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 1?מיעי. 3יחי6 ועגיססי 3"קבד"1
 hetwh. ניוכח6:רףא
 להס. 3יולבדעיו
 1תגוקס. 173ק2וזמו
 עחיעו. נרח')ו2דחר
 717י 3ן :ס, 73לך זס, נ37ר2ד"ז

וקגי.
 גרתיך 3ייקחחעןיבד,ח3יגלחריף,

 ייהנ ני'ד מפת, דין 3'חח",
חיל5.
 ורחיעו. 73מ'לוכיחףר

 3ל לפ3י.ס hS'n דיס3 3ריןכדקלכ,א
6עמיס.

 טטס. חתיתי י'ן 3ימ מתן, ש*73יקמברח
 יסנומ, נייקיח יסי~, 73יג'בוא*

 יפל'ס.נלקוס
 נריעגי.ברש'
 וסלפס(. שסריס ) כ"נ יין גימביכ*ג
 ס5רן. כ) 3ירךכרכ"ה
 )מ3. 3דפוק לסינומ, נ7יבד-ל
 ייס, יס 3*1 )יין, דן ניןברל*ד
 ליף. רףנין
 )יה. 3י)יחבדל"ל

 6חריוח. ע)יו קניל 73ל6בדלקע"א
 S1b~i. 7עמ עיבדל"ט
 ת:י6. גדל6ברל-ת
 ת.ניה, 3יי3ס יתונומ, כ7יניברש

 גיר6 עט), 73רך עמסונלרכי
 תחתלכ'ן. רע73ין נחר עיגס,7סחית
 )ספויסי. ת5יין יק 3יחב,ד,2'ל
 ,, . , .ברסצ"ל

 סיס. ניתעו0ברמ"ש
 (nhla,נריך ג:סוח, נייניבד,נ'

 ייהור13.6)יג6
 ק:ין. 3ייקח סיסריס, 3יגרי.בו"וש
 ע)ס. 3יייקיבר"ע

 ו6מי( סנעיס ף ע"6 7ין ניח ברע"א, otwl~ .'3 1373י-בדהי"ב
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 ס)יתס. ג7טמברע*ש
 מרס.יח, 73' פר6ג, 73מוקבר.פ
 פר.ג7ס
 חיס. נ7פיקכדפ"ח
 ערוך. ג7פ,ק.בדפ";
 75ק. ד'ן ניהבד,צ
 -קר6קי'6, -קיתון,קט6גטע6, -ק6ג- ניפוק: קיסו, 373ריבדיק

-קריתוג6.
 מען. נייקחבדק"ח
 SD .nltanh'1 ניקר)5דקע"א
 קכ.ו. 73יקחבדק"ס
 נ'  -יועי, -'ltVh1, : נדפוקבד"ר

 לחוקה. 3ררך 637,ר'נ6
 לניכה. ;גרוגס ר13חיגי גרנליבדרו.ל
 מים. יר6ס 3'בדר"ח
 מליס. נירסחבדר"ש
 ט)יע, גדתעיח O'fiD, נר'ני.בד"ש

 :ס)ותו, נ7ריסת ט).תה,נדעח
 סתיס.3ידי
 יסי6ל. סל דין לחבדש"י
 תעלס. ס) רן 3יהברש'מ
 ככרי:ם. סל 7ין 3יחכדש-נ
 מורה. 3דין חורס, 3דנויבד.ת
 נ6ר 63ול,החורס, סתלה, 63ורב'ה

 ג7תיחת7יגס, 63יסיט3,הגולה,
 3ין ססת'גי. גיוס ה3'ח,3דק

 3ין הע5ריס, 3י1ס37קיס,
 סגחירה, נימ 3.חסג7יהסתסיח,

 גיח הכוסוח, גיח סמ-ס,3יח
 הלוי 3ימ הכס6, 3יח גקמ,סכ
 סתק7סי 3ית הת7רס, ניח סלל,ניח
 3ןהתמגר, 3'חהקסר, סנס.ס,נ'ח

