אושיה

-זי-

בארלם

אתטיה 6ל מפלוס ען סלטר6 ,ל 1אתצ"ט 6ל חלו  015עמל.
 1אתקה 6ל0סיקללמ
ססי6ם ספולעניו.0
יוי
קי6בתקינו ס7
קש7ה.5
אתק*ם
אתנהפ 5ל חיר.olhot 7nDD 5
את"ר 0 (6קר 6רע.
אה*נ 6מל חפלמ גפילס.
אתר"נ 0 (6נ61ני רנל ג.016
שזנ"ל  (6מ0ן נפסך למע.6
ארט,-ת '5ן 0לועהו 0רוווס.
את*ם 6חקינו קע.6071
תעלת
את"ש
.
ח
את'ע 6מל מפלמ עיל
טמר'ח,ס0 1'6 .סת'סי
6מי6ל 0סי סוי
סוס,
אתע'ד 6ל תע(ס על דע0ך.
את"ת 6י0 1יותחו הרועח0 '6 ,מ6
אתע"ה 6ל 0עעיד על 0עקח.
0ני'6 ,6ח 0גויי חגי.
אתע"י 6ל חיר 6ענ7י יעק.3
אתהיא 6ל מעוס 0ורח 6תך.
שעזשנ*ה 6ל 0לדק סר3ח.

יו

קלסנעירך

ב'

ן
ן

ב' 3שר3 ,חיגס'3 ,גס3 ,י ,0ינון,
,
6חס נט6ד'
3חד 6מס גנניס.
נפל ,גקל3 ,רכס3 ,סס.03 ,
6 '3ע5פיו3 ,0י כאכ"ד מי 36ו 0נחי 7ילן.
ב*א 3י 6לפיסי
6תלוגיס63 ,ל36רסס ,גנדי6גל ,בא-ד 710163טר10163 .דרך63 ,עלע
ניל6ון3 ,ירך 6מר'3 ,נח  ,076ינור.
גי ,36 0גי340רסס3 ,י vi1Db 0באר"ה 63ותי ינוך סעחמזל ,נרוך
6יון ססלוס.
גית 5חד ,גי6 0ל3 ,יח6לסיסי
גיח  tot~Dhגעס  ,rObנעקיס באדל"ח ג'ן 6רס לח3רו.
6חד ,גן 6גרסס3 ,ן 3 ,o~hן כאדל"מ .3ן  c~bלעקוס.
6מ ,נן 6מות ,גנ 6פייס ,גן כאדלכמק "
6סרי גגו 6חר'ו3 ,גי  ,o~hגגי באד"ק ג6ידר 6קדיס.6
ן  ,36בא"ה 363ן סעור 763 ,ה'ע763 ,3
6סו3ס ,נני 6סרן ,יני
געל6וג ,געלי6קיפו ,0גר6ג,6
סגולת63 ,חרי0סיעיס'3 ,ת6סרןי
3ר 36סן3 ,ל 6סגס ,נר 5ור"ן,
3עעע6 7נסי סשר.
גר06 71ה3 ,ד'ח כאה"ג 63ור  tb"unנ6וחס הנסה,
3ר (6סין,
 753הג1לס.
36רסס ,נרכס 6חרוגס ,נרכי
ס37ור63 ,ו0ו סדרך,
6ל1לס ,נלכח 8ילוק
ין3 ,,ח36יו ,באה"ר נ6וחי
63ל 0סדנריס ,ג6וולע סד3ור.
גח 6מיה גת 6חות ג6 0עי.
בא' 63מד ,נ6תח ,ג16רך.
באהי"ה 6 673לס'ס ססעיס '~Pho
באש ג6ק160פן ,נ16פן5מר ,נ6ס 0באה"ח 63יליח סמ"מ
באה"ט ג6ר סיענ.
6.יס ,ניח 6 36חר,
גן76גי6גיי כ:אה"י ג6ותו .0וס ,ג6לס ס.עיס.
גרוך6וזס5יגי.
נ6ר סיח,ד.
באאם"ו 5 13יוני 6ני תורי ור3י .ן
בא*ב ג6יר3 btSb3 ,י 763 ,60באהלכ"ם רן 6רורסעו לנלודעריכי.
ג6מי
גיר6יגי ,גרון באה"ם ג6וסל סעח ,ג6יר %0ל*1
נסיס ,גלוד

6יסייי

ן

ן

3יוד

5חס '33ח,

מו-מ
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בשא

מר31ס ,בא"ז נ6ור 3 ,Dl~r
)1ט.6
ספלדכ',
,ע( '(6סי
6'33ן671רוכ הען63 .ין ספקי
6ף מ)יר,
בא"ח נ6וליסחים'ס
3
 763חי.ס3 ,ני 6ל חי.
ספן (גרוך
באה*טכי.לב'ם נין 6רוי
באח"ב 6 773י3ס מסן גכורוח.
תלד
באדגן*ק 3י6ח סמק7ס.
כא"י 63ר יעק63 ,3ל '5מקr)b3 ,
ג6סגח ע)ס,
באהיע 363ן סנהר,
'סר6י ,גריך 6תס 'י.
' 5לסיגו.
נאי"א 3רוך 6תס.
63ור סעגין.
כאיאם"המון6תסיי(6סיגות(ןסעו(ס.
תרוגס.
באהפ-ם נ6ין
י
ק
פ
ס
י סווגורך.
כאי"ה גרכו 6ת.
באהפם*מ "
באה*ק 63רון סק71ם63 ,רן סק7וסס .באי"ח 3נ'  076י~סני 0סן.
בארלר  naob3לגס63 ,ח017סרגניס ,באי"י גיון 76ג' 'וס 'וס.
. 753עקנ.
63לש 3סל6נויחסס.הסגס63 ,ותהסנעס ,בכאאיי"שע"ת גרוך 6תהי
 .סותע חם(ה.
באה"
כא"כ נ '6כחו3 ,כרך  06כ;.
ב '14ג5וגקי .7163
נ6ופן 6חר ,בא"ל 63יחיות ל6טינוח ,נ6ס (,16
באהא ג6ג,hw'h1 6
.3ן 6ןס לחגרו ,גין 6וס (וזקוס,
גין 6יס .opb1
ן ( 715חסן ,ניוכיס ( 006יי,
באהב 163ש 61מ ננו.
.3
באלא.ש '3ן '6ם (6סחי.
באוכ"ר נ6ונקו3ר5ון.
באל.ב נ(6ף (3 6ט(.
כאהנ 163תיות מו(ות.
ן באל,ח.3ן 6דס למנרו ,גין 6ור לחסן
כאחד ג6וחו7נור.
באוה"ד 63וסו סיטר.
באלי"ג ונש.ע נ6,ס (6יגhD)l 7.עוגי
באוה"ו נ16רי ס)סר.
כאליו"ע
" "
באוה.י 163סל יוקףי ג6וס( יעקג ,כאל"מ נין 6יס (תקיס.

63ומ 1סיוס.
באלמ"ק "
באוהימ 63וסל תופי 7163 ,סתלוח ,כאלעש,ו נרוכיס 6תס('י עוסס סוו.ס
ו6ין.
ג6יחו סעקוס.
כא"ט '63גו ת.נו ,ג(6וגי שוי,6
כאוה"נ ג16ת 1סנק.
ג6רתיס63 ,רתסה63 ,ר)ת(ר,ס,
נ6ץקעגץ.
באוה*ע ג6שומ blun
63 ~o,הס סעעה,
כאוה"ש ג6ותסוסנס
3ן 76וג' תורי.
ססעית ,נ516ל השיס'ס .כאמ"ו נן 6יוג' תור' ורנ..
באמ"ה נ6ר פיס חי'ס.
באוה"ת  7163חמורס.
כאמע"א נפל6מיס תח)יר פ( 6ניחו,
באהז 63וסן א ,נ6ול )רוע.
כאם"ש 63תיגס מ(עס.
באויח.3ן  716ל0סן.
כ~'נ גכ( 6וח נפסך.
כש,מ 163ת 1תקק.
כאם.ע נ6יחו קעיף.
כשטפץ לח  (6ימעח,הנ.
כא"ע נ6גן ע)ל63 ,6וחיענין ,נ6ל
באו"נ נרכמ  1'Pt'hונסו.6ן.
3 (p~Dרוך  56ע(.ון.
כאחע נ6וחועגין.
כאעה"ח 63תי ע( סמתוס.
כאחפ "3ור מגי.
פותד ע( גניו.
באו"8ז 163פן )ס.
פאעע"ג
באו.ש  omh3סנס ,ג6יחה ספה ,בא"פ 63י3ח6
ומיפרק ,גכך'  OS')hערם
~3פ וסטעס ,נ6קור וסיחר ס(י .ן באפ"י ננ( 6יוס ערק יון.

ג%.6

-יי-

בא'צ

בבד

נניח סכנקמ,
כב"ה 3נית ח6יתן,
כא.צ 63י:י 5ויך3 ,י 56געימ.
3ניח סכק ,6גניח סתדרכי 3נין
באיק ג)'6ה קחלס.
כא"ר 63ומי1חרותיה ,ג16סיומרוקיוח,
.3ת ס3מירס3 ,נין .3ה סתקדסי
3לוך 3פל סק3לס.
 763רחונומי 3י7ך 6פק' 7ל1מ'.
ככה"אגגיח ס6קוריס ,גנרכח .I~ho
באר"י נ6לן 'סר6ל.
ככה"כ נ3יה סגליפס ,גרית 3ין
כארי"ת נן 6דס ריתס תו;עח.
סנסריס.
כאר"ל ,63נה ר6ויס לסחכ3י.
כא"ר פא"י גי7ן  7'pDhלומי מי' 0ככהב"ח נ:ין ניח סנמירס.
בכ"ה דסה,ש ג3יח סע7לם דתוקך
6ותי י'.
ססנת.
בא"ש נ6ת5ע סיטה ,ג6ר סגע.
ג6ט 3יור ,6כבה'י ננימ היין.
,7763
ב"בג6ה3
י3 633 ,חי '3 ,6ג' ככהכ"נ 3מחהכנסת ,ננ.ן3יתסכ:קח.
מנ
6ר
נע
(בסגיססנ.ס).3 ,
נ' ככה"ם 3ל6חסתס.חי גגיח סעדרס,
3ע'ל
3סלות3ימקימי,
נ3ימסתקדט ,נ.3חסתרמן33 ,רכס
3רכומ '3 ,גח'סי
נו גיוס ,נט( גו3 ,31יקענ3ערנ,
התטולסח3 ,גרכת היוון':3 ,ן
.3ח סתקדם.
3תס 3ה11ה3 ,תסוס גית'ני3 ,ן
3נ3 ,6ן 3וע3 ,6ן גוכרי3 ,ן בכהט"ד 3ניס סע7רם ,עין מה
סת7רם.
גימ3 ,ן 3גו3 ,ן גרוק3 ,6ן
3ר'מ3 ,ן3מיר ,6גגי.גימו '(3 ,בבושל"ב מן נהי:ו  1.31סל3 6תי:י.
גגיעי ,ג:י 3ניס ,ג(י 3רק3 ,על ככ"ז גשלתו 3עילח ;(ומ.
3חירה ,נעל 3ר.מ3 ,על' נת.ס ,בב"ח נניח מו.:ו3 ,פ:י 3על חוני,
ג5ע 3רך3 ,ר נר3 ,ר,6ה ,hniDJ
3ר 3ר מ:ה3 ,טר גחלנ.
3ר6גדענגורג3 ,רכ:ו 33רכה3 ,סר בכחי' 3נחיכח.
כבט"נ 3קי נע' 3נעין.
3לוי3 ,ח 3ניס.
כב,א נלח  ,o'7Dhננגין 6ג ,ננח בב"יגניחיוק4י 3גיתיסר6ל ,גליורו
י'קי(ס ,ננל 'י3 ,65נל 'ר6ס,
י 6וון3 ,ן
6חחי
גהסרס ניווי
3 :ל'ח 36רס,
נתסרס 3ית'גו ,נחולח 3ח 'סודה.
3ח.ר6 6ותר3 ,עלי
בבי"א גתהרס 3שיגו 6תן.
3רק נן '36גועס.
בבאכי"ר 3תסרס 3יה':ו6תןכן,חיר5ין בכ"ל נרון ?ts '(3
בב"מ 3על 3רי.ei'w 0
כבא"ם נתסרס 3יתיגו 6תן קגס.

נג 6ג6ר6י בכט"י נומן '513ן הקטסיס ידע.
בכ"ב ננ 6נן נוט6י
3ק' (לטסיס),
ננני גימו'3 ,ננ:.יס נו ,נ3לכ 5ככ"ם
3י,

נ1רה 6גח 3וכרח,6

נכ'קו

.3h?'pטי
.

גקפר 3ן

גלעס גן געיל ,בב"ע .33ח עולתיס,
3כעקו,
3כיקי
3נ ':עליסי 33ח ע'ן.
גתהרס '3תיגו 3קרו3 ,3ן 3ג 3ג.
,
(
6
3
3ימ.7ן3 ,ס:י בבע.ג גלחי נעל גגול.
ככ"ד 3נלייעח,
3על 7ן.
בבדא"א נגרייח 6ד6נרהס :'36ו.
ן 0ל 'סר6ל.
ככדש"' נניח י'
ן סל (כריס.
ככדש"נ 3ג'חיי

ככע"ה 3על נעל ".131

ננ'מ עלתין,

בבע"ת 3לתי 3על מכלית.
ככ"ר 33ר6ס.תרגה3 ,על לר ,31גר
3י ל.3

בנרזיי

-פפ -

בז

.bnr
י סוסנ.
כברףח"י 3ר 3י ל3
בנהץנני
כגהתם ני:ס ננולה ה 71יקודפלכיח.
7ד
בכרד.י נר נ' רג ימ
חייופ.6
בכ"ש ננ6ל  ,D3Dנגגדיסנחי 33יח כעכיח 3ן נתס 31ן מלו5ח.
~33 ,Shtnח סנע3 ,על 3ססיס ,בטב*ר 3ני ו3ני ר316ן.

