6'קול. ע) מל 6יקויאחע"א
 נע)ס. עטימ חי) 6סמאחע'ב

 מ'תול1. ענ מ"3'ן 6יןאחע.ח
 כרמ. SD'1 מתנין 1.6אחע"כ
 כלמ. מיתי5ו SD מ"נין 6יןאחעח"כ
 6'ן פקמ, 6חל פסוטס, 6מיוחאח"פ
 פקח. מג 6קרו פס,מטס
 6מר 65ס, 6מר' מ5וח, 6מראח"צ

 מו". 6'נולסר'ס,
 0ככ3'ס. ל6מ 6מראחצ"ה
 "אחצה"כ
 קנירס. 6מר ק17ס.ס, 6מייאח"ק

 סתולס. קרי6ת 6מראחקה"ת
 רותייס. חנר 6ליסעאח"ר
 6ר6י, ר6ג'נער חלינער 5סרןאחר"א

 6וחי. יו6ין6מייס
 הסגה. 6מרימאחרה"ש
 מ3רו 6ין tolue5 ר3יס 6חר'אחר"ל
'bDa.חמיר( 
 מירפ6 6גג סור, מייס 6נרססאח"ש

 ס3ח, 6חל סנעת, 6מיסנסמ6,
 סעי. חוחס 6ני סשטס,6חל

 סע1)ס. סג3ר5 6מראחשנבה"ע
 סגח63ר. 6מיאחשנ"ת
 פקח. סל 6חרוןאחש"פ
 סעיס. סס 6חראחש"ש
 תס)יס, 5מר חרמי, חי6 6ננאח"ת
 מסתים. 6מר חפלס,6מר

 6מרתפ)תתגמה"חת"ס6מיתעלתעיקף,
 נעילס. מפ)ח 6חראחת.נ
 ערנימ. חסלח 6מראחת"ע
 סחרימ חפלח 6מראחת"ש
 5ין טוגות, 6נגיס טוען, 6נןא"ט

 עעגה, 6יגח ltDU, 6יןטותנין,
 %6רומ טרעוח, 1Sb טעס,6ין

 6ר3עסטפמיסי 6:ייועס,טהויוח,
 טו03. 006 פוריס,6רנע
 6גן. יורי 6רנעסאט-א
 טגריס. 6נסי גרכח, 11DU 6יןאם"כ
 רע. נלי מנ 6'1אטכ"ר
 'ר7פוגי. ומסי י31 6ךאשו"י

אט*ויכתח6ךטוגומקיעדפוייכל'ת'מיי.

6מר
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 רפ. ו6ס יונ 806םהר
 ענילס. יעון 6יןאטו,ם
 יי. 6עראטע
 לי3ר. 9עס 6ץ%מךל

 קלק ליסר6ל ייג 6ךאםל"ם
 obp. יסיס לך319
 קלס. ליסר6ל עונ 6ךאסןל'ס
 מגס. bS עת6 6לאטל'ת
 עזנס. עחוס סו3ס 6ססאטם*פ
 יייס. נפילח 9עין 6יןאשמי

 סלוס. 6מ יפנס 6לסשאיא*ש
 ימנך 6לס'ס ט, יי6ין 6י%1"כ

 06 ניט-גס, יתיס 6ורךנגי,
 3י0ך. יוסני 6עלי 3ו,,ס
 6י68. נעיח 6יאיביא
 ננייין. יס 06ארכינ

 עעס. נגוחן ננהין 'ס 06איבנבט"ם
 נדהניס. יו65 *נסארב'ד
 סעי7. ני7 יסנס 5ינח4יכ*ה
 לסו. 6יגעי6חרב*ל

 פון 3לי יקירין 5ין איכץע ן יפון 6ין קיסר, עשימ 6סיומאם'ס
 6יע6. 3פ"( 6י איבע*א קמיכס.'

 ח61. סיפי עעומ 6מויוחאפס*ה
 ויגלש. יייס קיוס יעון *ןאיקע*ר
 עיקסין. 6תסאנףר

 יע- ט ס5ין סינ 5יןא8שכ*ר
 סניפס. פעון *ןאם"ת
 36ן יח"6, 6נן יפקנ, 6ניראע

 יסודס, 5גלח יסי6ל, 6נןילמי,
 16סל 'שיס, 6סלי שוי076
 'למק, 6וסל יעקגי 6וסל'וקף,

 יקליח, 716 ס', 6יר שכן,*
 6ילח 'שר, rb 6וריסר6ל,6יייסר,

 יו", 6יכו ייופ, ליגו '7 6עריר,
 ייני, 6יע יסויי, 6יס יטל,6ינו
 6תן יסרס, 6תוגס יסי~י6לסי
 6ריככ יסתס, p'Db'יוקף,
tow*pb ,Sblv ילר, 6סר 
 ילר0. 6חח יסר6ל,6סח

 6יח6.ארי
 יי6יס o)th 6סש 'ליי 5יס8"ח

 olnSb. יר5 6'ס6לסיס,
 nhnlb. 16 'ס71י 16איאףא
 nwk. 6לסיס יי6 *סאהרב
 כ6יס. 6מ י5ל 6טלאקץ*ה
 סעילס. תלל 5)חיט ס, 6סחאראגאה
 עתo'nSh .'7 יסיס 06איא,ע
 לסען. פיו 076 יפחמ 6לאראפ*ל
 ל)וג. 16 'סתי 6י*ראיצ
 ק5יר6. 5תלי 'hm 7,6ליאהיק

 גדל'ס. יסודס 5טרא"ג
 bl~'b .ht'rאה"ו
 לתעלח. דין יס 06איר*ל

 ר63. 6ידל6אידץ-
 הס4 .רלה 06 ססס, ,מיר 06א"ה
 ססלוס. יס06

 גן סלי' ימ71ס 6גיאיהכשהץיא
~b1tp 6תן.ח(ק 

 06 למייס, חעס ינ(ור 06אירלל
 לי. סססיע(ור
 סע3ורך. י' 6חאהה*ס
 סג6ס, 6'קורי ג"ף, סכי 6'ןאררץנ
 סוסיפ" יימנ6

 ג6.
 ססס. ירלס 06 סעמר, 6ילחאידיש
 ר63. סתיס 'ho 6ת1איהאהר

otn~b 1'עק3, י5מק 36רססאי14
 וי73כנו.ימננז
 נל'לל. ייסף 6ני 63, ו6ת יול6 6יןאיהב
 עי3. 'וס 6מראיהט
 ויפקנ. 'למק 6נרססאיהי

 כפוריס. יוס 6מל איחכן
 תכסל. כס1ריס ייס 6ין איכ"מ1

 וסניס. 'תיס 16רךאי"ש
 מ.יס ומנוח יתיס "ריכוח איושוח"ל, מייס. וסגימ ית'ס 6ו7ךאיוש"ח
 לך.,וסיפו
 (or* מקול ילק 6ר3סאיח"נ

 כתעחמ. מונר 'חסלל 6לאיח*כ



 אכי - 16 -אהם
 סי3. ,וס 6מר ט31יס, יתיס 6ויךאי"ט
 'עקנ. עחק 36לססא"י
 מ31מ1. י7י ,651 5'נואי"ח
 נתנ)ומ 6יוהס כסיייס, ייס 5מלא"כ
 כ6)סע1.*ן
 3יטר6). כתומו יר13 6)חרכ'ב
 סנקתרוה. כ) י1יע 6לאיכ,ה
 )מיתל. 6יכ6איכיל.