ני

:3י נלי סס,
3על  763ס3פ ,בגול*ר '3ן ע 56ללופ.6
ן ופ95ח.
כנו"ע נסרנייי
גסתח 3ח סלתה.
סל 36רהס 5נינו.
ננדת ננתן זחלמ
כבשא"א ו3ר
ימגינרהסחרר פ73ךוחןלס .בנזה"ש 3ג)רמ ססס.
ככשעהל 3חך
ככשק' 1גן סל קלוחותי,
כגז"ם 3גורמ עלכוח.
n:
נb
כלףת נ3ל ri
י~33 ,ל חוקיף 533 ,בנז"ענמיחעירין.
חסמ'ח,
ן תפו(יס.
3 ~nbsפל כניט"1ם נג)רח פיכ
מלין3 ,גל
חכליחי 3ן 3ח.ר3 ,6על 3יח במח3חיחמיס3 ,עלגתי5ותמקדיס.
כני 3ניתער'3 ,6גירקמס.
תפלח3 ,קי 3חירי תירס.
כנ"י 3יגה עירה יקיד.
בבת"ח 3נל מ6נ 5מתן.
ב"נ  63גד ,ג' ננרי '3 ,נוו:י ,בגיו"ט 3ניי יוס עינ.
ג' ני:ות ,גהמה נקח ,מןנויס ,כני"ט 3נ'רקח יוס ע.31
ניחגונל*ן ,ג'מנל'6י ניתנני;ס ,בנ"כ ננר'כסו:ה3 ,נין כך.
3כי נ7ו ,5נלסון 3 ,bnrllת 0כג"ל 3נ '7לגן.
גדולה3 ,ן נ3ר'6ל ,גן גדול ,בנל"ג 3ין נ3ר 6לגגר.6
3ן נרוליס3 ,ן גדליהו3 ,ן נוריון ,כגל"ר 3ין גו6ל .hel~S
נן גתלי6ל ,גן גר 13 ,6גרוסה ,כנל"ת מן נ16לה לתסלה.
גגי גד3 ,גי גולס3 ,ג' נריס ,בגם' 3גער.6
3ני תקחיח,
נגיגרסיןי3ניןגייל ,נעלנ6ולה ,גער כג"ם 3מרח תלכומ,
3גתר תל6כה.
נ6לדנערג3 ,יכחגסט'3 ,עולינויס.
כננוה"ע 3גתך 0על'ון.
בני מ.תערי.6
בנ"א גנ6,חיו:וה ,נניר 6ר,ה3 ,נ'ן כנ"נ 3נלניל :סוווח.
6חר'ס.

בנ"ם  ':3קער'ס.

כג'ע;:3ןמע'ר.ן3 ,נ'לויטויוח ,גנ1עדן.
בנאל"ת נין ג6ולה (הפלק.
כגעה"ע גנן ע-ן העל.ון.
כגאלי,ת .
כ:ע"ם נ:ן ע7ן וו:ומחו.
בנכ"נ 3ן נן ג'וימ.
בנענית ננן ע7ן:ססי ח:יח.
יין :3ומן עעס.
ני
כנכמט נני
בגעת.ט גגן ע 7חה 6תגוחמו.
ג:ונ.
בנ.ג נחו
בננוט"ט גע" ננינ  h~1'Utטע'ס .כ:עה'3 :גן ע7ן ח:יח :ססו.
בג"ד ד3נת
ג"3:
יכ,
רי
נג '7עסחן.
3ג'ןי6חהר ,גנעי'ן.
נני
ככ""::פר גנ' ר6סי:וח ,נ:לי
.nh? .
בנד"א ':3ן י6תפי.
ננדכפ"ת "זחייח העק3ליח נ'ן :7ס נג"ש ננד' סנח3 ,נד' סל3 ,7נ;רה
]וה ,גג)רח סתיס.
ח)ק ו3ין :7ס קל.
כנשים נג;רמ סוכן תעו':ס.
כנד'מ גנפר37 6ני תער.63
בנ"ה ננ13רח :סס,
נ;:יח הסס ,בנ"ת  ':3חחחו:י~ת.
כ"ך 3העה 7קה ,ניח 7ו6ר,
3נער העל'ון ,ניגה ג3ורה הו.7

'3ח

בר
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בץש

'3 ,מ 7ירס3 ,ן ברהים 73טו סתחמי(3 ,ירך סטלן,
7וי ,נקשיין
17י3 ,ן 7לוק6י:3 ,י 7עס3 ,ירךסעפל.
3קייעה6
עי 6סדר vססע' .6
 tנחו דנg
3 tע767סbעי ,6נפג' ברה"פ
ינר ,נעליין ,גע( יקדוק ,בד""3 1ק ועגיססי 3יחי?1 6מיעי.
3ר'7טסו3 ,ר יעח3 ,ר 7רור: ,6רףא ניוכח.hetwh 6

בדעיו 3יול

נלמרויי.

בדי

להס.

2וזמו 173ק 1תגוקס.

3ר'73 ,לך.

כד,ו3י6,יחי6 ,73 ,01עות73 ,נל 2דחר נרח'(ו עחיעו.
6מ ,7ני3ל6מל3 ,ריכח6 6חרינ2 ,6ד"ז נ37ר זס73 ,לך :ס3 ,ן 717י
י 5ותוח73 ,פוק
וקגי.
נ'7ני 6רס3 ,ייג
6מי ,נימוק 6מל ,ג7יך 6חר ,בד,ח3יגלחריף3 ,ייקחחעןי גרתיך
נ7רד 6לןי נתס רנריס 6תוריס ,ח"'3 ,ח דין מפת ,ני'ד ייהנ
ך 6ון,
חיל.5
3ן 6 '7ומיוחsw ,יר
כיחףר 73מ'לו ורחיעו.
נרוך 7יין 6טמ.
כדקלכ,א 3רין דיס hS'n 3לפ3י.ס 3ל
ברא'א 3רייח 6ל6גלחס 6ניגו.
6עמיס.
בדא*ר 73יגי .olb
ןחתיתיטטס.
ברחש*73יקממתן3 ,ימי'
ברש'הנייני 16תוח סעולס.
3ירך 6מ ,7בוא* 73יג' יסי~ ,נייקיח יסנומ,
בדאיחניגול 6מי,
נלקוס יפל'ס.
3ילך 6חל.

ברשכ4א 3י(ס יעחו 56ל5saיט-
בדשש נעה 7נרש6תוריס ,נרוךי"ן
.wh

כרא"נ 373ץ 6מר ג6טרו.

כדב.ד

 6גכל .bo't
3תיינ

ברש' נריעגי.

ןכ"נ(שסריס וסלפס).
ביכ*גגימיי
כרכ"ה 3ירך כ( ס5רן.
בד-ל נ7י לסינומ3 ,דפוק (מ.3
ברל*ד נין דן (יין1*3 ,יס

ייס,

נין רףליף.

ך נזוש.6
בר'נ 3ייג' גוש ,גיי
3כל 7רכיך 7עסו .בדל"ל 3י(יח (יה.
בר*רנייך
'ס"ויס ,בדלקע"א 73ל 6קניל ע(יו 6חריוח.
כר*ה 71373יסלתמהימיל ,גיגי
73רך סיסי ,גילן מילך ,גילך בדל"ט 7עמ .S1b~i
סתס( ,גילךסמלנס ,ניק ס3ימ ,ברל-תעגי
דל 6ת:י.6
ברש כ7יני יתונומ3 ,יי3ס ת.ניה,
ניח 7ין סנ7זל.
נלרכי עמסו 73רך עט( ,גיר6
בדה"א ני3ר' סית'ס .'6
חיטיס גי,
7סחיתעיגס ,נחררע73יןתחתלכ'ן.
73תיס
ק ת5יין (ספויסי.
בדהסג.יכסגגי7סנר3יינית3 ,דק.ס3יח .ב,ד'2,ל 3יחי
,,
,
בדה"ג 73וגי סנויס3 ,ילכי .הג1יס .ברסצ"ל

3יחיק
'סנ17ל.
בדה*ז ני7ך ס:ה.
בדה"ח 73יקף סחתן.
בדה"י 3ינר השיס3 ,דרך ה'סר.
בדהי"א 1373יסייימ %נ

בדהי"ב

1373י.'3 otwl~ -

.

.

נייני

ג:סוח,

ברמ"ש ניתעו0סיס.
בד,נ'
(13יג6ייהור.6

נריך

),nhla

.בו"וש 3יגרי סיסריס3 ,ייקח ק:ין.

בר"ע3יייקי

ע(ס.

 ,ברע"אניח7יןע"6ףסנעיסו6מי)

נוש
ברע*ש ג7טמ ס(יתס.
בר.פ 73מוק פר6ג,
ג7ס פר.
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 '73מרס.יח,

בהונ"1

3רכהסת:ון3 ,רכחסחולס ,גסעמ

סכוסי.

סדמקי
נס6ע
ות
"רי ,0נסעלס 6מך.
בה"א 3יחסלל

בהא"נ נס '6גונ.6
כה"כ  '3ס' ( '3בסני מתיסי סגי),
73ק חניח ,נסר 3מקיח',
גסל

כדפ"ח נ7פיק חיס.

בדפ"; ג7פ,ק .ערוך.
בד,צ ניה ד'ן 75ק.

ס'3וו3 ,ין ס3ריומ'3 ,ן ס3חריס,
3יח ס3מירס ,ג'ח ס(3יעס3 ,עג
ס3יח ,נעל ס3רימ.

בדיק 373ריקיסו ,ניפוק:
י6
קק
קר-6ג,
'6
קט6גטע- ,6קיתון,
קריתוג.6כהב"ד נסור6ח 3יחד'ן.
.
ן
ע
מ
ח
ק
בדק"ח ניי
כהב"ח נסל 3מקוחי3 ,יח ס3חירס.
(
ר
ק
י
5דקע"א נ
1
'
S
D
.
n
l
t
a
n
h
בהכ*י גרוך ס3 63טס ".
.
ו
.
כ
ק
ח
ק
י
בדק"ס 73
כהב'ל 3יח סנליעח.
בד"ר נדפוק- ,ltVh1'- :יועי ,נ' כהכ"ת נין סנחריס.
ר'נ3 ,637 6ררך לחוקה.
כה"נ נ6רסגולס3 ,ס6ינונ3 ,6הך
בדרו.ל גרנלי ר13חיגי ;גרוגסלניכה.
נירס3 ,6העסנקס'3 ,תחגרנוח,
בדר"ח  '3יר6ס מים.
3ןסנ6יןי גגיסגולס3 ,טל חלכופ
בדר"ש נירסח מליס.
ט(יע ,גיו(וח ,גי)'ל' סנלעדי ,גיי6וח
.בד"ש נר'ני  ,O'fiDגדתעיח
חנוף.
נדעח ט(.תה,
3ידי סתיס.

נ7ריסת :ס(ותו,

בדש"י לח דין סל יסי6ל.
ברש'מ 3יה רן ס( תעלס.
כדש-נ 3יח 7ין סל ככרי:ם.

בד.ת 3דנוי חורס3 ,דין מורה.
ב'ה 63ור סתלה63 ,ול,החורס ,נ6ר
הגולה63 ,יסיט ,3ג7תיחת7יגס,
3דק ה'3ח ,גיוס ססת'גי3 .ין
3י 1הע5ריס,
ס37קיס,
3ין
הסתסיח.3 ,חסג7י נימ סגחירה,
3יח סמ-ס ,גיח הכוסוח ,גיח
סכגקמ3 ,יח הכס3 ,6ימ הלוי
ניח סלל ,ניחהת7רס3 ,יתסתק7סי
נ'חסנס.ס'3 ,חהקסר3 ,ןהתמגר,
גג'הר3גיס ,גגיןהוררוסי נעולס
ה ,63גע)רח ס15ר ,נע:רח הסס,
הגיח3 ,על סכומ3 ,רוך

ובהנאבר"ק 3ן 3)bpbmיתד'ן 7קחלס,
בהנ'71צ גן סנ6זן ס'75ק.
בהנו"נ נרי6וח סגוף וגפס.
בהג'ם 3ן הנ6ון תורינו.
גהתס דקס,
כה"ד נס 6י6עלינן,
ג)ס ה7רך ,גיח סדסוק ,ניח
ס7סן3 ,על סרגר3 ,ע( ס'7ן,
נרכח סדיוט.
בהד' 3סד3ור.
בהד"ב בין סדבקיס.
כהד"פ 3יח ס7פוק.
כהד"ק גהעה דקה.

בהה"ב 3סר סגיח.
כהה"ז נסר ס)ס.
בההל"ו נרוד ססס סתנורך (עולס וע.7
כההמל. " ,, 1.
" יי
ברמצ"ם 3ן הנ6ון הלדיק תוריגו.
בהה"ק נן סרג סק17ס.
 ,63)1גרוך וזו ,6גרוך סהקוס ,כהוכ"ח 3סר ולמקתי.
3לוך הסס3 ,ייח הלוי ,גרכס כהחבח"ק נסר י3חקוח'.
ס)3מ ,ורכת חחרס3 ,לכח סל3גה נהוב"ש גרוך ס 61ו3רי 7סתו.

3עי

בהרח

-

gs

כהו"ח וסתס וחיס.

כהימר

נסונ6ת רע.

בה"ו163יי ס)סר ,ננדי פס3 ,3ס6י
)שג ,6גרכח ס)נמ3 ,לכח ס)ן.
בה"ח ניח סמו(יס ,ניחסחויף3 ,ימ
סמייס ,מ 0סמרוס3 ,0י 0סח5ון,
3ריח  ton~noנרכחחחרסי 3לכח

סחתס.

-

כהש'ה

בההמ  7163סתלס3 ,סתס סתקסס,
ערו3ס ,גיןסת5ריס3 ,ימ
פרקסי3 ,יחסתוק ,7ניחסתקיס,
סז
3ת
ס
ניח חערמן3 ,ן סעמגר3 ,גיסתן,
גרכמ ס)%ון3 ,רכח סתינין.
בהם"נ נסתס גסס ,נרכח סתנילה.
כהם"ד 3יח י)תררם.

בהטד"ק גחתה דקס

כהם"ה יעלחיסקיס תן ס'3ח.
בהחו'ע 3חתס חיס יעוף.
בה"ט  763סיטנ3 ,סלכוח  twbnltכהסוייח 3התס וחיס.
כהמוצ"ג נהפקד תרו3ס 51ורך ניו(.
'3ח סע3עס ,נעל סטזריס.
כהם' 1גרכח סת)ון,
בהטיהזם 3יכח סטו 3וסתעינ.
כהם"ח 3ן סתמ3ר.
בהטיט 3סתס טת6ס.

ניח סל(,

בהי 3יח סיין,
סעס י0נרך.
כהי"ט3חיתיסעי3יס ,נסלכוחיוסטו3
בהיסהיד נסיקמ סדעק4
3יח סכוקוח,
בה"כ 3ית חכ3ו,7
ניח סכגק ,0ניח סכק .8גמן
סכ3ו ,7גרכמחכסגיס ,נלכחהכוק.
בהכ"נ ניח סכגקח.
בהכנ*ם
כהכ"ם 3יח סכס.6

3ע)ר0

.

בהכ"פ 3יח סכפירח.
נסרח (3גס,
בה*מ 3ס6י (יסנ,6
נ)ס סלסווי 3י6ור סלכס,
סתוח לנ5ח3 ,ע( ס(כח3 ,רכח
ס(3גס ,גרכחס(ויס3 ,וכחס(חס.

3לי

כהל ,נסלכוח.
בהלאץ גחך ססס לעולס 6תן ו6טן.
בהל"ב 3ינ 0סל3גס.
בהל" 1נרוך ססס (עו(ס 1ע.7
,,
בהלו"ע ,
"
בהל"ט נסלכוח עות6ס.
בהל"ב נ)ו סילח ל 63, 6גח(ח.
בהל'כ נסדי סו 65לקי כרג ,6גרוך
סגוחן לעף כח.
בהל"כ ולאשי נרוך סנוחן ('עף כח
ו(8יןאוגיס עית
ה יר3ה.
בהל.שגס6יליסג ,6נסלכוחסחייס.

כהט"ט גיח סתיגח'ס.