 לגח. 5יכחארכיר
 S7bnS, .ו7ע 6ינו )תיתר, 6'כ6אתל

 -)מוור, -)והר, -)רני, 'כול:6'נו
 6ץ )פיו7, 'כו)'ם 6'1-)חרומ,
 6)סיס 6)ה.ס,ומלסו)ע31ח,)ותל,
 לעד. 'סתרחו מ)קיס לו,יר6ח
 6גוח. ל3 שינ 6)יחואיל"א
 13. )מ,ור 'כ1ל tyhאיל"ב
 סורווין. )'3 יסויס 6סרןאיל"ה
 )סויס. יגו) 6חסארלה"1
 )חקסימ. 6יןאילה"ק
 6ין עס)ס, )'סגע יכו) 6'נואירים
 6כתי תול6י )יה 6יח תמירין,)ו
 )תיהר.יכו)
 36. תוקר יג6ן 6וי)אים"א
 6יסור. תנע)ין *ןאיטא*ס
 לכסמ)ס. מיקור עגעלין 6יןאימאסיל
 )פפר. 01ופ1 תעפר יקו17 6יס4ימף4
 תפיס. תעיח 'יגקו 6'םאים"ם
 כפסי. ת)טה יי 5גהאיט*ל
 גסמס. יס 078א"נ
 ק)ס. יפקג 6)סיחך'ס
 יסי 6)סיס פליון, יפקנ 36'ראר*ע

 6)סיס עתך, יהי 8לסיספוורס,
 56ילוח יענן, 8תר פל'ון,יכווגח
 פסיס.י5ילס
 גו6). גי6ח ע7 יכיכנה 5)תיסאיעכ*נ
 ועד. עו)ס ית'ס 6ורךאיע*ו

 ק)ס. פולס פי יכוגגס 6)סיסאקעע"ם
 נמי. )י פחמ יי 6ג6אימל*נ
 ס3רך. ת' פורקן יקוס ot~nibאימחטץון

 לייעוגג, ייייסע 6))נעת'ינעא"צ
 י5ר.6סר
 ס5יס. 6מ '5י 6סיאשא;ה
 קיוטס, יסו6) 6לו קיוסס, 6'סירא"ק
 ללון. יסי 6תן ל3חי, 6יכסאהר
 יחנרך 6יתי ס7י, ;די7 6יונ'אי"ש

 ילמק 6)יע,כ 'p(Sh, 6)יהיסתי,
 pb 6)יסר, ייקנסכי6)ספיו6,

 סתיס.'ס
 נר55י6נו. ס)עס ,,qp 36וסס נירא"ש

 לך. יוקיש מים סנוח יעיס 16רךא-יחי*ל
 פנירס. )ינו ט)ימ 6י1אהעלדיע
 6ס3איאףר

- 
 יס6 6ען רפ, סג16

 רג5.סמח
 ע3רך. 637 סתר יס6 6תןא"סר*ם
 6'התר. rhn'nlh 6יח6,אית'
 'חנלך. 6יוגיאי*ת
 סספ)יס נל6ש סתסתסוה 6ומיוחאית"ן

 סעתי7. פ)ותורוח
 6יחיוח י*6 סן וכל*ב מסףהאית"ן

ססתוסייס.
 סתו. 'חנרך 6יוג'אית*ש
 18תליס כסל, 6יס כקף, 6נורחא"כ
 כגדג)וח, 6יותס כך, 6מלכן,
 כ6)סיכו, 6ין כןי 6ינו כ67',6יגו
 כמןך, 6י1 כוח3י1י 5ין כ6,1713ין
 כסונסי 6יק1ן כחינ, 6ין כסף,6י1

 כן, 06 כליס, 6)1 ט)),6יקור
 5לנפ כוקיח, 6רנע כך,6ער

 כוננח, 6חס כסן, 6סמכגפווו,
 כפץ. 06 כגייו,6ח
 כ6)סינו, 6ין 6מ7, כק16 6מיאכ'א
 56) 076, 6כי)ח 6יס, כל6ין
 16עריס. כ6ן 6סכמיס 076,כ)

 6)6. )י 6ין כן 06אכאל"א
 קוף. )7גר 6ין כן 06אכאלד"ס
 פטול. 16 כנוק 16אכא"ם
 נופס. כ) 5ין גקהי 6כילסאכ'נ

 3ייקס. 5ריך גיפס כ) 6'ןאכגצ"ב
 7ילס. כ)יס 6ססאכ*ד



 אלו.ל - 16-אכ"ה

 ס6י. כעי 6ע6' סננלי, כפי 6יםאכ'ה
 סגדולס. כגקח 6נסיאכה"נ
 ח6יס. כל 6מאכה*ד
 ספרט. כעין bSb ססקמ, 6כילמאכה*פ
 סווין. סערליפיס כ) 6יןאכהפ"ש
 1,6 סיייס, ה6נייס כל 6י1אכריש
 סייח. סנמימכ)
 וכתס. גתס 6חחחכץ
 וכתח. כתה 6מחחכ41כ
 וסחיס. 6כילסאסמ"2ן
 וסמיס. 6כילסאכושהה

 6חנל:ה. 6ל6כוי0,אכץ6מרנ)(ס,
 עליס. :"נס כלי 6ססאכו"ע
 ח'. כ) 06 חיס, כ) 6י1אכ.ח

 -,ח-י 3ס, "SD' כל 6ריריאכח'ב
 גי. חוקיכל
 טענס. כ6ן 6יןאכ"פ

 ר)ון. יה' כן 6תןאכיה"ר
 ליער. ים כן 06אכהל

 קסס. נן 06אכ"ק
 לחתנ6. כתנ 6'אכ"ר
 תיגח. סתע כן 06אכשימ

 6חל 6וניסלכוחל,א"ל6רסלעקוס,
 לן, 6ידכר לחו, 6'7עילתעסס,
 5י )טערך, 6יכ6 )תיוור,6יכ6
 )סחענוחי "ין )3רך, 6'ן)יוו6,
 לחוסי 6ין לותר, 6ין )ו,6ין
 לימ, 6ית למרן, 6ין )סגומ,6'ן
 6תלו ל6יי 05 )הוסע1ס,6ל

 לו, 6סיר לו, 5היל6לקיס,

 6סחעי למ'יס, 6ימ ליתי,6ססי
 )'ס. 6הרח'ס ל'דיס, 6מי)יס,
 6ין 6תרח, )6 6י )6חי, 6מיאל"א
 ל6 05 6רסי )ך 6ין 6ל6,ל6

 י6ער. )5 505ונ),
 6יתר. 06 ני אויאלא"א
 6ומי. תמ(ירין 6'ן 6תר ל5 06 אם"אאל"א
 נניטקס. rb'5 )קרה6 6:)חאלא"ב

 עסר. )6רגעה 6ור אלאיע ' סק3"ס. )פני יסר6ל כגקמ 6תרהחכ.ליה
 רלין. יסי כן 6תןאכ"ר
 כ6ן. כ310 5יןאכיכ
 חתדס. כל' כל 6ולראככיח
 )תחיס. כערה rh למעי, 6יכ6אכ"ל
 קר6. )ית5 נן 06.אכל*ק
 רחתג5. לכחו3 כן 06אכל*ר
 תחול, כגורו 6ין עקיתי, כ6ן 6יןאכים
 (DSt. 6כי)וז כתוך,6ין
 6סכןהסהסקיד. 6סנןתסהניד,אכם'ה
 6כח' )ה6ריך, תקוס כ6ן 4ץאכמ"ל

 ליס.תגעי
 לס6ריך. ווקיס כ16 6יואכמל"ה
 ג'ת6. כתל6 6פ')1אכס"נ
 כגען. 6ין כנעוח, 6רנעאכ"נ

 סגזו)ס. כנקס 6נסיאכנהינ

 "ל ער5', 6נילחאכ"ע6נוליע)ע6י
 עג'ן,כ)
 (ס. ע) כן 06אכע"1
 פיק. 6כילח npp, 6כילחאכיפ

 olnnS. כפלס 6'ןאכ8ל*ט

 סעס. לו סיין 6יס לן 1,6 שאל"שאל"א
 o~b. גגי לסון 6מראלכ"א
 בחליף גקחרח כסי3ס ד.ם ג'ן ב"םאיל

6וחיומ.
 רק )עי)ס סתסתסיח 6יחיוחאלב"ש
 חמ'3ח.3ר6ס
 נתור. לו 6יתריסאל.נ
 י3ר, לך 6ין דתוה, )ו 6'ןאליד