בהטל"ן נלע התוח לנ5ח.
בהם"ם 3על ס%חנר קסו.
כדג!"צ נין סת5י'ס.
כהמ"ק גסתס סתקסח ,גיח סתיקד,
ך סתקוס.
ניח התקדס,גיי
בהמק"ד ניח התקיס.
בהם"ר ניח סתרחן.
בהם"ש 3יח סתס0ס.
בה"נ 3ין הגנויס ,נין סגרוה ,גן
הגרה3 ,גין סנוקף ,גע 5סגק,
געני סנסס ,ניכח סגסנין.
כהנהו נרכח סגסנין.
בהע"א נע)ו 0ססס )1 epDנ'(5ח 5תן,
נע)לח חסס גחחי( וגנתול ~Iwh

כהנוא"ק נעלי הגפס י6גר 0סקירס.
בה"ס נסו קיני,

3יח ס(( ס3ר',

3יח סקפקי 3ע( 3יח סקפיי

3יח

הקחריס,
סקפר.
בהספו"ת 3סקפד והמיח.
בהס"ת ל 0סקחר'ס.
בה"ע 3ס6י עלת ,6מןסעיווייס3 ,ין
גיח סע7ס ,ניח סעתו7יס,
סערניסי
3כורי העחיס3 ,ני סעיר3 ,ע(
,
ח
ו
נ
ו
ר
ג
ע
ה
,n~iuo
3על
געל

סעיעיר.
בהערה נן

חשלס ס.63

כהעש

-"-

בום'נ

כהת' 8גסלכוח מפלס3 ,הם ס0פלס.
כ? נ7וק 1תגוקס73 ,יל ויע3ור63 ,
ול6ס ,נ' וליו ,0גולס ו3ליקס,
ניתועד ,נרי  thWD1נרכחוס5לחס,

בהע*ט נסעלס 6ח.7
כדגי.פ נעל סעיטור.
ברג"ם
בהע"ל גס6-י עלע 5ליכ.6
בהע,ק נעלסעקידס3 ,על סעקליס.
3סל ו7ס.
בהע"ר נין סערניס.
ס 31י6ס,
בה"פנין ספרקיס ,נימספקילי נ'ח בם"ב נמ1ריס 31מולוס3 ,הי
קוגמי נטס ונגוח ,גכיס וגל
הערוה ,נ'ת חפיקי נחלטת
נכיס ,גרי ונלי.
פקוקומ ,גסלכומ סקמ ,נרכומ
כוכ'ב נגיס 31ני נניס.
סספע(לס ,נלכוח ספ'לוח.
בוב*ע 3ל' וסת3 6ריעייף.
גדול.
בהפ"נ
ברנ  713ונח.
בהפ"םנספקי תרונס.
3
נספקי תרו3ס ו5ורך ג7ול .בחד513יכ6ינ0ול ,6טר ודומ ,נריח
ב
כההפפטסה'נג" נספ
וילחיסי נסר ויגיס ,נפר ורס.
7pDP3קינ7ול.
בחה"ע $ול6סעולס3 ,עלוו'סעתו7יס.
בהפשם 3ספק 7ירו3ס.
בוה"פ 3וסח ספגיס.
בהפ"ר ניח 0סלק.
בה.צ נסן 5יק ,גסר 5יון,
כפדצ ניכס וס5למס.
כהיק 3סלכוח קטגוח ,גהה סקנלומ ,בהח נסתס ומיס ,נס יחלנ.
1613ונמויקיונס,
ינוצס וטער.6
'3ח סקסל ,נ'ח סקין ,נימ
סקתטיס3 ,ן סקדופ ,נן קקנס ,כהי גנלי וייוסלתי3 ,סר ויץ.
בד"ר 3ויקי 6ל3ה.
3גין סקל ,נעל ס7לחקויע.
בויק"ר -
3"6713יד.
כהק"ב 3יח סקנלוח.
כר"ת
כהק*ם 3ח6קתיפלני ,נימ סקתסיטי ביתב"ש  6713יח3רך סתו.
בהקכ~ם  603קייפלגי.
בהכ  0013וכליתס..
בול*ב גטלו 1ל3 6טל.1
בהק"ר 3ן סקדוסינינו.
למכתיס.
בול*ח ניח
בה"ר נסונ6מ לע ,ניח סרמס.
י.
פ7
ופ
בחם נכי ו%ק
כהר"ח נ'ח סרחס.
כה"ש 603י סעח ,6נ0לטח סמיעס ,בום"ב נוו 6תיגי נס*ס.
נין הספשח ,גיח הס361ס ,גימ בים"ם 13נומ ותפוחס.
ססיזקיס ,ג'ת ססמ'עמ ,נית כום-ם 6ומיוח תתו 65סספ'0ס.
ססלחין ,נ.חסעריפס ,נעלססטלי בהנ נור 6נפסומ.
3רוך ססס3 ,רכיח ססחר ,גלכמ בתש גיח וסון נמלח 36ות.
בתיט ט 16וכטיק טונח.
התעטל סנס.
בהש"כ 3ססס יח3ון* 3סססח יתי בונ,ם 63ץוג*לפין.
בונ"י טי 6גפסוח לגות.
3ר6סיק
כהס גכין יסחולח.
בהש*ל 3קת tl'nSgo
כהשיפנרירלוןסל תקוס'3 ,ןססתסיח .כו"ע נ7יל נעוסות.
בהשם"ר ניח 0טחיימ תיווח וווח .בוע"ל 3יח וער לחכתיס.
בה"ת נחלנומ מפלס'3 ,ח סחפלס ,בחנ"נ 3יעל נ7ס.
נעל סחרותוח3 ,עלי סחוקפוח ,בךפ 13סח ופגסי נוסח.פלס.

יהט

נרכח סחורס,

בום*נ טסחיסנס.

א
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451ן.
בהצ"דנק3י
'%ג7 6ג0ור.6
בוצ
בוצד*ק 3ו'5ג7 6קריניח.6
בוצ"ק 3ו'5ג 6קדיס.6

כיק

%3יכ 6קיוס,6

מיוןיקיף,

םח

בעק'צ 3וי11וקיף.

בזכ' טכוח.

בו"כ נלכמ ווקף כעועיס.
בזכתים נ1כוח 6חלי 6עילח.6
בז"ל ט 0לסון.
ה )5ס.
בז*5ז ניןי
ס
:
3
בדם מס פגו6לי
תפולסי

נלכוח וקללוח.
בהר נו 6ור6ס ,נקי ורניל.
0)3
יקוטל ,כוס תחורן.
כחש 3לי וסוו ,6נרכס ו040
בחם"פ 3יסח פנ'ס.
בזם"א 3וען 6מי ,נותן 6מר.
בו"תננתןוחרט3 ,נווחלת'7ו3 ,ליח כזם'ב טתנו .63
וחווס.
ב;מנהם נותן נונ וענונ.
בייז3ני' ו '3 ,30ו0וניס) '3 ,הוח ,כזה'ב )3תן סנ'ח.
נ)כית )ה3 ,י ויק'3 ,6ח  ,S1arבוטה"ז טתן ס)ס,
3ן )'3 ,ן )3 ,36ןיוג3 ,ן tbt,rבום"ק 0)3תקיסרי ג:ס פהורןקיטיח.
.

3ן וכ6י3 ,ן וכר3 ,ן וקוניס,
3גיתין )3 ,36ע3ור )ס3 ,עילח
געל ),313
3על )כרון,
ונוח,
נל ו3ימ.0

בז ,מ' (=נטנעס) ,טתן.

בו'א נופן 6חר3 ,ן ;6 36מרון3 ,ן

6 hn~rווור.
כואץ
כוא"ח מיתין ו6ג 6חרון.
בואח"ז 6 013מר ו.0
3וס 6מר ו.0

בדב 3ועגו .63
:ובל"א מס נוור לו 8חד.
בדה 3רול ש סקכין ,נ;ס 60וסן,

3וססלסון3 ,ועןסיס,

;3ס סררך,
3חך )3ימ730 0יקס.
3וס .ltlho

בזריא

בזה"בנוען ס3ימ,
נ:חהיד 3וס 0דרך.
בזה'ז 3ותן :0ס.
בוה*ל נו 0סלסון.

3רודווכר 30רימ.

נחה*ע  0)3סענין.
בזה"ק 3וסר 0קיוט.

בחה"ת 3יס סהג.'6

כעכ"ש :3יון

31טגה.

בדיה"ק טוסר סקדוס.
נזוע"ז 63י 0ולעד ע 5וס.

בזמשבהם.ק 3והן ס'3ח התק7ם קי'ס.

כז.ק טיון ק7סיס.
כזק"נ טהן ק13ן נל'וח.
בוםשאבהמ"קטהןס'6ן '3חסתקרסקייס
בזשכהמ*ק טתן סרח התקדס קייס.
בומשבהמהי"ק 3ש; ס'3ס ספקרס סיה
קייס,
בושכה.ק נותן סניח סתקים קיל.
כזשב"י ערש.ם נותן.טנגייסי6לעוס.ן
ר5וגו טל תקוס.
כות*מ ניכו 60חלי.hoi'n 6
כ.ח 3י'קי 0חען ,נרפיק חיס
'3 ,
חדסיסי  '3מויק 3חור חסוג,
 '3מוקוח '3 ,חלקיס,
~o1]po '3
 '3מ65י ,נ' משכומ.3 ,ח חרט,
3יח חולון ,נן מ3 ,,ן חור.ן3 ,ן
חלו 13 ,05מתיו3 ,ן מכל'0י,
3ן מסו'3ס3 ,גי ח3ורה3 ,נ .חי',
3ני חי'3 ,6קסר חייס ,גספריס
ח7סיס ,נקפר.ס ח15גיס3 ,עול
חתן3 ,ע .שי3 ,על מ,31
3 ~bunעל ח3 ,'.על חן ,נעל
חקר3 ,קור מ~ל.ס3 ,ר חיו,63
3ר מוו3 ,6ר חניג3 ,5ר מסי,5

3עי

3רי 0מדס,0

3רכמ מ0ליס,

חויל3 ,ח' מקד.

3טי

בהו
בח*א נמ-וס6 ,נלוח,
3מלק .'6

כחא"ג 3מייוסי6ניומ.

-ופ -

נמלנ 6פו,ן בחי"ק נחסיפת יו' קדמי.
בחי"ת גמי7וסי חורס.
 1בח"כ נחוק 0כסיומ3 ,ח(וף כח.3

בחאל"ש 3ק,ר חוליס 6ין לוסיעיי.

3סנמ.6
כחכ"ש
בחד'ח נ3ממדיר' מיר'ס.
בחדריג 3מיסיינינו נרסיס.
בחר"ת נמיר' תורס.

כח"ה 3חו( סעועל,
נמוגן tnD~O
 btinsססס3 ,חסו ספספע3 ,יח
חנון מנעריס ,געל חו3מ מל133ח,
3על מפ 07ס'פיס.
בחה"ם 3מ (1ספוטד ,גחסןקטס*י.
כחה"נ 3ימ חטך הנעריס.
כחה"ק 3מיגמ סקנלה.

בחו"א  70"3י5פח.
בחהכ 3חוריס ונחולהם.
בחוב"ם נחכפס ונפיין.

ביא

בחו.נ 3מו 3געור.
בחוה"נ נמוקוח סגויס.
בחי"ת נחסרוגי 0ויחרוח.
בחהל 3חון ל6רן.
בחהם 3ני חיי ופותי.
כחהס נחורין וערקיו.
בדי"ע 3התס מיס ועוף.
כח"ז נחהס וס3 ,חתיתח וקן.
בחה~כ 3קסר ח"ס וכלט וכח3גו.
בחדכ 3מוקח כסייח.
בחז"ס 3מוקח קכנה.
3מופר חרס,
בח'ח גחדרי ח7ריכ,
3מרס חתול ,גסעח חיוס מ17ס.
א נחופר מלס 31ס3ועס
בח"חובהיר.
67וריי.60
כחיי גחידיסיס3 ,חינ.0

בח"כ וב"ט נמכתס ונתגין.
בח*ל נמון (5רלי  '3ח65י (ננס.
בנ"ל.ח לן חייס לחייס.
כחל"נ גין ( DW'nOגתינח.
בח"נ 3מיי גפס'.
מייס מכר ונכחנ.
בחנהנ3קמי

בחיס 3מוקח.יכסס.
בח"ע נמינח עו(ס.

בחע"ר נחס פילס ימפחיך
ףיעחמ ,נליל מנ פקמ.
בהיפ 3חס
כח*ה נמיי ו6סי.

בחר'נ נמרס ונינו גרסיס.
כת"ש נמופל סטע ,0נחי.

3מלק סגי,

עע,0

גמכתת ס(עה,
סוסג'ג.5
בחש"ו נחרע סיטס וקטן.
בחש"ם 3חול1סל פועד3 ,חסו פססט.
בחש"ק 3שק 0סת1רק.יי..

כח"ת 3חיוסי מיס,

3חי

נח7ר' חורס,

3רכת חחנ'ס.

.בחריח גמומס תוך מוחס.
בחת"י 3ח0יתח י.7

י
בחת"םנל36י"חיפ0י
tinDU
כ*ט 3

תתס.

3פס יותנין,

ק ט' '3 ,טעפיס3 ,ן ט,(63
גן טנמ3 ,ן טנש ,נן עולס,
*קער ט'3ס ,נעל עוריס3 ,רוך

גיויס עינס.

יעסי
סט ,נטל3 ,טעוח3 ,טעס ,נטענס.
בטכ"ע נט'3עוח עין.
בפ"נ נטיצ גט-ו..
בח"יניקחיי ,גמוק-0ורסי3 ,0חיג 0קט"ד גט( ייגא.
 ,Sh~e,גחחיממייז" ,קסלח"ס'כח .3בשיכ"ר (3י ט'נול (31י 73כה.
בטו.ט נטוג טעס.
בה"א נן מנס יסתח .36
בטים~.ד גטת טעס 71עת
בחתן"נ נחידיס' 6ג6וג.7
ל '3ן י 31גרט.
 ,בסי"
תתס.
כחהם גחחיע0יי
ן בט"ח נן טי חי.
בחי'ע 3חיגח עולס.
.

בטיט

-יו-

כט*ט עיונ טעס.
בט*ל נין ט 3ל3יס3 ,ין טונ לרע.
בם"מ513ינ 6ט3פקרי3 ,טעס תפקיק.
כט"ע גטניעח עין3 ,טעס .l1'SD
כט"ק 3ט 5קלננו.
בם,ר צתו ניכס טחלס למעס 75קחך
חש 7גמ(ס.
כמוית נטוג חסתעון3 ,עול תורס.
כ"י ג:6ר יפס ,נסן י ,7ג ,יעיס,
ני יקו7ומ נוגס ירוס(יס ,לח
יסודס ,ניחיוקף'3 ,חי''3 ,ח
יעקנ ,ניח עמק'3 ,ח יסל6ל,
 (3יר6ה3 ,ן 'וח6י,
גל ית65י
גן 'ותז ,גן'וקף3 ,ןיה'י:3 ,י
יוגה:3 ,י יעק.:3 ,3יסי3 ,56ג'
יססנן3 ,ח יס67ל.
בתא נ'7י 3 ,o7hמהרס '(6 63נו,

ב-ח

ביה"ר ניסונסיעח,
ניח סדסן.

.3חסיפוק,

ביהר"פ 3ית סיפוק.
כיהיח ניתוח סמתס ,ניח
ג'ח סחייס ,נ'ת סח7וסח.
ביה"ט גיח סיני(ס.
ביה"כ 3יוס סכסול'סי גיח הכוקות,
נית סכנקח.
tb')1%

ביהכ"ו נימ סכוקיח.
כיהכ"נ גיח סכ:קח.

ביהכנ"ם "
ביה"ל ני 7סלסון ,נימ ס(ף,

3יח

הלל ,נרוך יי סתנורך (פו(ס.
כיהל"ו גרוך יי ההנורך (עולס וער.
ביה"מ נ'ת סת7רס ,ג.חהתקיס.
ביהמ"ק ניח התק7ס.
ביהטק"ק נית סתקיס קייס.
ביה"נ ני 7סגעק,7
.36
ביהע.ר נין הערגיס.
3ן יכני
כיא"ה 3נ' 'סי6ל 6מ הסנמ.
כיהפ"ר 3ימ הערק.
כשה"מ 3י6ח סעק7ס.
ביה"צ נן יה751ק.
כיה"ק 3יח סקנרוח.
ביאהמ-ק "
ביה"ש גין סעתסיח ,מת ססחיטס.
ביאוה"ד ני6ור ס37ר.
סמליס.
ביהש"ל 3יח סס(סין.
כשיה"מ
ביהש"ם 3י 1ססעסוח.
י סעכין.
ור
6ו
י6
ני
ביאוה"ע נ
ביה*ת ניתי סתס1נס ,נימ סחפלס.
כיא"י גסס יי (6ש יסר6ל.
ניאעמכ"ד נתסרס 'ג(66יגו פס תסיח בי"ה שם"ו נר6טית ,יסו7ס 6חסיויוך,
ס63יס 6מליסס ניס ,סתר (ך ,תס
.717 13
טוגו ,ו6עייס 3ס.
כי"ב נמכתס י:3ה ניח.
ביב"י נספך יקל6וך נעקותךיוסיניך .בי" 1נ'פ5מ 1י.63
כייד 3י יו6ל ,ג'ולס רעס ,ניח ביוב"י נל 'ר6ס וגל 'ת.65
ד'ן3 ,ימ 7ילס ,גסר "ן דמס .כיוב"ש ג.ח 'וקף וג6ד פגע.
כיו-ד ניורס ןעס.
כיר"א נ'7י .olh
ביוה"ש נ.וס הסגח ,גיוס הסתיני.
כיד"ר ני די.637 6:
ס ויוס.
כיו"י 3כ( יי
כיר"ש ל7י סת'ס.
כיו"ע 3ן יוע:ר.
בי"ה גיוס ססו'2 ,6ת 0ל(;.
ביו"ק '3וס קר:6י.
ביה"כ ניח 3 ,730ית ס(3יעח.
ניו-ם נקח ה5ייס.
כיהב*ד נית סני.
ב"ה 3יר מוקס ,ניו~יחל5יו ,נימ
נההכ"ה ג'ח סנמילס.

כיהיג ניעות סגסעיס ,ג'ן סע'ס.

חזע ,ניח שליס,

נךחץ

- se-

ח:קה
ביח'ז ל
י ".ח להוסה
כיח,ל 3ן

כיחע"ם נכ'?13ינגוחקיי'סע5תסכנוחס
בהט :3יוע ' ripטל6יס,
ביט"ר '3יס טוג ~.llcb
ן
כיש"ש ניוס טוג סג'.

'3וס טוג.ן

ביי"ש 3יין סיף.

ן
ן

ן

בי"ל נרוך יי לעולס.
בילא"ו 3רוך יי לעו5ס 6תן ו6תן .ן
ב'לכ'ע '3ני 5נ'ןע5תי.
ביל'ו ניח .טקנ לכו ו:לנה3 ,רין
יי לעולס ועד
ביל'י נ'ן 'ד ליד.
ב".מ ני:ח ת5ריס ,ג'(י6חת5י'ס3 ,ים

תקיתיח,

נ'5ת ,65נסס.ס תפיסיס1.

ככיי"מסב"באל",3פגיינת"ו6חח תת5גי.יהס hגלnי .5vסקח .ן
ן
בימהי.3 :הוח הנסת.ס.

ביד

בי"ש ני7י סי'ס ,ניוס סני ,ניין
סיף 3יר6מ סייס3 ,יחר ס6ח.

כישהור 3יסי 3הדעח.
כיש'ם 3יס3.ה ס 5תעלס.
כי"ת לת' חסונה3 ,ק17ס 'Sb~p
תמסלל3 ,סר יין חכ5ח,
כ'כ  63כמ63 ,וריס כ3 ,173גדי
כהו:ה3 ,נין כך3 ,עלה כולס,
3י כ:סה3 ,6ין כך3 ,י '5כיגיס,
.3ח כור3 ,יח כל '3 ,6ככרוח,
 '3כל'ית ,ני כרכיס '3 ,כרעיס,
3י כתיניס3 ,נוח כוח,סי נני
כ'3וס ':3 ,כפר'ס ,גני כליחוח,
3על כ3 ,?13ע 5כח3 ,על ))tOte
גר כוגה ,גרכת כסניס,
3ר גו
לכ63כיך ,גתי כהונה3 ,ח.
נס.3

כ:ק-יח,

3חיהן.

3כtW'h 5

ככ"א רח כרס 6קה,
נכל 3 ,?nbכתס 16ע:יס ,גכרד
6ח ,7גכהג 3 ,?nhכתר .?nh

כ.טה"ח נ'תוח סחו ,5גיתיח החווה.
כימהת"ש 3יתי סחסינה.
בי"נ .3די :כר'.
בכא"הגכנוי  otnihהסחר ,נכל6יפן
סתוע.ל .גכחנ ,ותיח הטילס.
כינ"ה גסתיס י'ן גר הנז5ה.
בינ" 1נעויחי
 .נהח' 5יגנתוי ,גסס בכא'3 1כל 3 ,lclhכ ,o7h 5נכ5
6חד ו"מך.
'י געסה ו55:יח.
ככאו"א נ:ינור 36ויס
 ,נכל 6חד
בייש '3ח  ,nhpניח ססר.

ביטוייק 3יקור'ס קסיס.
ו6חד.
ככאוהיהם 3כל  1D1hה'וחר תועיל.
כיסקו"ם ניסיי'ס קסיס ותליס.
כי"ע "3ר יעק.3 ,3ח יעקג ,גיח ככאוהמשו.םנכ165פןהיוחרט31ועועי.5
עלת.ן'3 ,סע עלען3 ,ר6.ה י5ירס ככאהנ 3כל 6יח גפסך.
טסיה.
ככאכ*פ 3כדי 6כי5ח פרק.
כאכ"פ .
ביעו"י '3עלה ו'."3
כיצה"ר 5'3ר הרט.
בכב"ש 3ן כ"ג(2עסריסוסניס)6יחיוח.
כ'צ" 1נו .רון 5י.ק ונסנג.
ב*כ ב"כ כ"כ נמקי 3כיסו גכעקו.
מצ-ט
נסערקרט"ו(נו'3 ,.ת קגול3 ,י' בבבהע נכ13ד ט5תו.
ב,-ק נ'ו

ככב"ק3 4חי כגקיות 3יס31ן.
(2נעסי) קדוסיח.
נדול3 ,כיג (ש3עסריס
ביק'"ם לכיי.ס קסיס ותריס,
נ
"
ב
ב
בי,ר '3ד רתה ,גיוסר6סין ,נילקוט יסלגסכ
י 3כסןגדול3 ,כוכסגיו5ס,
י,
ג)
ס
3 :כמ נדול ,גכלנווניי 3כתסנווני.
ר316גי ,נל יל6ה.
ב.רי נירס3 ,ילוס%5י,
בכ*ד 3כד 7ת'ס 4נכלינל ,גנל

ן

בכינמת
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ביפ

רוכחי נכתםיעליס ,נכתם17כחי ,בכיחי נכל יוס ויום.
ככ"מ נרוך כגור יי תתקותו.
3ר 6כלעל .01367
ככדאכ"פ נכד 6כ'לח פלק.
בכהת נכל יוס חתיי.
ככדל"ל נסי' כנסי 7רחתנ 6לחסלן .בכ"כ3יל כמו.
בכ"ל 3כ5 5גג ,7צריח כמוחס
בכדש*י 3כ7י סיעסי.
י .'D?'S
לספחים3 ,ח כ
במהגכייי סעחיס3 ,כלסקיוריסי
ק בכליא נגל ליל .'6
3כ( ססגס ,ככחניסקוריי
בכל-ל נ5ע ) 6( qpלקחתי.
סרג.
וי
כפקיד 5פקו 7תסקור.
נ נכי ס '6גוג.4
ם
"
ל
כ
ב
נ"
כא
בכה
יילגחלם.
קר
טו
נכ
בכהאר"י 3כח '3סר3קלסירני 'לחקי .בכל"נ נ
בכהכ"כ  ,3כחונים ס63יס כ6ח.7
בכל"ע 3ין כק 6לעמור.
,,
בכל"פ נכור 5פ7יון.
*
ככהכמיא *
"
בכה"ג 3ר ח* נוג.6
בכלש-ז 3כל לסין סל נכוח.
הכרס3 ,כ(חחווסכולת .במטנ.גס כתר תלכוח ,גכל' תגוק,3
ככה"כ
ל(
כב
בכה'מננ
נכל( תדחיס3 ,כ( ת4דך ,גכל
* חתקותוח3 ,ר,ך כנוד
יי התקותו.
ת65כחך ,גכל תער'3ן ,גכל ~1'aDW
בבהם*ע גכ( חתעלוח.
3כ 5תקוס ,נכתסתקיתיח3 ,כקף
תכנס3 ,ן כגור תוריכי.
ככהם'ק 3כ( חתקותוח.
ככה.ם נכל הסיוליס3 ,כל הקפלים .ככמש נ (:ת6י7ך.
שכא"ע כנור ,סעחיס3 ,כת3י סעחיס .ככמד"א נכ 5מה .~Vth1
בכה"פ 3כל ספיקקיס3 ,כל ספרוטיס ,בכסוה*ר 3ן כעד תורנו הר3
ן בכמ"י 3כל תעסה ידיי.
3כ( ספחחיס.
ן בכמ'נ גכ5י ת:וקנ.
בכה"ק ככחני חקודס.
כבמ"ע נכל תתראין.
ככה"ר 3ן כ 713סר.3
ן בכטע"י 3נ 5תעסה יצינו
בכה"ש נכל ססנס.
ככט"ק 3כ( תקים3 ,כתס תקותוח.
כשהת"כ נכל חחולס כולס.
בכביר 3ן כנת תעלח רגיגו.
ככוב'כ נין כך ונין כך.
בכם*ש 3כל יקוס .htna
בכובלם גסי כ:קיוח ונחיתילטיח.
ככו"כ נין כס ונין כס ,מן כך '31ן בכסשיס 3נ olpn 5ס6חס תי.65
בכ-נ ניול כח :פסו ,גי ככיעח,6
כך ,פכךוכך.
נכל גפסך.
בכותל גיחן כ5יוח ולג.
ככיסנכוייסכפורקכוח3 ,כלהגוייס,
בכוכם נכי ותקפד.
ככם'ל 3י 1כק 6לעמיר.
בכו*ש נכור סוי.
בכ'ע נכיתי עלתם ,נכונת ע5ותס,
בכ"ז נכל  ,nbrנכל :תן.
נכורי עחיס3 ,כמע(.ון ,גכלילוח
בכ"ח נכח מרס ,נכלי מרק ,נרמס
3כ( עמן,
עסר,
כל חו5וח.
3כל 'ppu
3כ(פח3 ,כחניעחיס3 ,כהרע5יון.
בכ"ט נכי טונ ,נכל טונ ,נכתס
בכרע ובכ"ש נכל עת 31כל טעם.
עעייס.
בכ" גני יוחן ,נכ 5יוס3 ,כחי3ח בכעכוענכ5שין ועצן ,נכל עחועת.
בם'פ גג 5כעס ,גגעח פעע'ס.
ץ ,נ ,תחוח

ן

י.

בשארפ
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בלטשך

כלב"ר ננ 61לנצול נן דור,
בכפהם נכל עעס ופעס.
ככ'ק נכל קרי6ס ,גכתס קסלוח3 ,ייקס ,לפכחך גירך.
 13כגוך ק17סח.
בכיר 3כ(' ר6סון3 ,ן כנוך רפנו.
ננול סועס,
בכ"ש נכי ,סיעסה,

3ל6

כלב"י 3ט 6לנצול 3ן יוקף.
בלכסן רגו לנין עלתי.
בלביש ג( 6גסמ'סי גצטסי עיד,
 3(3סלם.
בל*נ  6(3נענוס3 ,לי נ13ל ,נל'
גורל ,חסון גכ6י.

נכור סור ,נכלי סגי3 ,כל ססו,6
3כ( מגס ,נכל סעח,
מן 13 ,כ(נ 6פ13ע ,גע( כסוף.
כליד ג( 6יעם3 ,ל6ים.
ככשא"ם נכליסוייג
ו תגוקנ.
3כק6

בכשאם'נ ,
*
"
בכשהש נכל פגוע וסילוע3 ,כל סנט
וסגם ,נכל סעח1 6סעח.6
בכש"ח נכיס סל תגס
ככש"י גכן' סיעסס.

בכשי"ע.

בכש"ת גכחרח סל תורה.

בכתוי 3כס31יס.

בכת" 3כ(  ndtDnיסף(,
בטתפ"י נכל מפובית יסלסל.
בל(3 ,עס ,נסק ,גלסי~.
ב"ל גמי ל ,13ניגס לעסיס3 ,יח
לוי3 ,יח (חס ,נכל ל33ך'3 ,
לקוין ,ג'לי(וח ,נ ,לת6ס3 ,ן(וי,
3רכסל3י(ס,
3ל(נ.3
כליא 3לי6 5י ,גגללכילסללגמנרחוין ,חסין
3כח3יד.

כלר"ב  6(3ינר'ס נעליס.
*
כלרב"ט *
בל"ה נלקו סכי.
בלה"ג נלחכת מנויח.
בליהוכליאניןלילםסיסוניןלילס6ני.
בלה"נ נ( 16סכי נעי.
בלה"ק נלסון סקודפ.
כל"ו  653ויו.
כלהג נלנ ולפס.
בלת*ח נ5נ ונמס חפ5ס.
בלחר נלחם ורמל.
כל31.ל6זה3 ,צ6וכריס ,נלסוןוכר.
כלהקנלer6קסמי נליירעקיית.6
בל-ח  6(3מוחס 6(3 ,סע ,6נל6
חימס 6(3 ,מנמס" 653 ,רכס,
מלסין מכתים.
בלחי ג(מס.