 דו7יס. )717יתונהז
 קוף. )רגר 6.ןאלר"ם
 הכי, )6ו 6' הרע, לסין 36קאל.ה
hib,6תר הג3'6, 6ניהו הכי 
o~b.הוותוגס 
 ס6דוגיס. 61רוג' ה6לחיס 6לק.אלהוא"ה
 לסקסיח. 6פסר )הקסומ, 5יןאלה"ק

 לסהמוח. 6יןאלהית - 6ססי)חכי5י6יח הרע,אלה"ר5נק)סין
 יעוסה. 6)תגסאלויינ
 6חד )סכג1, 161י )רסע 6ויאלויל

 לי01 06 )עולס, ו5מ7לחט6ת
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 ליי ויודי לדודי 5גי לסיסיו6ס
 ל33. ו6ס )33ך6ח
 8ין חוקם, לו 6ין )משו, 6יסטל"ח
 מומס. ל' 6'ן מלקילו

 ט63. לעולס מלק יי 6יואלהלשה
 טסרס. לו 6'1אל*סו
 נמקות. טסים )י 6יןאלהיב
 יי. DS(, לחסנך יגיי, bS 06אלי

 סמייס. נ5ר%ח יין  לסר 5חה)7איישה
  נסתים. 'רדו ל6 06 'גיז, )6 06אל"נ
 עונו. ונסק 'גיד )6 06 ונשנעאלי"נ
 עמר(. ))צונעה )י"ר 16יאלי"ד
 ,:תעתיק. יוקף ל'6ון 6פראל"ה
 פוכי.  1(ba יניי )6 06אליומע
 " .אשונע
 ריקנך. 4לינ5קלי,-
W R   ליסר'מ. 4יר~
  חסונם. ים לדן ohאל"ת
 כן. ל6 06 כת3, )6 6'אל"כ

 נדו). )כסן מלתגהאלכה"נ
 )סדיוט. כתקירהו )ננוס מפירחיאלכסן
 nDp. כן לob 6אלוקק
 )תיתר. לן 6'מאל"ל
  נוסס. onlhS לה 6ייאלל"כ
 כליתם. ל6וחס )ס 16יאלל"כ
 ערנקו. סלמה )ייי לי 6י'אללש*פ
 לתקוס, 6יס תגלונ6, לוי שיגרוראל"מ
 6ורמ ייקרי, ל' 6וי תי51ליי ל'16'

 5יכ6 לתיתל, 6יכ6 פסליסי)לדיק
 לנו 6ין יחירין, לו 6י1לתסרךי
 תורה, 6)ון תוש, )יס 5'םתלדי
  לתוסעוה, 6ל תורפורגו,6ליסו
  פמסיס' לפי  הפירס פסל,  לך5יסיל
bpnDb.פליקס 
 תוו. גזולה תרס לך  5יןאלוצכם
 יצתי. לתקן 6)6אלם*ד
 חכ))ומ. תן לפיין 6יןאלם"ה
 "אלמה"כ
 ונרוסס. 6לתגסאלטו"ג
 'ייו. כס) ל6 06אלמי

 סיף. לחס 6יןאליס
 עליוי לוקין 6'ן עד'ס, )ו 6'ןאל"ע
 עתך. לי6ין
 הירחי.  פכסיו )6 06אלע"א
 ננקסרוח. פקק לנו 6'ןאלע"כ
 ,ה, ע) )קעוך %ןאלעיז

 כלס. עלו )י 6יןאלעמי
 לו 6ין פרוונק,, )טוי 6יסואל"פ

 )מרס, 6ססר t51QDS 6יןעסרון,
e'1b3י3 סריס סיינסטייןי )י( 

פריעי)עניער.
  -יסעסס, קלניס, p'p' לו: 6'ןאל"ק
 hbp. ל"4יס
  לסיח, )ו 6'ן רעי6ס, )ו  6'ןאמר

 לסנייאפסר
 רייס.

 יינתז. ?nh~t לו 4יןאלרל"מ
 ליה ht)ob  סייסים, ליס 4סני4אנ"ש

 מכנ. לoh 4 מנוח,לנכרי בפירי  ספור, )הס 6יןסטמיס,
 גכך. כיחסיך לי 4ייאלש"ב
 הקנה. )ו %ן חפונה, )"ס 5יואליפז
 הכי. היתץ ל6 6יאלת"ה
 הס)ות'ן. יי 6'1אלת"ש
  לוינו תוריי 36י תל6כס, 6נאים



אמחה'נ - 18-אמ'

 -תחענין,-ת)טלעין,-תקנלין,-תקדמין,
b~D'b,6תונה, 5יקווי תקחנו 
t~,p.b,6לס תעחס, 6)6 תלוס 

 תלך, 6) תלSb ,6תטנטיס,
 6)ו תנלח.ן, 6)ו ת)ך,6)היגו
 תכקיק'ן, 5לו תגחוס, 6לותטת6ין,

 6ליהו הורס, 6)ון וו)י6וח,6)1
 "ל תוק7ון, 6לכקנ7רתורחי,
 6ווורתעחס, וננסה, Dlb'תקההר,
 תכי'ן, 6ני 6%תין, 6:י תר,6הר
 D:h' תעסס, 6:ס' תדוס,6נטי
 תיג'ס, 5רנעה ת)וה, 6ללתסתר,
 6רן תיסור, 6רח ת'הוה,6רנע
 ת)1רע, 6סס nS'Dt, 6ססתלר.ס,
 6קתקויסמ, o?nln, 6ח6ההיגי,
 תרחוק.6ס6
 6תח. 6תר,אמ'
 תשיר.ן 6ין ntp~h, תנן)ין *ןאמ"א

 תח h(h 6חי, ת)6ן 6ין5ןחו,
6תר.
 ססורס, 6מ תקלק)ה 6סנסאמא'ה
 תסי3ין 6'ן הכקמ, 6הל תסט.לין6'ן

 סנו)ס. ת6ור 6ניאטאוה"ג
 מקר. 6ה7 ת)6 6ה7אמא"ח
 תנטלין 6יןאמא"ל

~lpth 
 לכסהלה,

 bSh .r~trnl יורן'ן6ין
 3' ט1סס 6חי תל6ך 5יןאמאעב'ש
 .סלימ1ח

אמא"ק
 6וסימח"

 קת". q~p,h ת'5
 ני7ו, תיח.ן 6'ן ווניכץ, 6.ןאנו,ב

 6וסרה דין, גיח תי,(וח 6רנעאמם"ד
 דין. 3ימתיו(וס
 bun. 3ג6 תיחס 6יןאטכ"ח

 לטסיח גייו תקפיק') 5'ן אמכליתן
 נספידס. תסיחין 6.ן אמב"סן מס31ס.ן

 ס)יתס. 63הו:ס the'1 6:יאסכ"ש
 העניח. תנלח Sb אמנ"תן
 תד3ל, 6'גו דיק, ת6.ר 6,י,יק אמ"דן
 ת*ן ".ה דעח, 6תוי דוד, tanbן

 6תסטרדס.%67ר,
 6תח. דיין תלך Sbאמד"א

 נ6 סל6 ד3ר תקנס 6דס אמדשלב"לן
 לעולס.ן

 י2הי, תן 36ר הר3, הולי 6נ.אמ"ה
 ס6, תסיס 6' הר3, תור'5דו:י
 6תר ססס, תו 06 העו)ס,ן הלד tSh'(1 הסהיס, תן6ין

 6הרסתגיס, סכוהנ, 6תרהחכס,1
 6תרו ססס, 6תל סהה3ר,6וזר
 סהן. ווררכי 5קחר ססיח,ת)6כ'
 סנ:ין. 6תחאמה"כ
 תור' 36י סנולה, ת15ל 36יאמה"ג

.ltbao
 סתמ3ר. סמכס 5תראמה"ה
 סחכר, 6ער חמי, תן 6גראסה"ח
 סחכס.5תר
 יחגין הסס 6תר סיסינ, תן 5ינואמה"י
 סכהו3. 5תראמה"כ
 לגי. סיה תה 6ויאטה"ל
 6'ר'6. )6 60 תסיס 6יאמהל"א
 מת:ין. %ן 6יניאסה"מ

 חעולס. עלך Oib'(1 אמה"ע י 3דן, וזרחתין 6ין 3יךו, ווקפיק.ן6'ן
 סו6. ניין הקייס %5י אמהקכ*ה ן תהענין 6ין 3קטייס, תס,היו6ין
 ול3י, תוכי 176:' וכ3', תורי 36' אג("1 ן 3רוך, 6תר. נינה, 6תר13,

 1יע13ר, %)ך 6) ועוסס, ת)ווס 6י:1 ן ת6ת'ן63הו:ס, 6:י נ:'ת.ן,6ההחס
 1'ל'נ. 6תח ו6תוגס, 6תה ל הח37ק "רור 63יס, ת7וח6ל3ע
,33לו7.

 ו6תונס. 6תס אמך,א
 3הויס. ות6וחר תוק7ס 6י1 אמךב, סל'תס. נ6תוגס ת6ת'ן 5גיאמבא"ש
 71עימ, 6תוגוח אסירן קו). ג3ח תסניחין 6יןאמכב"ק
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 הר3ה, ועסס העט 6היראמו"ה
 תורי 76ונ' סג6ון, תורי 36יאמוה"ג

.Ith)o
 וסיעוח. 6ת1ג1חאמוה"ד
 סנו5ריס. 6תינחאמוה"נ
 קחני. וסכי תקהנרh9D'h 6אמוהי,ק
 חעי. תוך' "דוגיאמו"ח
 וי5ינ. 6תחאמוי*צ
 תתספחה. וסנ'ס תעיר 6מדאמו"מ
 3חורה. ות"וחר הוקדס "יןאמומ.ב
 ינ6תן. "תחאמויינ
 ופחר. 6יוזחחאטו.פ

 'סתע"נ ינ' ופיק תקוהן 6י,הואמופר"י
 ו)יק. 8תחאמרצ
 1ר3'. תיי. 6דוג' ורג', תיר' 36יאמו.ר

 וחתר. "וננוןאטו"ת
 ת,3ח, lp'b~' [ק:י, תור' 6לאמ"ו

 [1(. ת"וחמר3ע

 6יחו. "'['! 8'1אטז"א
 6ו:רו )3יכס, (כיוגי תוי' 36יאמז'ל

 לגרכח.(כרוגס
 סיי6. [ו(י ת6.ה 6רגעאמז"ש
 חן, "י65 חכת'ס, "תייחאמ"ח
 6וחו. הה('לין 6'ןאמח"א
 תחוהגי. 6דונ'אמח"1

 obn1D. תח(יק'ן 6'ןאמויט"ו
 "אמחט"ו
 כניוז. תח')ח "סראטח"כ
 )סגיך. חט6נו ת)כנו l)uhאמח.ל
 ק"ה. הי הח(יק 6'נואמחם,ס
 ע)'ו. תמ))ין 6'ןאמח'ע
 עוו!6ס, תמ:יק'ן 6ין תטת6, 8יגיאמ"ט

 טעס, 6תי' טהורוח,6תרוח
 'סרה. 6הוגס 'ויע, ת' 6חיאמ.י

 כפוו'ס. 'וס ווו65י 6מיאמ.1'כ
 ססיטו. תיר יh~pn 651 "יןאטים"פ
 5ורו. .סתרהו הורי 36יאמי"צ

 ר3ר. כל תחוקר "'ןאסכ'ר
 hr~. כ,ל' 6ת6יאמכ"ה
 ת[ל 6'ן )עו)ס, תיער 6יסאמיל

 6יקור )'סר8ל, .6יןתמ'מליסר"ל,
 6ת'רה )ו, 8וור ohת)6כה,
 6תיו ל'טול, תיחר "סלגכר.,
 ליעקנ, 6תה )יה, 6תרל")ה'ס,

 .. ל'. תקידסח6ה

 o7b. )כל תוחרח 6חאמל,א
 כעקו. 3סעח ג6דס תי5'ן 6,אמלב"כ
 כתקירחו לננוק "תייהי כמל"האמל.נ

)הד.יט.
 06 סה.3ה, DS:' תיר'זין "י1אטל"ה
 )ההענוה.פיהר
 8דס. )כ) ויחוח 6תאסלכ"א
 )הוסיע ל" ייע)יר ph בא"כאמליל
 3תעט. 316ונ
 תעוח. תהן 6חראם"ט
 הד,ן. תן תח[.רין 5יןאמפ,ה
 הר.ן. תן הח('רן 8'ןאממה"ד
 נס'ס. העסה ת[כירין ו"ןאמפנ
 nhp. ת' תר,.ק 6'נואממ"ם
 תננח6נדה תיגסוןי 6גרהסאמ"נ
 גסוווח, תוכ'ר.ן "-ן )ס3ח(יגל
 נ6תן, תלך ") גקוו5ות, תגחוה6)1
 גפסי. תוקר 6)' גיו"יל8,תגחס 6תי גועס, 6וורי תנסס,6לס'
 וההי. 6תגיןאמנךת
 ?ltetir. :עסה הטנ2 6'ןאמ:ע.ח
 קלה. 6'11אמ"ס
 נקעירה. תס'ח'ן 6'1אמס"כ
 6תקטיך6ס.אמם.ד
 ראטסט
 ע)יון, ת)ן ") עיוה, תקנל'ן *ןאט-ע
 ע)י, ווק3) 6גי עו)ס, תלך6)
 ככר. תיס6ס

 הסגח. 6ח ע)יו תה))'ן 6'ןאמעאהיש
 1,6 הני' עי ת3יע.1 6ין אמע,הן הירו. יריס ה)כ.גו מרוג'גואמיר"ה
 תעגילין 6'ן ה16ר, על ת3רכ'ן ן תקר6 6)ת)6 כנויו. תקוס 6'האמ"כ

 סע5חם. על תע3יל'ן 6'ן ס6וכ)יוי עלן כסלס. תחוקלי 6לנעסכחוכ,
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 תסי3ין 6ין סילסי על תסי3'ן5ין
 סקלקלה על תסינין 6'1 ססיק0יעל

 סת5ומ. על תעניין 6'1אמעה*ם
 סגר. על ת3יילין 5יןאמעה"נ
 ס0גח. ע)'י l'SSnn 6י1אנ(עהיש
 06 רסע, עלט ת0יס 076אמעיר
 לומ. עפלעיס
 DSn. תעין 6ממאמעיש
 פילי, תל7כי 6תר תפקיקין, 5יןאם"ם

 פלקס.  ה6וח6ל3ע
 לדק. תלכ' 176ני 75ק, הולס 5יוניאם'צ
 תלר'ס. 6ון ל7יק, תלך 6ל תלטרף,5ינו

 תייו. 16ה1 תי)י6ין 6'1אמצא"ם
 תקייסמ, 6ינה תקלקנין, 5ינהואטיק
 תלך 6ל ווקיפין, 6ין תקנלין,6י1

 קר5. 6תרקיוס,
 טית6ה. תקנלין 1.6אסק"ש
 tSD~ תק3ל 5גיאסק"ע
 , רחתיס תל6 6ל ר6'ס, תגי6'1 6י1אם"ר

 רוח. ת.ס 06 רמתג6.6תר
 ססועיס. תן ~olh תנ'6'ן 6'ןאמרמח"ש

 תיי תסלי )סדגרס( 6לס תקיעאמהע
 ע,ר6. קסלת מסליס)טסר(

 5נר נגף, 6נן נ(יקין, 6טחא"נ
 נ6תנס, 5סנס נכגיי 75וןגטו,
 5יכל ניסו, 3016 ג6תן,6וסנ
 גמער, 516ר גסס, 16כלננלוח,
 6'תיך נסך, 6קסו נערנ,716