6רתימ ,גלמיו קסמו.
בלח"י ג'מ למס 'סורח.
בלא"א גן (76ור 6ני.
כלח'פ גליל חג פקח.
בלאאימ נן ל6חגי 36י תורי.
3ל6
בליס נג6יגילס3 ,ל6
י 6גי תולי תני.
עותך 6% ,טענו ~slu
%נ עת,
בלאאם 1,נן לסיוג
בלא"ה  1653סכ' ,נן ל '36סרג.
נקפר לקם ע1נ
בלאה'נ  16(3סכי נת'.
ד,
יס
חנ
יו
כליי נכול לירועס ,גיח למסהי
_
בלהטט נלסון 6יילקי ,נרכס ל16רך
3ל6יוי3 ,לסון'ונהם ,נלסון
ית.ס כוייס.
כליי (3יסנ.6
כלי"א נלסון ק)וד'ח 6סכג,יס.
בסה"כ נן ל36רסס כסן
בלישי גליסג.6
י ורני.
בלאטךר גן ~ 'ahוריר
כל"כ נ 6לכלן ,נל 6כלוס ,נל6
בלאים נרסין סיעי.
נניס3 ,ל 6כמונס3 ,לי כונס,
ן 6סכמ.
בלא.שנרסי
לפנס ,ג( 6ג7יקס3 ,ל6
נל' כריכם.
בל"בגיגי
בלכנ"ד נ5כחןגירן.
כריח ,ברוך (טולס נור6יגו.

ן

ן
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בל"ם נ(% 6יס ,נל 6ת(ח3 ,ל,
(3 rn1DWסין'%י%ימ ,נ(סיועקי6
נ(סיו תסנה ,נקפר 3מס תס:ח.

בל"נ גכור (גמלס 6(3' ,גקנ3 ,ל1
גקנ3 ,01ל 6גלי  6(3גסתה

גל' גיר ,נ(סיו יק3ס,

(3סי

נקיס.
בלנ'ד (3י גרר.
כלנ"ק נ(סיו גקנס ,ג(סון גק.ק.
בלנ"ש : 6(3סתס.
בל"ס נלי קכגס ,נלי קעק ,ג(
th~1'p

(3סון קירי.

כל"ע3ינהלעחיס3 ,ל6עייס,נלסו
ענר'(3 ,פין על3 ,'3לסון עמיו
ג(חי ע5ת.יט.
בלעיב (3סון ענר ,גיוך לעו(י
13ר5גו.

כל'9ז נ(סון ע13יס ורס ,נלסין ע

ו עיר.
בלע"רניסי
(עי'ון ('(3 ,פק",
כל"פ
פגע,
;3וי3לסין קיק'.
בליע(3סין 5חס ,נלסון 5רסש גרכוח
(3י

יי6טיי,ק.

בל"ק 3ל 6קלפי ,נ( 6קת'ע.

חיוג.
נלקיט 3קפיל"

ח י1קמ.
טלק"נ"יי
פליר  hiaי'6ה3 ,ל 6ינו,

3ל6

נממ"

ח3ן,
3לי חכ(יח3 ,ל ח6חר,
(3סון ח(וווי3 ,לעון חרגוס
כימ 63ור הג(ה,
נו(ס763 ,
"3ו
י ,huttt* 633
תיס 763 ,ווסס,
נו ע3ז6ר3 .י"חהלוה'3 ,ח ת6יר,
כיהתיוח3 ,יח וודרס ,נימ תיעד,

'3ח תוסג,
ת(ון ,רח 11ר:מ ,ג.ח תרי3 ,יח
תסח;3 ,כג ת(6כחן ,גכ(תעלניך,
נכל תקוס ,כלח' הוס(ס3 ,י
תסדורוח3 ,י"31%וח ,נתה תן('קיןי
געס עמגו ,גני תיר':ו ,גן וווה,
נן ת:מס3 ,ן ווסל' ':3 ,ת(,:ם,
נ:י תעיס ,נ:יתקי:3 ,6י הסה,
3ר תספחסי נ0':תממ'ח'ס ,נעלח
הלוס ,נעל וע'ה3 ,ע ,תייח,
3ע( וווס3 ,ע(
נע( תיקדק,
ת(מ*ה3 ,עלתקי3 ,(3ע(תקמה,

.3ח

נפסיס פ6תי'ח,

%מקס,

נ'ח

3ייך תייכי,

3ריח ע:.ה3 ,ר'ח וולח3 ,ריח
ת:ומס3 ,ר.ח תטה3 ,רכח ת;ותן,
תיגה3 ,ר תיגן3 ,ר תן ,גר

ייס3 .חי תדרסיח..
נ(
ה
במ"א 3תד.נוח (6ו,
3תכח(6 3יהו,
גהלוס 6חרוח,
גתגס6:טכ:ן ,גתקוס ,vnbנתקיס
6חיס%3 ,קוס 6חר3 ,תסקל ,vnh
גע( תנן 36רהס,
3תסק( 6מי,
3ר תן 6חר.
במא"ה נתעתר  'D)hסעיר.
במאר'ה נור 6ת6ורי ס6ס.
במא,ח גהקיס 6מר.
בטא-ת % hSDIW3תך  (6מדלוס,
במ-ב 3תסיור3 6חר ,6גתסרס'3ת,1:.
3ור6וו'ג' גסוו'ס ,נתקעיח נגיתין.
נתעסס 3ר6ס'ח3 nhgns ,גית'ן,
3ר תן .'3
במב.א3ןת"ג ס6ינעיסוסניס).nrrjlh

.לוחי נל6לקהמ ,נ(וחומר6סונוחי
(3ילח ל6סיגס ,נ(טון יניס.
ג( 6סממס,
 *saנ( 6סגיעסי
~ t~sp 3נלגוסי סרד ,גלי
נל
סגוי ,נליל סגח ,נ(י( ס%וריסי
גליל טני ,נ(סין ספרוגי.
בל*ש בל*ב 5ל"פ נל 6סתחס 6(3
כרכס נל 6פונס.
בלש*ה נלסכח סמימ.
בלשוימ 3מ סס ותלכומ.
ג
בל"ע 3ל 6חורס3 ,ל 6חנ6י ,במב"* 3תסרס כיתינו.
של 6חפסס tltSJD 6(3 ,נלי במבי"* נתסלס ניפיט

נמדרם "גדס,

'1%6

במכש
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נ%ט1 8נעחן.
במוכלל סריכן למכרו.
כמדם נענפ ועסה 3עק 0ועעכר,

במע"מ  Vtsנציגו,
כמב"ש 3ול 6פיג' נסורס.
ו עיט,
כמבש*ש נעיןנסתיג
במךנ ג6ת שנימס ,געיס נחמס3 ,עס6יתחן.
נישח ץ3 31עסכמגטין ,נ%שלס בטהצגתיוחיו לוט.
קטן ,גערתך וקוער.
נדולס ,ג%קפרניול mblpw3 ,כמחס
ן ורצחת
ג1517ס ,ג%טנ0מ ,ג?כ0ענילס ,במורהרג%ז3פריסו 0תרגןייננ
כמחת נ%ומנ חלס.6
3ר %ןג.,
כמחל נפוטרלך.
המניט גת05עח נב %1גונ.
כמהע"ר 3עק 15וחלתי5ו,
בטנ'ת גתג'לח תפגיר.
במ"ר נול 6מריכעיס3 ,יחעילס,
געעמ )ה '3כפיס )כיס ,נתפ'
נעםע7ליק'ן3 ,פלעגןדוי3 ,ר בכ
ה)
ירם ,גר תן )'.
במושש ,%3ג הפיס.
ע 1ריי 3ר %ן דיה
במזהה נתעי גרס )ר ח.81
בסד ,גתד3ר3 ,עדיגח6י געדרס.
בסלוא גתם67פסר3 ,עסד3ליס6עיריס .כטו"ט 3רכ 0מל סיג.
במחל 3ן ת%תון וכרונו לנרכס ,נעין
בטדהש נ%ייגח סיס.
ענוחתו )כדוגו י3רכס.
במדה"נ כתירס foSt)n
ן ונר תן '7ה בנתח 63ר %ים '0סי 3פל ע30ר,
ן ח'.
בבמט'רד.רובםג-תדד3רנריעגןס,ייגתילס י3ס ,גתקוס ח,קסי 3רי
בטחה"ש %3ח'5ח ססקל.
נעיםינג'ס.
בס"ה נווי עבורי  ,obnגפדיגח בטחנת 3פחיל 0כט.17
סללו3 ,עדרס סגעלס ,פתיח בטחביה נימילח כטדו סרס.
תורחו.
י נעים  ,OvWn~bגעקוס במחכ-ת 3עחיל0
סיין
נעמעםכניי
0ג17ל.0
אידש נתקוססמכר3 ,עקמסשס ,במהכתה'נ
י.סורחי
ט
כ
גגי עלכיס  40ק %מ סו ,6בטחש נ%חילס פכ3ירו
ימוך תפנס סנריוח3 ,ר ען ל ,במח-ת 3ע0ס3ס חחילס.
כס-ט נעס יותנין3 ,עעפש טונים,
ען סחת
נפי
3ל ען ע'.
בסה*ב נ%סיור3 6סר.6
ח שנחל יעיו,
במתשע 3עסרס גיטים.
בם3 %כל nSDWיי

בטדיד 3יד0סדין.

בסהד'ק נעס7ורtbnp 6

במהרסת נתסיול 6חנהנ.6
בסנטר ניס עילפ סרנגיס ,געי(
סלחעיס ,נעקום סרג ,גן עוךג

סרנ לגי.

במה"ש נמנ ססוש ושממח מסקל

געקח מסיס,
במץ 3ל קוי.

במך3 %ימיריל

61קתל.

בטוביםישעונפסק ,נעקם ונפשכנ

תילקיע ,נתקים יטס ,געת
געיי
ימי ,געל עכס 'ופק 653פי
4ץרועליס ,נר עןי'.
בסיב נע'0לס כאוז ,נןעפי
חכגוז.
בסכיה כעמילה כנודו מלס.
בסכמם נחים %%ס גל ע.31
סורסו3 ,ע5ום
במככגהוםס3סתמ0ויעליפהכגוי
בפכצזה*נ 3ע0ילח חורמוסגיולס.
במלי נעלכו .0כטי
בשלגפ5הרפסלשן ,ופ5עסנסלשך

במתלהק
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נתעטר סני ,נרכס תעין פלס.

במלאהק גתל6כח סקורם,
במלחיש נתלכיוחוכריגוח וסופרות.
לכל חי.
בטופח .3ח
ס היפחס3 ,תזס קענס,
במ"קנטי
במלפ"ח תופילסי חיתו.
תתחסי קטן3 ,על תקוגל.
בפיט נורi]6תfיpנ'י"הנגוח ,נתגבותסיס,
געסת7ליקין3 ,תהת5עו ,נתחילת במק'א 3תקיס 6מי.
העסה במקא,ח ,,
מכנויו ,נתצותהיכניס,
ג65ת' במקה.ט ותקלה הלעוס.
הרכנה ,גתקוס ת15ה,
במקה"ש נתקת כמוה.
תתלריס ,נתרצה תקוט.
כמקו"א 3תקוס 5חי.
בממ"ד 3תס תזל.ק'ן.
בטקו"מ נתקם ותחכר.
בממ"צ 3תקיס תלוה,
כע"נ נהקירח (מפ ,געל תקיר (ח,ג .במכלת-ר (תקלו וחלת'לו.
במק"ח גיוקוס שקה.
כטנ' 3תנסניס.

ביהפ נטתו פוקל.
בם,צ גתקוסהטה.

במים 3יחתקפרקפריס3 ,תנילחקחריס ,במכרם

 .%13קתיפלנ'.

גתסכס קופר.ס :כטקמ"פ 3ת '6ק 6תפלגי.
3ת(סנ קפיר,
במקמ.צ נתקוס ת5וס.
3תקיס קכגח ,גווקוס סעורה.
כמק.ע גהקותה עות7ח ,גתקיסעייס.
כמסי  ,ntpfiJנתקרה.
במקשת ~ alpnס(ש.
בטס,ג נתקלה ויולט.

בספה"ש נתקפלהשיה ,נתקרחהס"ס.
במסלפ'ת גמקיח (שחיתו.
,
במטלאן "
במסע 3תס'ימ נפם.

בטספ" :גתקסר גדול,

בטספ"ק התסמל קטן.
כמס"קנהקיימ קילהוק ,נתקפדקמן,
געל תוכר קפוי קוזק.
3תלוח עמס,
במ"ע ג עקקי(ן,
תה*עותדת ,נתקוסעיים ,גתקוס
נתקות
עם'רוח ,גתקוס עתיד3 ,ני הע.ס,
נעל תקור ע'נש ,נעלתגיל עת.
כסע' נעפלס( ,תערנה ,גתעסס.
בסע"א 3תעי6 63תר'.
במעמרה נתעתד  'c)hסע-ר.

נטע-ב נתעסהני6סיח.
המע"זגתסכחענודהורה ,כרכהתעיןו'.
במעיש שעסיס יוניס,
כמע"כ ק תפלת כנוד,
כמעל"א נתקוס עדם ל6 6תריק.
בטעטיג נתעתדג'.
מלסחן,
כמע"ש נתעלי סגח,6

נתעתי

במ"ר נתשןי ,03מהדרס רגם
סרע.ג) .גווי ינליס.
בם-ז-ל נח6חר' ר3יחוגו וכרו(סיתרנה,
3תררס' ר13הינו וכרוגם ל3רכח.
מ ש ש 3תה מקהה סוגנבוסח.סהר ,נתו*5
מנח ,נעלית
במשא"ם נתקיס סלחה תי.65
כמש"א תארב,כ נתסלס סגיך לילין
חשיק 6רע6י 6נל 6כסף.
בכהצבייג נתסגס סנגתל.6
כמש"ד נ' המגוס פהןי'.
כמשה*ל ניקוט טסיה להצריך.
בטקטק 3תול6י ס3ח קודם.
במ"ת גתנעח חעניח
ב-נ 63ור ככון ,כגליון גכתנ 13על
(דה3 ,ור( 6פסוח ,ג'סול (כרי,
ניח גסתן ,גיח נון ,נלי נדר,
3וי (נביס,
נל' .לעורית,
גן גון,
3ן גדה,
גגי ),hG
3ן גם; 3ן נכי ;3 .גהק,
3ן (סחני3 ,ן גלל ,כעל נכפה,
גיח

נעלנק,

גפניליפנ,

ופלינחחס,

פש
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נלוך גת"
3 ,לכי נפס' ,נרכח כניש נגי .סר6ל tlwh
י יונס.
ניסו*ן ,נוכח נפסלי3 ,ר (פח ,%בנישו 3י
ב:י"צ 3ג' יסל6ל 'סתרם 5ורס.
3ר לסו בסר .למירס.
כג"א 63ולן גר6 06ור3 ,יגח  ,076כני"כ נרכוח .גן'ר ,י3וווח ,כרחוח.
3גיקח6 6מריג6י :3י 3 ,076נ' בנ'כ  01:3כושס3 ,ני כעלש3 ,גי

כריחוח3 ,גסי6יח כפיס.
6סרן3 ,גסיתס 6מה.
כנא"י 3טקמח6ין ' tih)pגיגי נעס' בנל"כ גי 71גוחן ליעף כמ.
6ח ייי,
בנל.כולאע"ינווךנוחן  qD'5כמ ול6ין
6וג'ס ע5תהירגס.
בנ"ג נגע.ח גרון ,גני גד.
 .במם 3ג' ת,כיס '(3 ,חעיס3 ,מ
במדנן 7ו7י3 ,ל7ון 7י7ן ,נג'7ן
תקר3 ,6ג' תסס3 ,גי תספחח.
בנד"ד (3ייוןייין.
ב:ד"ז נגוון ו,0
בנם"ה 3ג' ת(כ'ס סס.
ב:ם.מ 3ל ווחי(ה.
כנה"א 3גי ס76ס3 ,נ' .r7ho
בנ" :ג4חח גסתעיס,
כנה"י ני 0:ג5מ הוד יקוד.
בנ"ס 3גי שחון ,ננ'ס קורריס.
ב:הי"כ לגי ה.כ(.6
בנ"עגגין עו(ס ,גג' עז(ס3 ,ג'ע(יס,
בנה"כ גגקויוח הכקף.
גגי ע(ת3 ,5ניעון(י3 ,ג' עגיימ
בנהים 3גי סתה
בנעה"ם 3גמלח סקנדל.
בנה"ע 3נ' סמר.

בנע"מ גע7ן נוחו עלווסכ3ו.
ננו' 3גוקח.6
ב,:צ :3חלמ35י ,ננחתמ5יון ,גגי'5ון.
בנוכ"נ 3עגי גכח 3ו3עג' גמחס.
בנו"נגנוקח6ומניקיגן3 ,גיקמת גער 6כנצו".ר נגחהה '5ון וירוס(יס.
בנצ"כ ננכקיס 75ין כחג.
כנוה"ק נגוקמ הק7הון.
נוחן טעס .בנ"ק 3ר ק0לח3 ,ניקרח.
י
בבננוה.שכ ג3גגווחחן טעס3 ,
ב:ק"ח 3גקיטח חפן.
כיחי
יססי.
כנהם 3גין יתש
כנקם"ח "
כניר נול 6גפסוח ר13ח3 ,ני ר6ונן,
בנו"ש נגוח שח.
3נ' ר3יעיס3 ,ג' למתגיס.
בנו"ת גנווחלתייו.
3גי 3 follJnגי חויין3 ,ט 1במש 3גומ סומ ,גגין ק(מה ,ע'
"י' ,6ננפס מפ5ס ,ננקשמחפן ,פחיי.0
כממ
כנערא עשתס 6חש
3גר מטכה,
כנשכ'ע נגוהג סנעולס.
כנחם"צ נגמתח לוו.
כנש"ק :3ן סל קיוס'ס.
בנח"צ נגמלח 5ג'3 ,גמתח '5ון.
בנת"ר נגקנ 6תהוס .037
כ:חצו.י לגחתח 5יון וירוס5ימ
כנה.שגגרויחרססעת ,6גכח(חסנעה .כ"טג6קיתן3 ,וקיקן'ק''3 ,חק6ה,
'3ח קמי3 ,לי קמק3 ,גי ק'חון,
בנ"מ 3גו6ן טעסי 3ר גוחן ;~tcr
':3ס קורל.ס3 ,ןקסל3 ,ן ק.חר,
בנש"נ נגטיח נרון.
כנש"יננט.לחי7יסי 3יכחגט'לחיי'ס.
3ן 3 ,lbn'ilpן קירר ,נן th)'p
בנ"י טגס ילוסליסי גנט'לח '.7ס,
3ן קיניור3 ,ן 3 th~'pן קרוק,
גגי 3 (plfגי יוגס3 ,ג' 'עקנ,
געלק3 ,71על קפו '3 ,קוניס,
 tot)ntp '3ל' סתפיגוס3 ,י
3ג'יסי6ל3 ,כי 'ססכי.

ם
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נ' ספיחם '3 ,קפריס,

%3 tb)Wלס קפלים,

בסי געגוע ,נק7ר -,6גקיני3 ,סד,
נסיהן3 ,קטיכוס ,תכיף ,נקפי,
נסחו ,בק' (צנססיס).
בם'צ נקנסו  ,vDbנקי17ח 6מליס,

בתש

בסי' 'lW'pJ
כסי נקסריס יכניס ,נספר עילס.
בס"ד נמשמע .b~e
בסל"א נספר לוח 6רס.
למס תסיס,
נטלים
פ'יגעחמ.
קנ
נט
בסן גקי
כסיסגקוףקיטן thpttpptp3 ,נספי'
קפלי.

נקיל"6 6ללע גקפליס עמריה.
בסביר נקוף ניחירסין.
בא"ע נקקורעין.
בסב"ש נסיף 3ימ סגי.
במ"ג ניול ,נקוףנתוק ,נקימן בוסם' גקפר ,נקפלנו.
ני
גי,נקו
יכעס תילך ,נקעויה גל בסרם 3ק1ףמקיק ,נקיף פרק ,נקוף
פרסה.
 ,נקיף7נר' ,1גקיעמ5
כמידנקיףינוי

רסת' ,6גקרכח 7גוקס.
בםד"ה נקוף רגול סתחמיל.
כםרה"ףיקפל סדרסיום.
בסד"ע נסדרעולס.
ה.וס3 ,קי 7הכחוג ,גקך
כסיסהכלנ
סיילקפל סגסיר ,נקפרשסר.
,
כסה"ת נקוף מקרן.
כטה"ב נתפר סגח'ר.
במה"ד גקיל סיורוח ,לקוף הי13ר.
כסה"ז 3קסל סחר.
בטרדי 93רר ס'וס.
בסה"כ הכהונ ,נקךסכל ,לטפר
נקוי
סכזנוח,

בסה"ע גק,ף העולס ,שוף
 qtpsתבין,
במחיק נססרשקקיוסיס.
כטה"ר גססי הלוקח.

~IV7WU

בספגם נספליס סקדוסיס.

בבה"ח 3קפרמייס3 ,קפריסמיפיס.

בלח"י נסגל פנים יסומ.

נספיק נסיף פלק .bnp
בס"קנססיי קננה ,נקפלי קרטגיס,
נקפני קולם ,נקפלי קררויס.
בסקי'פ נספר קינטלק ילינ פחנס.
13פה קרומם ריחה ,גקפריס
בשה
סוגיס ,נקפריס רסיס,ר6
במ"ש גהפר.ס סירס; 3קפר פתוח,

3קפר מגי.
בסלענקוס'טינית ,ג'קעירותהחחו:וה

צקפל מורה3 ,קחר' תולה.
בע' כעריס ,לעולס ,נעו:ס ,נעל,

נעכין.

צ"ע  163עריס ,ג6ר עסק ,נגחע.ן,
נריקנו טניס ,נחינח עילס,
עלתין ,נכור' עח'ס ,חין עולס,
בסיס"ג גסתי יונלוי.
3ג' עדות ,גגי עילק ,גגי עלי,
,
ד
ו
ע
ע
ס
ף
ו
ק
נ
3יי טליה3 ,גי עלתך3 ,גיכתגי,
כשה.שנסיף העולסי
נקיף העגין.
יענייס3 ,גיכו;י6ל3 ,ןעו:פין,
גי
במו"מ גן קורר ומורת.
3ן 3 ,'bWן 3 tb):uן עזריה,
בסייח נקמל מ'.ס ,נקפר מסיי'ס,
גן עיל ,גן עתרס ,נן כקינך,
3קמריס חדסיס ,נקפייס מ'לנ.ס.
נעיוה עלתו '3 ,עד'ס,
'3
עולתוח' ,גי ען3וח ,געל עגירה,
בסרפד וסברס תרסיס.
כסחיט נספר מ.יס טו.3ס.
3על עגלה ,געל עק.דס ,נפני
עד,ס ,נפני עלתו ,עבה עסיס,
כסח.צ גקפריס חיליג'ס.
כ"ט 3ק '3עעתג
נריקת עולס ,כסיס שין3 ,ח-
לה

כוס

י -4בשישסחים.

עימס3 ,ח עתי,
3פלסמרר3 ,פלסחררן,
6חל,ן בעה"נ נפל סעול'ס.
בעב נעגודמ 56יליס,
לעיני לדיגי3 ,פתוד 36
פי נפנין בעתוי נפזרת ססס יחנרך.
',
כעה"ת
6מר ,נעלס קמח.
*
"
בעשב נפל קנייה,
בעה"כ 3ע5סכרם.
בעה"מכעולססעו5וח3 ,פי5ססע65כיס,
בעא"ע נחר פגיך  bSrhפגיוח.6
3עילמהעליס ,יעילסי5וכס3 ,על
בע"ב נירק ע5י נפייס ,נפ3 ,5רי,0
התקור3 ,עלסתילס ,נפלסתמנר,
(עלי 3חיס3 ,פתו ,'3 7הרוך
3פל מתעות.
עוסה ני6סימ.
כעהם"א נעל סת6ור.
ההכ"א גן ע-נ 6וח'ומ.
כעדג)'ח געל סתח3ר ,נעלהתחס13מ.
הנתר.
ב;כה"נ
כעהמח"ם 3על סתמנהספר.
בעכ"ס נפל
נערניריח תילה.
בעה"נ נעגל מנהר ,געל הגק'SD3 ,
בקכ"ש3יי3 r~u 6טת,ס.
ה:סכ ,גענ'ןהנזכר.
סלכ"ת 3ע3 5לח .חכ(.מ.
בע"נ נעטרה נבלס3 ,עו: 5וים ,ב;הנ' 1.נעגיןמנוכר.
נעהןניונ ,ושלנטל ,געלנהר ,6בעה:ו.ל ניסן סיכרליפלח,
בעה"ם 3יל סתמ3ר קפר.
געל בלה.
בעה"ע ג?ילס היל'ון?3 ,לס?יפיר,
בעג"ח נעל נתילוח חסד.ס.

גע"

.

ן

בעגם.ה.
בע-ד 3על דנני ,געל רנר ,נעלן הפריך.
יין3 ,על 7קיוק3 ,על ירסן ,כעהע"ג נעל ס?:לס.
ן בעהיש גחל הפרס ,גפרג ספקה
3כלת 6רין.
כע"ר .ומע"ד 3עלה 6דין 31עלת :6בעהש.ק נכלספתייס3 ,פלמפקרים
בעה.ק וציי סקרוסס ,נפל פג71ח
י6ה.-
?3ל ס?קירס,

3פל ס?קריס3 ,פ:

.

בע"ה 3ן פילס ה3 ,63ע(1ס ה,63ן הקירס.
געוגיח'כו הרסס,
נעורת הסס ,בעה"רנעיניח'גו הרגים3 ,ע5הרחת'ח.
נטל הרקון.
3על הניח3 ,על התחי3 ,פל
סעיטול ,געל סחרוחיח ,געליןן בעהרח 3עה הרחת.ס.
ה ,63נען הלטח ,נוויך הקוזס .כעהר'צ געל הללון.
בעה*ב3ע(סה ,63געל הטס ,נעל בעה,ש נשרה הסס3 ,ע5הכהי ,נע5
הסטר ,גפל הסיר ,גפל הסס,
פולס ה.63
בעה"נהעילס מנתול ,געלהניגס3 ,על
3ע 5הספר.
הלכוח גדולוח ,געלעגולחהנרסיי.י בעהש'ום נעג הסכר ,נעג הסס נ.3%
 ,נפ( ב;הש"י ובהנצת 3ען7ח סקס 'חנון
בעה"ד נפולסהיין ,נענןתייר
היכר3 ,על הדך3 ,עלת 6ה~ר.ו .ן יגחן הג01ן ל.עף כס.
הסס כעה'ת תעליחחוס:יח 'SB3 ,סתירה,
נעדרו
געתדלויויסייגחי ,נערי
געל החל3 ,על רשרושה.
.1סשח'.
בעהת-ו נעלי סחוסעיח.
בעה"ז ועילס ס" ,גטנין הוה.
בשב.י נעיר  061לסרבל.
נעהר*ט נעל ען הזעם ט.31
בעה"ח  63על סמחוס ,נעל החול ,כעוכ"ש נעור ונסר,

ן

ן

נרה
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נעטע

בעהה 3ן עולס ס3 ,63עולס  ' ,630בשו"ג 3ע.ון גיול,
בעיו"ש 3ער' 3וס טו.3
נטולס3 ,ornטונוחיגו הר'3ס.
בעחה"כ 3ן עולס ה3 ,63עולס ה .63בעי"מ נטין 'פה תוכי ,נע 5יסתמ
בעוה*ר 3עולס סדין3 ,עין סיור.
תסה.
בעי'ת 3עסרח יתי חסי3ס.
בעוה"ו נעולסס;ס.
3פ'.
כעוה"מנטולססת;לוח ,נעולססתל6כיס .בע"כ 3עג .כסג'ס3 ,ע 5כח,
כרמו3 ,ע 5כסיף.
בעיה"ע 3עולס סטליון.
ו סקיוסה,
בעכיה"ק 3עלס כת3יי
כעוה*ק 3ע31י חקורה.
כעכ"נ 3על כגפ.ס.
כעוהיר 3עוגותעו הרגיס.
געכ"ם 3ע 5כחנ קיפר.
בעחה"ת 3עייס יסחר6ס.
,
בעכת.םי
בעהי נעו 7יוס ,נעילח '5חק.
כעיל 3ע' (סנסנעיס) 5סין.
בעף'כ נסי6לה עוסר וכגוד.
בע"ו נע713סורס3 ,ע3ור)ס3 ,עןיס בע"מננןעדןתנומחו3 ,ט13יחתקיס,
3ע'5ח וזלוה ,נעיל תלוכס3 ,ע5
)נועתלתויןכ,רון3.עילה )נוח3 ,ע.ן יוכר,ן תניח3 ,ע 5ת7וה ,נפ5ירירן,
' 3ע :תוס ,נע 5תור3 ,על ממ3ר,
בעז*ה 3ע;רח ססס.
ן 3טלתל"כה3 ,על תלחתה3 ,ער3ון
נ:עזה"י 3עולח ססס יחנלך.
תוגג3 ,5עלתטסח3 ,ענתח13.ח3 ,ע5
"
"
בעזה"ת "
' פסיס ת6תרוח ,נטסרס ע6תרוח.
בעי .ש נע;רח הסס.
בעמ.א 3ע 5עטיח ת6תרוח ,נטסרס
בע1חוז"י 3מרת ססס 'חגיך.
 .ת6תרוח.
בעףנ 'מרח נם'ס.
ן כעם"כ 3רוך עיסח תעסה 3ל6ם.ח.
בעוש ל 3מרח סיכן סתיס.
בט"ח 3עולת חו3ה ,געור חתן3 ,על כעמ"ג 3עג ווניס.
3 atoעל 3 ,bDnע 5חי ,געל כעם'ד 3ע 5תדקדק.
כעמר'ק נעצ תור וקליעס.
מנוח3 ,טלמלר3 ,ת.עריחותה.
בעטז"ל גפדן תנוחחו וכרוגו ל3רכה.
כעח"ר 3ע;רס .מונן 7ליס ,נעל
נ
ו
ח
כעם"ח נעל תוס חי3 ,על תמ3ר.
7וחק ,נעל מוח דעח3 ,על מקור כעמחה"ש 3על תח5יח הסקל.
3עק~1ח'תח3ר קפר.
כעסח"ס נפל
תלכ 6תסיח.6
בעחלי"נ3עין חנייחו לג5חיסינ)כר .כעם.ס
בעחלת"נ נעךןחנייחס5גלח ההינ;כרח .בע"נ נשלמ מ3ס ,נעל גק3 ,על
(סיין3 ,על נפס ,נער '3נמל,
בעח"נ 3ע 5מגיח.
3פסיה נסיוניח.
בעחת"ס געל מחססיפי.
כענ"ד 23ני 1ג)כר דג.6
בע"ט נענר' טתטם ,נעל טוריס.
בעט"3 1עטרח וסנ3 ,עטרת )קג'ס,ן כענובי,י נפל נויע 3יסודה.
ן כעל'מ 3ע 17גית מסכני.
נעל טורי וה.3
כע"י 3עו7יוס3 ,עורחו ,חנרך3 ,עין בענת"נ ויב"ש 3נן ע7ן גפסי חנימ
יעקנ ,נעי' :פס ,נעל פקידחן ויס3 6ה(וחחו עלוס.
בע"ס נע 5קוי ,געל קפר.
ילחק ,נעסר י7וח,
ן בעם*נ 3ע 5קדלנעין.
בעיהיכ נער3יוס סכפ:ליס,

ן

ן

ן

ן
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בשח
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כע"ע נע 5ענירה ,נווך עד' עד.