 5ינו גול5ומ,ך, 6'עחנ60מי,
 ניכר, 6'נו ניין, 6'נונ5תן,
 גמיי 6י גר6ס, 6'יו גתול,6ינו
 5ין ג6כל'1, 6'ן נווקין,5יגס

 6יןגערכיס, נופליס, 6'ןנוסניס,
 6'ס נומניסי 6ין נ30עין,6'ן

 נל1ר, 6להי נכרק 6'סנ6תן,
 6לו  נ6תויס, 6לו ג0תס,6לסי
 6לוףלעול'ס, 5לונעלומ,ניריס,
 נכר, 6ל נ6, 6ל נויגמ,6לתגס
 ".קור גועס, 1bb' ג6תן,05

 5רגעה גתטייה, 6פריון:3לה,
 נ6ס, 6סס יוהס, 6ר'כי.ך'ס,

 (ntSa. 6חס ימן, 6סר06ססיר,
 נועס. 6תרי tV'Snb 6ג6אנ"א

 הטות6ס. 6נ גע0ס 6יגואנאהיצט
 'וס. נכל נ'7ון 076אנכ"י

 גגעקי. 3כ.קי נכוקו )יכר 076אנככ"ב
 ינריס. 6וג6מ 7יוגה, 6גיסאנ"ד
 סלותו. 17רס נפסו 6וסנאנדיש
 נקתוח bh ה0ס, גקתוה Shאנ"ה

 5תח סתחגר, נכ7 6תרהופיע,
 הייט. 6כוקיס סיגר,נכון
 ה5נ6. 6גסיאנה"צ
 )ך. יהיס 1ל6 6גכיאגו"ל
 ח5ר. 6גסי חיל, 6ג0יאנ.ח
 ד6יקיר6. חחיכn'nDth 5אנח"ד
 "אנחד"א
 ימיד, ג6תן 6ל יסר6ל, נלמ 5ייניאנ"י
Sb6'ר. נל' 6לסיס י', כקתוה' 
 )1ה1 6סס ליתר, 'ס גת' 6יאמ"ל
 )קוסעיסי'ו

 OD~. רוח תיס 06אסר*ע
 ת' o'1nlh 6ס, ת'ס 6וילאם'ש

 6תונח 0ליתהה 6תונססנרך,
 סהס, 6הלי סיטס, 6תלע0ת61ל,
 סתיס. תיס6ס

 סתחס. נחיד 0תחס תער3ין 6'1אמשב"ש )י- l'hc תי 6מאסשא*ל
 ~qp. סקל ת6ומ 6רנעאמש*כ
 תלכוח. על מור5ס 6ליל6אסש"ם
 ~nTht. סע.ניו תס 6ל6אסשע"ר
 רג. סלוס תעלהך 6לאמקךר
 ן הקיל 6גן מלוו'ר, ת5רי 636אם'ת

 ן חסתיס, תסכה 6וססק6מ,עק,
 ן הסל'ס, תסל' 31.6 חורס, תסן5מלי
 ן תלכיס )הי3ל,ס( 5לס תחענין,6ין
 [ חתיד, הלד 6לינו )ע0י(,חלי
 , תעס 5רון חלתמ, ת6רן6הח

 ן תי7כ' חפ6יח, תיס 06חכרוכ'1,
 1 הוקפוח. תריכי 6סרי ה6ות'סי6סרן

 ן חני מיכיס )ס37ליס( 6לסאם'תדתק*ע
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 16ריהם6 כ)יס, געעומ 01716אנ4כ

 כסיחס. גוס6ין 6ין כ310י,נני6י
 חנ17)ס. כנק0 6נס'אכה*נ
 ימנס, כס'נס נעייה 6תילסאנכ*י
 יסניה. כ0ני0 גפס'6ג6
 )ותר, גר6ס 6ין ליס, נעל 6נראמל
 לו. כוסגין 6ין לי, נכ6ס5ין
 )פכס. גל6ס 6יגואנל4ם
 )1360ן. נג)ומ 16כ)אנלאע
 6ת0.. 0ור0 )גו נ0ן 6סיאמתש
 l1WD. 16נ06אנ*ם
 6נס' ק)ס, גל0 6תןאנ'ם

 תייי.6גפ'
 וע7. קלס ג5מ 5תןאנם*1
 עהוסיס, 6גסיסאנח"ח
 ע)יס. 6גסיאנזע
 ותירוח. 6נעיסאנעיומ
 עגיסס. על גופליס 6'ןאנעש
 635. 6נסיאמצ
 6וגקפק.אנק'

 0סועו0 קרנ נ6 5לאנקת'ם
 לס. נ6 לפ6 נ6 6)אנרנ*ל
 סלועגו. 6:סיוב"ש
 3י סגמ0 גסתס 6)סיובש"ב
P W1תגן. געי 6ג 

 ג7וי, 6יתס, ע"ח נ*האנתפ*ש
 עכ13נ'6, ס)3, גרוסמ סכרוח,טרעס,
0פפס.
 קויל, 6ננ קנס, 6נן קפיל,אים6נן

nt,)ob,;6ין קופנ, 5יגו קופ 
 6תן קפקי 6ין q'p' 6יןקותכין,
 6כיקטו, קלוס, 5גס'קיס,

1ypnb,60קרקיסן. 6ת 9עוד 
אס"כ

~lpb 
 ני6ס, 6יקור' נחג6ס,

bn)Dpb.bnSDS 

 7יניס. 6קפמ יעסך, bpSP 6יאםיר
 167רתחb91pb .6אסד'א
 7גלקי. קפר'ס 6יחאםר*ג
 סת6'לס. 6קפקלרי6אםהים
 סג6ס. 6יקוליאםה*נ
 וסיסר. 6'קוראסחה
 סג6ס. 6יקיריאסודינ
 611כפגסליפט. פקטעונ"כיסע והשא"ם

 ס0ורס. ען 91phאסוטהית
 ,קגיס. 6קססאם'ז
 מג. 6קמ סכתיס, 6ספ0אם"ח
 כסן. קפרי' 6טס3אם"כ
 לתסנס, קרר 6ין ליס, קניר5 6יאם"ל
 ליס, ק3יכ6 6)6 )וגלי, קפק6ין

 )י. ק0ר006
 לתסגס. ק7ר 6'ןאסלים
 קפר6. )6 קייפ6 יאסל,ס
 3עלתbn)nph .6אסמכ*ע
 וד6'. עייי ת1לי6 קפק 6יןאםממ"ו
 נ05. קלס 6תןאם'נ
 ועד. נלח קלס 6תןאסנ"ו
 t~pt)h ,ohtln *תס, משנע*חאממת

 ס)נ, גרוס0 סכלו0, תריגס,מתורמ,
 מ5ופס.ערנ31'6,

 סגק. ע) קותכין 6יןאסע"ה
 " * *אסעה*נ
 קוף 06גממ6 פקוק, קוף 6מראם"ם

פקוק.
 סת6ילס. 6ספקללי6אםפ"ה
 "אספדיט
 וקניס. 6קפחאםפיז
 0כע'ס. 6קפ0אספ-ח

 ה6ירס. ס6'נס 6ססקלרי6אספשא'ם
 קיגס. 6מפסאם"ק
 ר3ס. 6ס0ואם"ר

קיומ

תלפיך.