בכה"ק נעל חוקע.
בעתיר נעלי מריקין,

כעע"נ נעוציעניים
כעועי בעת"ש  -כעתש.ו נטל תסינס.
טל ג3י.
בעעש,ת ניון פי' טד כס תהגתו .בפ' גפייוס ,נפקוק3 ,ססיקח,6
גל'ליס,

כע"פ 3ע 5פס,

3ט5

3ט5

lu,,D
ל'פליגמ,6
מ'פיום3 ,עלפיווח ,גע

ועוגי 3 ,O'npDעו 3פקח.
בעפ"ת נעל פר' תיקר3 ,על פחמ'

משגס.
בע.צ 3ע'56יליח ,6נעל5דקס ,נתח
5רס,

כעצ"כ

3ור 6ט '5נסרס,

כעצל"ר געל 5יסלירך.

בע"ק נעל עק'דס ,נע 5קנזס ,נטל
קותה,

3על קירץ ,נעל

t~h)p

געל קרי3 ,על קרי6ח.
כעקמ.מ נעק3וח תלכ 6תס.ח.6

3פרסק ,6.נפלט ,נסלק ,נפלסס,
3פמיחס.
בים צגיי פסחן ,גור* פלי ,גועת
פויס'3 ,טמ פוט ,5לס ע6נ/
לח פרן ,גן פיה3 ,ן פוי ,נן
פלוגי3 ,ן מגדריך3 ,ן פקועם,
גן מיעץ3 ,ן פרין,
3טל tOD
גטל עליעס ,נט ,ptpD 5נעל
פעיר3 ,טל פר5יס '3 ,פעתיס,
'3פרושו" ,נ' פלוס'3 ,פר15פין,
 '3פוקיס3 ,י סרסיומ,
'3
פסיט.ן3 ,ר6ם סרק,
3ר6ם
סרסה ,גר מי ,6גר סמח'3 ,ר

בעק"ר נע 5עקר'ס,
עפ3 ,6סר עגול.
3חקד טילם ימנומ'ך ,גט.ן לע ,כם.א 3יר 6סי' 76מה,
בע"3
יע5י רקחו ,גטל רחתיס3 ,טת
גמעם 6חר ,גפעס 6חמ ,גסר5וף
ר5ין3 ,קר 3עת'ס רמס3 ,קסו
6מר3 ,סוק6ח '3 ,7סרק'ס6ת5עיס.
3פס 6חד,

כעב"ם נערק 6לו טריעוח.
עלי רחתיס.
כע"ש נעי סינוור ,געל שר סימן ,בפא"צ נפרק 6ין 75יה
בפצ"ר 3פנ' ניחיין.
נע 5מס3 ,עי 3מנח.
כפ:ע"ח גסנ' נעל מו.13
כעש"כ גויל  f~nuנמאיס.
כפד"א נפר'סוח דיך 6רן.
כעש"ג 3מי16:ח סל נו.ס.
כעסתם נעל סטי3 ,ט 5סס מ .3כפדו"'א 3מרקיירי
י קליבר.
כעש"י נענינו סל .וט3 ,עסרח יתי .בפ"ה נורק פרי הסיתת3 ,ור 6סלי
הטן ,גסעלי הסליחיס.
בעש'.ת נעסיח .חי חסינה.
בפה"א  6713פר' הכיתה.
בעשב געעיו ס 5נח4
בפה"ב כפכי ספיח.
כעסך'ע גער ':סל טילס.
כפהינ 3ור 6פר' הגפן.
בעש"ש נטורת סיכן סט.ס.
בע"תנין עטה חסונם ,געלי תוקסות ,כפתיל כפרק סג,כר לתע5ס.
נטלי חר'ק'ן3 ,טל חלוה ,נעל כפה"מ כאירוס סתסג'וח.
תוקע .נעל חוכת3 ,על חכליח ,בפהנ-ל נפרק המכר לתעלה,
3על חלהיד ,נעל חעגיג ,נעל בפהייע גירך פלי העף.
בפיו 3ינוגי מועל.
חפלה3 ,עלחסינה.
כפוית נפועלתתם.
.
ן
ס
ד
בעתה"ד נעל חרוהח ה
י  t,,ecבפגי זה.
בעתובלע"ת גין עסה מס31ס ונץ ל6ן
ן כמ"ח נקפל ערי מדק.
עסת חסיגס.

בפם,ש
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בק'ח

כצה*כ653יי 0כנניס3 ,ן'5'5ח חכסח.
בצהה 53ותוח0גידין.
בצ"ד נ5עעו י5ינ דלחיס.

יפח"נ נסחי גסס.
בפם"ש 3ן פקיעס טעון סחיטס.
כפי' 3עירוס.
בם"י 63ור פגיך יסלכון3 ,וע ,סלט' בצים' נ'5ת5וס,
בצל"צ נכל 5יחס לו 5ר.
'וקף3 ,ן פולח יוסף.
כצט"י נ65ח' תייוסליס,
בסיהם"ש 3טרוס סתסנ'ו.0
כצמ.ם נ65תי תת5ייס.
כפ"כ נעי כל.
כצ"ע 53ר'ך עיין ,גקו
בפל"א 3סגי כל .olh
כצ"ק 3י'5ג.hD'~p 6
3עג' (ו,ן.
בצ'ש 53לסיי.
"ע נין עקח לע5רח.
כפל
~ea
בם"ם נע6ח תטס3 ,פסתל ,6נעועלן בצסדיי 53לסיי ימלינן.
תתס ,נענ'ס ת'6רוח3 ,סנ-ס כצש"ת 53לסי' מחלונן.
תועילומ3 ,פרי תגדיס3 ,סרקותי כק'נקי5יר ,נקו ,6נקר',6
כ"ק 633קתו3 ,,ו'5ג 6קדיס3 ,6ימ
תילח.6
בשמ"נ נפיי תגייס.
קנול3 ,ה6יקתיפלגי3 ,תה tb)Dp
3ני קדם3 ,גי קק(ה3 ,ני קומ,
בפטש"פ נפמוח תסוס ערוטס,
3ן קטן ,נן קייה ,6נעל קנלה,
כפ"נ נפמ'נעס3 ,סנ' נמחס ,געני

גכחנ.
בפמו נפגי נכחנ וחחס.
כפנוכם"נ 3פני נכח 3ו3סני נחחס.

בפנ"ח נסיי נחחס.
ובפנייכ 3סכי ככמ.3
בפנכונ"ח 3פכי נכח 3ונחחס.
כפ"ע נעגי עדיס ,געני ע5תי,
פרקיס עליוגיס,
כפע"ר געעס ר6סיגח.
כפ"פ 3עחע
~o.
l6
תb
קn
נערק D
בפ"ק
בפקו"ע נסגי קהל ועיס.
בפ"ר נסגי רנו ,נעגי רניס ,גסעס
כ6סיגח ,נעליעמ ר6ס,
בםר ,blpmD3 ,נפרק ,נפרס.0
ער' חדס,
בפר"ח
בפר"שנ3ספערייקחסלוס3 ,פריסהמהע.
כם*ש גפייסח סתע ,נסרק סיל,0
ב*צ 13חן (3 tp'bוח 3 ,~ntSSנין
'5ון3 ,ן5ר'ק3 ,ן5יון3 ,ן5פור.
בצ'א ג5ל6ל 6סכנוי53 ,לס 6לסיס.

3על קור3 ,6על קר' ,נ'קריסימ,
3ל,ת קודס3 ,ר קפר3 ,6רקסיימ,
נ0קול.

בק"א 3כל ק5ו' 6רן3 ,קו:טרס 6חרון.

כקבפוב.ר גקי(
בק"נ נקנין נתיר.
ל בקגא"ס נק':ן נתיר 6ג 3ק,דר.
בקדש.א נקיוסחו סל 6חרן.
בקה"י 3קיוס היוס ,נקסלימ'סר6ל,

כצ"נ 53יסגדולס.
בצר*,ה 53מל סמייס.

3תר 06ו3דעח.

3קר.o~filo 3

כקהמ"נ 3קרי6ח חהגיל.0

קדש סקדסיס.

בקה"ק ל0
בק"3 1קל וחותר.
;קהא 3קונערס 6מרון.

כקו"ח 3קל וחותר.

בקהל נין קויס לחיל.

בקונ' נקינטרס.
בקו.צ נקי

651ן.

 ,נקיורניל.
כקי"ר נקיליס
בקהת טח קדסגו וחע6רח'גו.

בק"ז 3קינ:ייח.

בק"חנקילחוליס3 ,קלון ח3רו3 ,קלנן

מע6מ.

ש
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י
סמים",

כרהיח נלי0
בקחשש 3ק5יי' 0טיס וסניס
נרכח סמעס,
בק*ל נין ק71ם (מו(.
(נ
י
בקאם נס 6קעיפ5ני ,נט6י קתיפ(נ
י ,ברה"ט נוכמ סעו*3
ברה"י נלסוח סימיר,
כקסת תמי(ס.
ברהיכ גלכמ סכסמסן
בקם"ו נחנ(ח עכחנ וס.
כקבהר נקריח ט(ן כ.3

בג~ענקיענפיי.

בקש נקנ'ן קתל.
נקם4ע נקוגטלק
עט7ח.
בקיע 3קוס עסס,ק7י3קלגן עיח.

3רג0סמים,

ברריל נונת סלנכס ,נרכח ח(ויס,
נרכח ס(חס.
ברהלי"כ נין ו6ס זסנח (יוס כפור.
 .כרה"ם גרנמ חתוון ,כיכת ;עיכ',1
 ,בררגרז נרכח חפוון.

ברה"נ נלכת חנסנין.
בק*פ 3ל קפל.6
ן ברהים נל6ס סססר.
בקצירש נק5ירת *ת'ס וסניס.
ן ברה"ע נל6ם סעע.71
3קי(יס.
ן ברה"פ גיכוס ססיממ.
בבקק"ש--ש 3קיוסחו 650סין.
ב-ר נחן רנג  ohaי5סוגס ,נין ברה*ר נרסיח סכ3יס.
לח 1כרהושיה נינחיפסר.
' '3ח
ונ '3מי6ס ,נ,תי6סין
למל3 ,ר 3 tp1b1ני רנהציס,
3מ לחתכיס ,נן רני3 ,ן רכנ,
גע(ימט'ס ,גל6סיח רנס3 ,ריך
למתג3 ,6ררנ'3 ,לסיייס3 ,סתיס

ברההז נוכ 0סחווח.
ברוב*ש 3יח ל6סין יניח סגי.
בררד נלימ וילפס.
ברוה"צ גרכס 1ס35מה.

כרזה"ק נים סקויס.
.ph1
בר"ש 3הס 6מלוגס ,גר ר .'Dh 3כרו"ח נרמת' 1ומסריו
סיקגלו ביו.ש נכיס עפמ ,נרוך טפס.
ברששי"ת נל6ע1גס ל6ס
וכתיחו ,נסתחה
~.OSh
' Sh9pלנורס.
כוהשכ ננ()l'Dbי'6
לנס אעי 1ט5ס.
כרב"כ נלכגי 33לכס.
ברהם נלונ  tnw~pwגלומת5י.ס.
כרבו"ע 3לסוח 3ע(יס.
ברומ"צ נלוח ט15י,0
ברב'צ 3ן ר' נ.5655
בררנ גרול ונכון.
במ"ג נליס נפל.6
ברהע נלוס פו5ס.
ברמש נרל לומ גסס ס5נ.
בר"ד נלו3יעומ ,גלול 37ליס ,נליך ברהק גלטח 1ק65ח.
למתנ 6וקייפן ,גריס 3 ,7137חר ברורוהה נרונ רחפיו ומקייו.
ברוהן כלכסיסייס.
לונ יעו.0
כרושהע 3לוט 1ס( עי5ס.
.חריף.
ברד"ח נכי ל'
ו
יר3 ,3ריי60יר3גן .ברהל (3סס רח(: 5סה (6ס.
ברדיר bnt'1sירר
ברדר*י נליסילנ'חויפ 3ריסיר 3בר"חנר6סחיס ,נרונחסי'י' ניכח
ל6ס חדס ,נרר'חיי ,6ניר' מת,6
יוקי ,נלית 7רנ 'סוסע.
גר ר' חגיל ,6גר ר 3מסי.6
ס ססנס ,גיסוח סרנ'ס.
בר"ה ני6
ברדינ 3ל6ות סנוף3 ,רכת חגות( .ב:ר"ש כל5ון ט.31
בריי 3רייח ,6נריס.
ברח"ד נלכח ס7יוע.
בר*י נלנינו יוגס,
3ר'2גtOD1)' 1
ברה.ז נרכח שנח3 ,לכחס,ן.

בף"ח

1 -פ

ס יסל6ל.
נרכי 'וסף ,ניסי
בר"א גרימ 6נלסס.
בר-כ נרכס כסגיסי $ח 317כסליי.
ברכיה 3יכמ סמדסי 3יכמ כסניס.
ברכ*ח נר5ס כל מ151מ.
3 W71aרכס טונ.