תטרס,

 סול. קעגדר 6)נקגיר אם,ש1 נסנ6ס. 91pbאםבה4נ
 ת*ר ע6ינס b'9Sptphאםשאש ~pb. נמון קתיכס *ןאסביל
 גקנ. 3)6 קירכ6 6'ןאסבל*נ
 3פ)עb~tph .6אסביע
 6קיעח נכפגע, קעניכ 5לכקייכאםינ

,onduנחלס. 5~8ס 

 0ווס. 5סיסאס*ת
 כנח. 6ק0ראסת'ר
 ub טהל, 6ק כל6ס, 636א"ע

tbltP5דון tos~ פ1חפו 5דס 
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 16רמוס 6ונווחעו)סי6ה03עולס,
 ע)יוןל 6ול טיניסי 6ורעי)ס,

 6מ'וחע'לס, 6ו0ועי'ן,6ולעתיס,
 עסיה, 6;נו עליק, 6יוהו עיוח,6הר
 עות7ין, 6.ן עו3לין, 6ין עג.ן,6ינו
 עוסין, 6ין la)1D~6ין

 6יס ענרי, 6'ס על7, 6יעי)ס, 6'קוי
 טר6י, 6כי)0 עסיר, 6יםעגי,

 6) עי3יין, 6)ו עוון,6)היס
 ע3ייה, "תה ע)6הי hnhע)יון,
 6נסי ע)יו, 6טרו 6thi,Dוהר
 6סיסיעגנ'ס, 6יקורעריו0יע3'ה,
 ע7'. 6סס ע)תו,06
  5יןע67מ7. ע7י%ונר, 6חלחואע4א

 6יןאעאאכ4ם
~'a)tD 

 תוסיר.ן. נן 6ס 6)6
 )6תן. 6מד ער 6יןאעא"נ
 -' עס'רוח. נתקיס עגיוח חיןאעב,ע

 נס)יס. lfiu 06אעב-ש

 טסגי. )6 ע3'ד 6יאעלים
 תסני. ענ.י 6י ת)ו0, עושן 6יןאע"ם
 ס7ין. תן יווגפין 6יןאעט"ה
"אעמה4ד
 חני)וח. מ3')1מ טלו0 פוסין 6יןאעמח"ח
 רט'ס. " ת)6כ0 עוסס 6יומאעמי4ר
 )עימו. מלויס ע7יס 6'ןאעטציל
 עניו0. 6ין גפסו0,  עוסין 6יןאע"נ

 ))דיקיס. גפסו0 עיסין 6'ןאענל"צ
 עין. גוחו b~rD 6נןאענ4ע
 עיר31. טירונו 6ין על, עו)ס 6יגואע"ע
 ג3יו. ע) עות7 6מ7אעע"נ

 ת)כיס. סלמן עי עו)ס 6'נואעעש"מ
 פי. ע) qhאע,פ
 . ;ס. פ' על 6ףאעפ4ו

 כן. פי ט) 6ףאעפי"כ
 "אעפ4כ
 oih. כ) ר606 עין  6סריאערכ"א

 6'אערצש4מ  נ3י. ט) 6רימ נ3, ע) 6ףאע4נ
 .אע,-טי"%,  לננס. נל ע) 6גימאענ4ל
 6עווןאע"ש לנח. נ3י ע) 6'היייסאעג'ם

 העסה. )6 רוהס  כיס %;אעדל4ת
 ועסה. מעסה )6 תמס  ,יוייסאעדלתו"ע
 עסם. דומח עסה *ןאעד"ע

 rO~tj'bIאעדעול"ת

 ךוח"
 חעס5. ו)6 עסה

 חס)וס. ע)יו  ,בינויע"ה
 שת;. כגר 5סאעה"ו

 0עסס. )6 ו7חי עסה 6חיאשרל,ת
 עון. ו6ח עוגס 06אעי4ע
 ועגו, עגר ohאע"ז

  הסיר. su חומת'ן עי'ס 6'ןאעחעד.'ש
 כימן, ע)  6)6  כן,  עוס'ן 6'ןאע,כ

 כן. ע)6סר
 עג'ס. כ) ע) hlhאע:יפ
 )יתר. )ר'ך כרמך ע) hlhא;כצ'ל
 )טסימ. ט0 6תרתיאע"ל
 נכיסי. לתסתפ עסיי 6יסאעל"ב
 ה7ק. .)1)3. ער3ה 05יונאעל,ה
 )מ)')ה. עו)ה 6יגואעל4ח
 )י13ס. ש)ה 6;1אעל"י

 ס)יס.  יר עך  6גיאעש.ש
 SD3'S. עחיי'ן 6יןאעת'ל
 36רסס פ'נקן, 6נרסס פנה, 6נןא-פ

'r,,hpTD6דגי ,fD פ1)י, 6הרן 
 6יגו5יקק, פסוט, 716 פנ'תי,16ר
 ש7ין, 6ין פקו3, 6ינו פעיר,6יגו
 6כי)ח פקמ, 6כי)0 פומ0ין,6ין
 6)ט;ל . פרגקיס, 6לושספרק,

 פרס, 6פר פעעיס, 6לףפלעק)פ,
 פקחו. 606קקפ6רי,

 )עו)ס. נ6ס פרערוה 6'ןאפב4ל
 פליפיי 6תיאפ"ד

 6ליעור דור6ן,
 פ.גק).יור
  6פפענה'יס. 6פילוסכ', הכ6,אפ"ה6ף

 ו6ת)106. פ'ך 6רחנאפ"1
 ותרפיס. 6פודאפו"ת
 titDb.אפיי

. 

  יהויה,  p'tb' ק.גקו, 6עהסאפיי
 006, 'סיעית פוע) Sbאפי"א
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 סכ'. 6פ'לואם"ה
 לוהל. 6פטר לסט'3, סס 1,6אפיל

 ר6'מ. לס3'6 6עסראפלה"ר
 תונקלוו. פוק6גי 9Db'אם'ם
 .ק'תן. פקוק 6מיאפ"ם
 ר3'עיח. פחוח 6תסאפ'ר
 סלעס. 6פריוןאפ'ש
 )ותר. 6פסראפחו'ל
 מית1i'Db .6 ס613ס, פרי 6ןאפ"ת
 6סנמ )63וח, 76ני 75ק, 36ניא-צ

 16ל5דיקיס, 6ורמוס5דיקיס,5'ון,
 75ק, nD'h 5ר.ך, 6'ן 5יין,6ין
 5יון, 6ל' )ייק, 6ים )6,63יס
T)b.'35 
 5ריך6'1 73'קס, 5ר'ך 6'ןאצ"ב

 גקי.56ל נרכס, 5ך'ך 6'ן3'עור,
 5ריך6'ן ג7יקס, 5ריך 6יןאצב"ד

 לגופו. 5ריך 6יגואצל"נ
 " "אצלמו
 נכנ )סי)יק 5ויך 6ין בכה,פאצ"ל

ספהמיס.
 3כית. יס )סטיף 5ר'ך 6'ןאצלהד'כ
 יומר. לה6ריך 5ויך 6'ןאצל"י

 סכר. לו לסעלות יין 6'ןאצלל"ש
 ת15מ. 56לאצ"מ
 ע5תו. 56לאצ"ע
 סע3י. ע) 5ועק'ן 6יןאצע"ה
 סע3ר, על 15עקין 6יןאצע"ש
 5ייחיח. 5ייחיח 6יאצ"צ
 קג'ן. 5ל'ך *ן קייס, 5ייך 6'1אצ"ק
 ר6'ס. 5ריך 6'ןאצ"ף
 סמייס. 56)אצ"ש

 סן. תותחין סמ'טס 56)אצשמ"ה
 36נlup 00) 6גל קסס, 36ןא"ק

 6ג3 קר6כת6ל, oon~hק)וקנער,

1%,.?ג-
 :צ,ויעע: ,

 -,ן-. .י .. ". ."*.

 pD7 5'יסוגנ 6))געיינעאצד"י

'תענעס'תק.
 סתר6ס. 5ייך *ןאצ*ה
 סקפריס. 516ר סקסלוח, 6י5ראצה"ס
 ססלסיס. 6עראצה"ש
 5ריך 6'ן סחר6ס, 5ריך 6יןאצה"ת

סמכס.
 יעייס. 5י11 6ליאצ.ו
 15%1ס5ח. 5ח 5יראצ-ם

 l'nhD. תן רלי5ס 5ריך *ןאצחמה"א
 עגילס. 5ר.ך 6'גואצ-כ
 56.)1ח.אצי
 כונס. 5ריך 6יןאצ'ה
 076. .כ) 6))אצכ"א
 : 5ריך 6ינו )וי, 5גי 36רססאצ'ל

 -)ס7ל'ק, -לגופו, -ל3רך,)ס6ריך,
 -'v1W1l -)סמענח, -לספוך,-)סוסיף,
 )ושל, )נ'7*)6 -לק7סי -)פריי -לכסונ,-)ס,ור,

 6ינוקול6י קעס, *גוקדוסיס,
 קזי 6י1 ק'דוט'1, 6'ן קיר6ין,6'ן
 קדוע, 6יס קסת, 6ין קרג.ן,6ין
 קסרימ, 6לו ק7סיס, 6לו קקס,6ך

 6קול קי6, 6תר קטס,6ת'רס
 6חסקיוס. 5סרקיסנו,קדוסס,
 ססל). 6ח קירין 6י1אקא"ה
 ע5תו. 56ל קרז3 6יסאקא"ע
 ק7סגו 6סל 13, ק31רין 1,6אק-כ

3ת15מי1.
 151נ1. נת5וס'ו קיסנו 6סראקכ'1
 גת)ומ'ו. ק7סנו 6סראקכ"מ
 151)1. 3ע5וח'1 קדסגו 6סראקבמ"ו
 קיס:י: 6סיאק"ר
 6סראקד'ב

 קדם~
 נת5ומו.

 סחורס. קר'6ח 6הראק"ה
 סעטרס. קר6ס 6חיאקהפ"פ
 המורח. קר.6ח 6חיאקה"ת
 תנטן. י7ין קדס 6קלאקי"ם
 )י. קסת 5ג)אכרל
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 קנין 1,6 לעלתיי קו31 076אקל"ע
)ע73.

 לנו. ג)6 )ע73 קנין 6'ןאקלעבל"ר
 גקנל. ק3)ס 06 גמ, ק'ן o~bאקינ
 קגינור. געסה קע'גול 6'ןאל4"ם
 ק0ש6ס. ק7ת6ס 076אק.ס

 וטומס, ר6סיס bop 5)ופיאקררט
 וטוניס. ר6סיס ק)יגיס6)ושס
 קוגין 6'ן סתע, קרי06 6מלאק.ש

טגיחס.
 0ופקין. קייוסין 6'ןאק'ת
 36ק0 ר3ימ, 6בק רגחי, 6נלא"ר

 ר6סין, 5וכ) ר6סון, 775לוכ),
 רס6י, 6'נו רגח', 6יכה ר716,3

 6תיגס רמוס, 6) רג6,6)יסו
 רג, 6תר ר3ו0יגו, 6תרורתס,
 ,פי רחיכ",  יפר רגיי6מל

 ל3יי 5סח רנר3., 5ס)ירגרני,
 לונו. 6ח ר3ו,6מ

,bsb'-:'35לעור, -6מ6,אריא6ירל- 
.gh'-
 ר3י 6תי niDib ל3י 6תר אר"האר,א

.hrln
 ע:ריס. 3ן rDlh~ רנ' 6תראראב"ע

 ימ.7 ר6ם 6מ7וחו ר6ק 6חיארארית.א
 5מד.חתורחו
 חנס. 3ר 3י ל3ס 6תרארבכ"ח
 סנע. 3)' ינע 6יןארב"ם

 עטי סלי גקג יילס 6יסארבשטטקש"א
 6מר.ס. סלק3.ן
 גוולי5). ר3ן 6וויאר"נ
 lwalh.ארני
 6רנע)3ר6גד.ארג"כ
 תיכ5) ג3ר'5) רם") Sht17hארנם.ן

גיך.6ל.

 חעתיס. ph סעליוגס, 5רןארה*ע
 סלטר. יונ 6יןארה"צ
 ותוסר יספ 6יס וערון, רינ 6'סארו"ט
 ועגס. 6רוכסארו"ע
 )נרכס. :כרונס 5תרוארז"ל
 : רגי 5הר מכתיס, רומ 5יןאר"ח

 6רחומ מקד5, חגינ6,חיי6,
מייס.
 סשנו. ניחס חכתיס יומ 6'1אט-חנ"ה
 לו3) 6)ף ע;סון, לני 5עראר'ט

טס6לעל.
 ר3' 5סכג:' י)מק, ר3י p)h'אר*י

 -יעק3י -'סודס, רנ': 6תרי)מק,
 יסעע6).י)מק,
 ר3. 6תר יסודס ר3י 6תלאריא'ר
 סהו6). 5תר יסוי6 לני 6תלאריא"ש
 )וי. 3ן 'הוסע ר3' 6עראריכ"ל
 כפורי יוס סענס, ל6ס 5)ו),ארי"ה

 'סודס רנ' 6תר רנס,סוסעג6
 סלו'. יסודס 6ליססגסי5,
 וסנ.0. ית'ס 6ר.כחארירש
 כגען. r~h כחנ5, ר3 6תראר"כ
 ל6ו' 6'ן )הטוח, ר3יס 6חריאר"ל

 רלונו 6'ן לי3ל, ר6יס 6ין)ותר,
 )קיס. ריס 6וור)וער,
 ל3י)ס. ר6ויס 6ינסארל"כ
 ממ6. 3ר לוי ר3' 6תרארלכ"ח
 )ד3ר. ?n~h %ןארל"ד
 )כלוס. ר6וי 6.נוארלכ"ל
 0ע3יד )6 רחתג5 6תרארל"ת
 ת6יר, ר3י 6הר הט31, רע 5סנחאר"ם
 ת)ריס.5רן
 עפר. היס רוח 06ארם"ע
 גו7ףי ריחס 6'ן גקיס, רו3 6ןאר"נ

 נחתן. וגי6תר
 גסריס. 6רסארנ*ה דעוח. ריג 6חרארי,ד
ארנ-נ ן סוג6, רג 5תר ססגח, ר6ס 6חראי"ה

~rD'ih 
 גמתן.

 3רכה. קיתן רו6ס 6':יארם*ב סק7ום. ר3'גו6תר
 )עו)ס. 3רכס lw'p רו6ס 6יטארםל*ל ן המייס. 5רלוח סחייס, 6יןארה"ח
 עקינ6. י3י 6עןאר*ע ס)ננין. rlh'ארהיל
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 פק'63. ר' 6תוארע"ק
 ר5ם 5חד סטרס, רחענ6 6וגקאר"פ

 hDD. ו' 6תלפקוק,
 גיהנס. מני ר61ין 6יןארפ"נ
 מעלמו. מ6ל יוס 6ייגיארפ"ם
 לונס. 6רס ל7יקיס, 16יחאר"צ
 סתעון, ר3' 6תר סתד, רחוס 6לארייש

 סניס. ר6סי6ל3עה
 גת)'6ל. 3ן סתעון וגי 6תרארשכ,נ
 יוח.. 3ן קתעין ר3י 9Dbארשכ"י
 )ק'ס. 3ן סתעון ר3י %6רארשכ"ל
 חס. רניגו 16תראר"ת
 "3ן סגסתיס, 36יג1 ס16ל, 636א"ש

 סחיח, 36ן ס361ת, 36ןסיהס,
 6נג סתו6ל, 36ן ע)תה,36ן

 6גרמ Sb7wn~ 6גו7העייס6י
 סגי, 6דר סכ)', 6יססתו6),
 16כל סמר, 6וסג 0ליתס,6ס3ס
 ס3חי 5חר סנעה, 6חרסגי,
 6ין 6יי,עגסע76ט, ontSr,6י)ס