-

מוהל
3על סעי3 ,ווך ס%6מ
סט ,ני'6מסתיס ,נרי6ח ססס'

נלוך

נריך עעיס ,נריח סליס ,נרכח
 tbbtnDני סליסיס
י ,ל ~ntsa
.
ני  tntUDני סערוח 3מ ענפ
בש"א נימ6 'hnDותליס ,נימסת61ל

 tp~nhנעל
כרכזי נרכי יוקף.
י
ע
ס
,
ן
י
ר
י
ק
'
6
ס
י
ס
נ
בר*ל נלכס לנטלס.
י
ר
ת
6
ס
6תרו~W1b ,
י
6
0
3
כר*ם נלונ תקוהות3 ,רומ ע"יס,
נסל 6מריס ,נעס
נסלים
נריס ט6טל ,נרימ עילס ,'6 b'u9S ,יסעס 6מח.
ב12איא נם6י 5עסל,
6יק1לץ.
עסיתכ.6
בשא'ד נם6ר דוכח'3 .ס~
ברם"ד נג'ך לחיג6ילכ.hnluv 6
כשאדה נס3ינ ט6ר וכל סמקדחי.
ברם"ו נרכסיתין.
6מליס.
ברם"ר נט(י15גך תעני ר15מ.
בשא"ח
בר*נ נרסומ נכו'..
יעומ חסנה.
כשאייה
ס~
כשאיש3כלJיbD
6יטתגוקנ ,נרוךס6כלגו
גר"ם גריס שעו ,גיקצ .h)w
בר"ע גע 6למעזעייס
ווסלו ,נס5יגו תינו.
 ,געח ו5ון
בשאם"נ נכלי ס6יגי ענוקנ.
ענימיך ,נרי6ת עולס.
כשא,ס נס6ר קסריס.
בר'פ נליס מלק.
בשא"פ נם(6ח סי.0
בריצ נני ר5 ,יוק.
כשא"צ נלכס ס6יגס 5ליכח.
ברצ*פנל5ין טונ.
בשא"ש  nSthgaסליס.
בר-ק גכיסקייס.
3נ' חמחוגי~ה.
.
ך
י
ס
ג
:
ע
ך
ו
ו
נ
ת
"
נ
ב
ש
ב
ן
כרק"ע נלנע קטו
תי
בשב*ח גחס
.6
לנ
כר"ר נר6סימ רג ,0גרומ רעס.
י
ס
3
בש"נ גיעיל נוי,
בררו"ח גרונ רחת'ו וחקד'.1
גסטעס נתורסי
נסיסל נדול.
ח ימתנ 6לי(לן.
ברר"ל ,3רסייי
כטףר 3ס6ריוכחי ,נסגועהי16רייח,6
בר"ש גרני סתעין ,נריח ס(וס.
'3סהוי'י גסיר6יר'יגי3 ,ססה'.
ברשא"מ גרומ ס6יג 0ת5ויס.
כרש"כ גרטוח כגויך,
כשד"א נסנועס י6ור"ת.6
בש"ר ט"ש צא"תגיו סחח דוהסטיט
כרש"ע 3וותו סל עי(ס.
5מליס:

3לו7

נסי

ברשייק3ו5יןסייקייס3 ,ר15ןסלקי1סח.
בר"תנו6ס' שנוח3 ,ונ :רחס שכול.

בש' 3סנס3 ,סעה3 ,סער3 ,סורס.
כיש 63י סטל ,נ6הס סלתה63 ,ר

(ה'ון) ס6יל (5וווח 6רן חממיח.
בשדם.ע 3ייך סתיה דהליה עגת.6
בשרפ"ע 3ס6ר דפוקי ערוך.
בש"ה 3יח סתי6ל 60מר,ן.
בשהב:ך'ל 3ס3וע [3סנה]  0630ע(יגו

סנע ,ג'ח ס6ון ,ניח סנת,0
לטוגה
'3ת סת6ק ג'ה סתו6ל ,ג'ת
ניח קגי ,ניתר  ,nbcבשה"ד 3סעח הדחק ,נסעה 0דין.
סתסי
.

3יחסמ'ט3 ,0כורס~ר3 ,ליס'נוי ,כשהי,ח 3יכח ססחינו.
3גוח ס3ע3 ,גין מלת3 ,0ן סטח ,בשהייל 3ס3ולי סלקטי
3ןסתו6ל ,קסמעין ,טף ם'חןל,
ל319ס.

3סג0630 0

א
בשה"ש נסס תצריכי.
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שעתסיגיי.

נשה"פ  Tb~3ספנה,
בשהית נסעת סחע5ה.
בשם נסו ויס ,נסחיועיי.
כאו"א נסנועס וקלה ,נסים .le1h
בשוכ"ק נסכ3ך ונקותך.
כשאג

נדו(.

כשי"רלנססורסיייס.

כשוד"נ 3סל ידפס.

בשבש

כש"ל נסנפיסלסין.
בשלב"ה ניח 35 'hncיח ה.55
בשלם'ד 3ס5ת( 6ת6ן ד6תר.
בש"מגרון ס6כלנותסליי ברוך ממלק
הכנודו .שכח סריס תעלי נטיעה
תקינלתי נסס תדרסי 3ססתירי
כשמה"ע נסר סנחפ(ס תן מעיז
כשטוכ"ח כרוך  1)i~bDתסקו ו3ט131
מגגו.

בשמ"ע נסתחט עלותה ,נסתיג' עלרח.
בשויה צרוך ס6תר והיה העולס.
כשמע"צ שתיגי ע5רח.
כשייח 3סר וח.35
כששית נסתמח חורה.
כשו*ט נטילס פינס.
כש"ג נסר נחירה.
כשהי יייז.
ילוח סימך יתפל1ח ,נסס כשנמייה נסר סיחע(ס תן הפין.
סו
כשו"םג3
,
,
ותלכוח3 ,סי6ל יתסי.3
בשנמה"ע
 ctr1ניח  'hDDקתלי " ,סעייס,
בשו"נ נסיט ונדח.
י
6
ס
3
נסוחףקייי
 503 ,סופריס.
:שופ"נ נסיפר ערול.
:שו"ת3ס(6יחוממינוח3 ,סיתפחפלה .כש"ע נ '6ספל עילי3 ,ס5מן ערוך,

3סלעלתו ,גסתחחעלותה ,נסת.ל
בח"ה נסנשה חתולה.
עללת ,תסתוה עמרה.
בשחט נסחיטח 6ת.1
בשעט נסטה 6חח.
בשחים כלוך סמוק תכ13רו.
כשעטה נסעת טירח השה.
:שח"ע כסמיטח טלו.
קרקטח.
בש"ט נע 5סט ט ,3גשרה לנס,
בשעב"ק
)3פ3
3סעל1יגת רגיס.
כשעותר
3סס מזג.
כשעטם נסעת גיר ת63כה.
בשטחט נסעה טונה 1תוללחח.
כשע"ד 3סעח רמקו.
בשטו"ת נלי סיס טלה וחניעס.
 .כשעה"ד נסעם היחק.
בשי' נסלח.
בש"י גלל סי' 'ח15נן,
בהועה"ל נסעת הקוהה.
ך
י
ר
כ
מות
3ס3טיסו7ה,
י בהועהס"כ נסעם הקכגה.
יסר6ל3 ,ם6י5חיע'3ן,
בשעה"ת נסעת הפענח.
גמל יד.
כשע"ח נספח "17ה.
:שי"ה  )hD3יתוח הסגה.
בשעח"ח נמטמ מליס מדוה.
':ש"ט 3סי3מ טי3ה.
בשי"מנסי(הי תקכמ3 ,ס'5היו~חניח.ן .בעש"ט גמעה טוגה.
כשעטום,צ נסעה..טוגה יתיל:חח.
בש"ב נפל סעח .כהן.
בשע.כנסעחכעקי ,נרוךספםניכרלוגו.
בשכב"ר נסס כנוי ינינו.
 ,בשעל"ח גן סתתה עסרה (מופה.
כשכוב"ק גטכגך ונקותך.
כשע-ם גסעח תל6כס ,גסעח תלחתה.
בששי נסס כ' 5סר.(6
תלקחו (טקס כשע"פ נסעת פטישו.
כשכ
י
מדל".ו ניוד מסכ13
 1כממע"צ גסת.ל פורח ,נסערי ליין,
וע

'

כשל ,נסלת.,

ן

נסער 5חונ.

בש'פ
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בתק"כ

בש"פנסיס פרוטס3 ,סיסו פוייס ,כתד"ע נל חסמימ דגוס 6עדיף.
3רוך ספטרבי.
:תה*ם 03י מקפו.
בתה"ר  603הו'5ס.
כשפוא"ה 3ס6לת פיס ו6טלס סן.
בשם"ט גר1ך ספעלגי.
בתה"ש3ח1ךסמגה3 ,חכ5וח סס(עו,0
גחלגוס הסנע'ס ,נמלנוס חסמל1ג'.
כשפמקריו 3רוך סמטיכ' טעונסו סל
בתךב גחון ניחו.
וס.
3מולמ
כתוכ"י 3ח1ך נגי 'פי,(6
כש"צ גסעיי 5יון3 ,סיחי 5רק.
ולל.06
בש"ק 3ג 1סל קיוסיס3 ,סנמ קדם.
3סטיס ר6ס ,בתוב*מ נחולס ונמ5וח,

בש"ר נסעחה רגס,
3עסר'3נו3 ,ססרע3 ,פססרפה .בתוה"ש נחוך הסגס.
בשר"נ 3סס ר' נחטן ,גסס ל'3גו בתוי גחורס ויר6ס.
במתוי"ש 3חולה ויל6ח סוויס.
גק'ס.
כתזיכ נחון כלי ,כסורח כסייס,
בש"ש נס6ילח ס5וס ,נס3ועוח
י
6
י
ס
נתורס כחונס.
3ס3חסינס3 ,ס3ח סירס3 ,סימ
בתו"ע נחולח ע7וח.
ספחושגו.
בששותאעב"מנטיחסוכן סמ'ס וחולס בתו"ם נחורח פרעון.
בתוק"ד נמויח ק7וסין.
6רן על כל' טה.
כשש"ע גסנוע סענל ,נסגמ סענר .0בתייח 3חוך חומס,
ל
כ
6
ח
ל
נ
חיזי
מכס.
ג0
בש"ת 3רוך סיטע 0פ(סnSbDn ,
חסונה ,נסיטע חפלח3 ,סטחמ בת'י 3מס(לעג'ויס'וגחן3 ,חלגוס'רוט(ט'.
גסלס6וס .בת"כ נכולס ממעס כפור3 ,חוךכ(',
תולס ,נסעריססו3סי
בסורוזכסליס ,נסירסכסוגס ,לסי
בת' נחורה3 ,מלעוי ,נחרגוס,
כסוכמ ,נסי כל%יס3 ,סיכנסייס,
גחסי3ה.
נסי%י כסוגס' נסייכס כף.
ב"ת 3סס חעט3 ,17יטולחורה3 ,יח
ח3עי( ,ניח חפלה(3 ,י חקועה ,בתכ"נ 3מי כגקיוח.
 on$לנ,
ח6מר3 ,ל ח6כל ,נל סלרע,ן
נ3לגחוקיף ,נלחסחיח3 ,ל()סק5י ,וrוtת
י גחי מילסי.0
"u
tr
 13חולה13 ,ח'ע3 ,6על'חי'ק ,;.בתמ" נתמ'ה.
נעל 3 ,0160על חוקע3 ,ע( ברונ"כ 3חורה נ'6'3ס כחו'3ס3 ,סג'6
חכ('ח3 ,עלסליור3 ,עלחעגיג,
כהינס.
ו קיפר'ס ,נחלנוס קורי,
נכל סמלסו נכלסייכס ,ניל בת"סגסיו
0סו3ס ,נרכחמירס3 ,סר ח6וס,ן  '03קפר.
סזן 'פס ל3ניס.
'3חגסיל'ן '3 ,חוריס ,ג' סעות,ן בחסי"ל כס תתילס
.
0 '3נועוח 03 ,חמל3 ,0ח חיס.6ןבת.ע  (3ח6כ( ע(יו3 ,חורח ט7וח,
כת"א ניח חיגוק  ,006נסר ח16ס,ן 3ח' פיגיס.
ן כתעייצ נחעגיח 5נ1ר.
.
נחרגוס 6וגקלק.
כת"ב נחוך 3יחו3 ,חקזגי 3לכוח,ן כת'פ נסורס סרעין.
בת"צ נחעגיח 5נוי.
נתיכס נ%נ.
בתקכ נחק'עמ כף.
בת"נ נמטעס גדולח.
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,טמדם

בתשח"י 03,וך ט5ל0,ולו .wnr

בת"ד 3מל .6417
בתר3 ,תר.6

בת"ש נחי סיקיס...

.

ג(16ס ,נ6ון ,נ63י ,ג3ור ,גנורה,

בתש"ש 03סינס סלמס.
כת"ת 3ש סלעוד תורס.

נא"ם גת 6חיח עחילח ,6יי'

pipb

ני גרולס ,נ(7יס ,נ,ירס ,נית( ,נ(וח . ,יחילח ,6ננ6 63פו.hmnin 6
נאס"ם 6קיק עמ5ת.5
געלי6ל ,גירק ,5גרסון.
נ"א ג5ולס 6מלוגס ,גי 5חרו(וח ,נ' נא"פגורנוי5רספיגלי ,נמ'."bWpb
(5פיס ,ג'  ,nmhני 6ילעיוח ,נא'צ 6 '2לנעו.0
נ' 6ל3עומ ני 5ללות. ,ננורמ נ'ב נ6וכ' 3תללף ,נגו( נרעין ,נ'
3רכוח ,נ' 'נתיס ,נחע,hwSu3 5
5לס'ס ,גנירח  to'D1hנול to'~h
נלו33 0ל ,נכ36י5ן - ,נפןנוקק,
נורח  to'~ihג(ות 75וס ,נלילח
גריגנערג ,נסעי נלכח.
5רן ,גס 5גכ' ,גכוי 6קקפ6ר,7
.

.

נגח 5נוו ,גסן5ירחי נלי(5יוח ,נכ"א ננורח 5ר' ,נ'  bnwliמרוכוח
גי(,ס3ן.op'nh
נרק6 5מריג.6
נבא"נ נגל6 6נגל.6
טא"א גו6 16 7נו.7
נכאי נ3ושח .Shlnt pb
נא"ב נוי 6מ.ph3 7
נ' נמניס ,13
נביב גטל נגיעין,
נא"נ נט 5מר גט.
לתר3. 633 6חו.6
נאנק"ר נ3ל5 5נ3ל 6ק 5לע'ח.
.
n
w
h
סן .נבבי 4נ3יס 6גו .hntpt
נ)רה נותרין 6ח ססלנ נלי
נאתב ג16ני נחל6י~ .
נכ"ר ניור3 6עינ7 6עיעג.6
ן
נבד*ם ננ6י ימח:6
נאחה.ד ג6וכיסיוי.
גאהי ג5ון יעקנ ,ג16ן יסל (. .(6נכ"ה ננעח ס*וס ,ך נ' ק סנם.
נבה'ע ננ"ח ושזות. .
נאמ4ת ג5ולס לחסלס.
נבמא נטלס  io'n)hנ3ול6 5ל.
ג17ל 5חס ועוסס ).nlhSD
נבוה*ש ננורח ססס.
'צ נ5וו ל3י.
fי
נ'אfו
g
גכ"ח ג"3ח .310
נאמק נ16נ' קת5י.
נכ"ח נלב"ח ג3רי נעי  wfiגס' ל6
נאו"ר נ6ולה ר5סונה.
נעי מי.
נאו*ש נ5ולה סלתה.
 m wנ5ולה וחמורה ,נ6ין וחפ6לח .נב*י ננורח יסיגחן .,ג3עח ימסליס,
נאה.ם גוך 6ח' 0תחילח ,5גט 6-מל גס 3רין ימס ,גס נרכו 0יעיס.
נכי"ל נס נסחוק יכ 36לנ.
~
עיחס.
נא"י ננולוח 5רז יסל6לי נורז*ריה נכל"נ ג1ף נל 5נסעס.
(סען) ע1ו"ס.
יהודה ,נלילוח 6רן יסי5ל.
ננבב"'מע.גנת3יי)יסגרעייקו-ןת,נסי
געל 3ן פ3ד.
גאי.ם גל  Shי ,תעסיך.
נבעה'מ ננע 0סעווס.
נא"ל גור 6ר'ה לוי.
 - .ננע*ם ונעח סנחס.
נאליון נ6ולס (חפ(ו).
'-