 סח'טס, 1,6 סותעין, 6'1סוחעין,
 6לסינו 6)טסטעיטער,סיהל, 6)ט- סתוח, 6)ה סלוס,6יס

 ס7י, 6ל ס3ר, 6לס3סתיס,
 6תר' סיטס, 6וו)ע"תונחסתו6ל,

  סתו6ל, 5טר'  סטה 6תריססס,
 סתו6ג, 6תר סס, 6תר6מלסער,

 6קור סלותי, P)b' ספיר,6תל
 ס)תח, 6פריון סועי, 6ערוך30וח,
 6סר סיתייס, 6ר3עה סהיטס,6לל

 0גס, 6וחס סמורס, 06ס6גח,
 סמיר. 6חי טעס,6וחה

 לע. מנפ ו6ין טין 6י1 ואפ'רא*ש
 36לחס. 6על 6ותל, ס4יל h~hאש"א
 36רהס. 6עלאשא"כ
 חמקח. 6ח סימטין 6יןאשאה"פ
 ס6ר 6יונ' סנסתיס, 36יכואט~כ

 5'נו 3על'15, סותה 6יגקנסרי,
 6)סיג1 נו, ס"ך 5ין 3כל,סו0

 גר6. 4סיסנ0ת'ס,

 6ותן 36טימ, 3ן 0) 6גרופואשכ"א
 6וענהו. נגיסינ6
 3כ). סומ 4.גואשכ"כ
 נתקדס. סנומ 6יןאשכ.ם
 קועי. 3גיתין סווו6ל 6גרהסאשכ"ס
 דת.ס. 6ספיכח 7לסיח, ספר 6תריאש"ד
 חורס. יין סלוס 6תח ד.תא"ש
 ס)יה 6תר סיחו7, עיר 16תריסאס~ה

 6סר סג3יbbtnn ,6 6תרסתלך,
 ספיר 6חי סן, שתע 6חהסגי6,
היענ.
 הכמר. 6סכילאשה.כ
 6ין ל6'ה, ה7חק סעח 6'ןאשה"ר
 ר6יס. הקכנססעח
 הל-סלוס סליס 35רהסאשה"ש

)פר'עדגערנ(.
 י3רכה. ס)יס 6וסראש.ו
 סקלי. יד'7י spn' 6'ןאשו"ש
 מרופס. סמחה 6ססאש"ח
 טו3. סס 6תר טהור, שס 6גניאש"פ
 סיח3רך, 6דוגי סימיס, 176ניאסריי

 י5ר. 6סל 'tib~D סלותי6תוני
 נל6סיח. יתי סנעה 16לאשי'כ
 '317ק1. 'חייו סנר 6לאש"י
 ילר. 6סראש"צ
 13. סכל p~hאשכ.כ
 סח'טס6ין לו, סותעין 6יןאש"ל

 6קסרס 6כילססחיסלויס,לכוף,
 ל6מי.סתד

 ענירס: ליגר סלימ 6יןאשלרכ"ע
 " *אשלר"ע
 הלו'. )לה ס)תס 6תראשל"ה
 סחורה. ין לעוף סהיטס 6ין טה"תאש"ל
 נמינוח. )ני ספי 6תריאשל"נ
 ע3ייס. )ד3ר ס).מ 6'1אשל'ע
 סיטס 6ין תרונין, סענפיו 6.)ןאש"ם

 ת)ויוח, סיייח 6י1תרגינ
b'9~ptph6סס 6%ירס, ס6'גה 
 סתיסמיס. 06 ת)ורע, 6ססתע')וח,
 סן. תיתמין ס"יטה 6)לאשם"ה
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 נדל. 6טס נסנפי סוטס *1אשע
 עסג63יס גג"'ס סגי *ןאשנמב"א
 6מי.נקגגון
 פייס. סס 6יןאש4ע

 ל6א. סדמק ספס 6יןאשעהד,ף

 ל6יס. 0סכנס סעס 6יןאשעה0א-
 ססלוס. פליי סלפס 6עלאוועהיש
 יסיי. פל ספר 6ער'איוע,-
 5ין סלימ, פוסמ סלים 6יןאקוע4ש
 סלימוסג פוסססלימ
 סורפין 6י1 קיפ6, סל "'נואש*ק

קדטיס.
 מלפס. ק%ס ע%ס 036אהסק4ם
 ספי, 6ערי לכ, סלוס 6ליואון4ר

 ל6עונס, 6עחןלס רעיס,6ססניסס
 רגי.6סס
 יהללהך עהר בית*ך יושביאשרע
 יוס ר5סולס יפיס ססס 6מיסליה

 ין מפל6 יס גרכס יס גחלטג'פי
 סקפויס יפלס דניס ונסר שפו0כוק
 סליק כקומqSn1 7 לנניסלנופ
 רפ14(. 416מ )לנהס סנרלסלפסיס
 סנח מנכס( )גל 16ל לרע*ךאשהר
 לקלק,ס סל0 )קרי6ח לנס ק3ס()נל

 רמי5ס נפוריס( ספנילס)קר"ח
 כנלכומיך פרוכין יייס()נפילס
 פען.( וגלכס סוד6ס)3רכח
 טסקת 6י פפוס, סס 706אקהש

 סלוס. Sh~tn 6פרססק0,
 גלאיליס. סלוס טר 6ניעיאששףב
 6חיוקטסיס,91. 6סססלוי,ספסח, ספחי 6יני מוקפ6ס, סלעס 6נןאשהת
 נינר. ת5יס פסש 6סגסאשת*ב
 %רח חקייס, pb סטן, pbאהע

 ph חורפין, 6ין 0ורס,"% סרתס, 6נקל1ק 0ס, 6סליחיען,
 חורס, 6יקור סכלית, Vbסיסיס,
blt'b,htm 6כל מיע6, 6י 
 סיר6, 6ל ס6פץ, 6לח6כל,
 חקף, % חפעס, % סע65יאל

 חמעס 6ל חסכח, Sb חסמת,6ל
 9ahnob. 6עלסחורס,6לףחיו,

 מלו. 5סס חעג'01, 6רנע סנן,6גן
 "נוך. 6ח ס7ין 6לאתא'ח
 נקגקן. 0קמקל Sbאת*ב

 קלס סי'וע נרכח 0סי 6לאתכהק*ב
גפיגיך.
 076. לכל ט חסי 5לאתכל*א
 פולס. 63סלך חסכן 6לאתב4ע
 נקסרמ נמינס דיק נ4ר ב4ש*ףת

 mtnlh.3מלוף
ירך. ספיעי 5סרי דנליו* 0וק 6ל0אה*ר
 לו. 7י' חסט 6לאתד'ל
 7לעיל6. 6מפמח6אתדליע
 דלסמ6. 6ספלוס6אתדל*ת
 עחר. 67נת סד6נ 6לאתד.ם
 ח5יק 6ל סעמיס, חמיימ 5גרחאת*ה

סרכס.
 מס "יס 'Sb9D, חסופס 6נרחאת9

 חטוכגו 06 י, מפ,3כו 6ליפר,
יוס.
 מל1ס. סקק 5מראין'ח
 חסי 6ג כנמ, מוט 6ץזחזיכ

 כוגכח. 6ססכינומןי
 גי מ"פר Sb האליה הדברתם כץלאחע
 ע06י רנ נרכוע י3ר ~tnhsל6

 סכל. לקמ 6ליפ( סלןפניסי
 06 ליע6, סרלס 06לויל, סעלי 06 לי. ס6פר 06לגריח, ס5ערך 6ל לגו, חיוק 6יסאתיל

 למככך. 6סוסי לי,תעינ
 D)pb. לכע6פגס ח6פר 6לאתלש
 למנרך. ס6פר "לאעזליח
 מפלחגי. לפגיך תנ6 6נסאתלית
 מפלת 6חר עוקף, מפלמ 5חיאתים

 6חי פלפניך, חסליכגי Shענחס,
VSn.עסינמי 
7'019*ngb דרך. סעער 
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 עמר. לוס %0 36 אתשףם sb 1 ס3טי, ק שמס shששיח
 אתקהק4ב6ל0סיקללמס7יוטקלסגפירן' ספונעגיוס. פןמסשס
 olhnD. עפחhyn 7 %אתכים
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