 נעולס גגיןהוררוסיגג'הר3גיס,
 הסס, נע:רח ס15ר, גע(רחה63,

3עי
 3רוך סכומ, 3על הגיח,

 סהקוס, גרוך וזו6, גרוך1(63,
 גרכס הלוי, 3ייח הסס,3לוך
 סל3גה 3לכח חחרס, ורכתס(3מ,

 גסעמ 3רכחסחולס,3רכהסת:ון,
 סכוסי. נסע"סדמקי
 6מך. נסעלס 6ותרי0, סלל 3יחבה"א
 גונ6. נס6'בהא"נ
 סגי(, מתיסי )בסני 3' ס' 3'כה"כ
 גסל 3מקיח', נסר חניח,73ק

 ס3חריס, 3'ן ס3ריומ, 3יןס3'וו,
 3עג ס3)יעס, ג'ח ס3מירס,3יח

 ס3רימ. נעלס3יח,
 ד'ן. 3יח נסור6חכהב"ד
 ס3חירס. 3יח 3מקוחי, נסלכהב"ח
 ". 3טס ס63 גרוךבהכ*י
 סנליעח. 3יחכהב'ל
 סנחריס. ניןכהכ"ת
 3הך נונ6, 3ס6י סגולס, נ6רכה"נ

 חגרנוח, 3'ת נקס, 3העסנירס6,
 חלכופ 3טל גגיסגולס, סנ6יןי3ן

 גיי6וח סנלעדי, גי('ל'גיו)וח,
חנוף.

 7קחלס, ד'ן 3ית bpbm( 3ןובהנאבר"ק
 ס75'ק. סנ6זן גןבהנ71'צ
 וגפס. סגוף נרי6וחבהנו"נ
 תורינו. הנ6ון 3ןבהג'ם
 דקס,גהתס י6עלינן, נס6כה"ד
 ניח סדסוק, גיח ה7רך,ג(ס

 ס7'ן, 3ע) סרגר, 3עלס7סן,
 סדיוט.נרכח
 3סד3ור.בהד'
 סדבקיס. ביןבהד"ב
 ס7פוק. 3יחכהד"פ
 דקה. גהעהכהד"ק
 סגיח. 3סרבהה"ב
 ס(ס. נסרכהה"ז
 וע7. )עולס סתנורך ססס נרודבההל"ו
 יי " . " ,,כההמל.1
 תוריגו. הלדיק הנ6ון 3ןברמצ"ם
 סק17ס. סרג נןבהה"ק
 ולמקתי. 3סרכהוכ"ח
 י3חקוח'. נסרכהחבח"ק
 סתו. ו3רי7 ס61 גרוךנהוב"ש
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 וחיס. וסתסכהו"ח
 רע. נסונ6תכהימר
 3ס6י פס3, ננדי ס(סר, 163ייבה"ו

 ס(ן. 3לכח ס(נמ, גרכח(שג6,
 3ימ ניחסחויף, סמו)יס, ניחבה"ח

 סח5ון, 3י0 סמרוס0, מ0סמייס,
 3לכח חחרסי נרכח 3ton~noריח

סחתס.
 יעוף. חיס 3חתסבהחו'ע
 twbnlt 3סלכוח סיטנ, 763בה"ט
 סטזריס. נעל סע3עס,3'ח

 וסתעינ. סטו3 3יכחבהטיהזם
 טת6ס. 3סתסבהטיט
 3ע(ר0 סל), ניח סיין, 3יחבהי

 י0נרך.סעס
 טו3 יוס נסלכוח עי3יס,כהי"ט3חיתיס
 סדעק4 נסיקמבהיסהיד
 סכוקוח,3יח חכ3ו7, 3יתבה"כ
 גמן סכק8. ניח סכגק0,ניח

 נלכחהכוק. גרכמחכסגיס,סכ3ו7,
 סכגקח. ניחבהכ"נ
 .בהכנ*ם
 סכס6. 3יחכהכ"ם
 סכפירח. 3יחבהכ"פ
 )3גס,נסרח )יסנ6, 3ס6יבה*מ
 סלכס, 3י6ור סלסווינ(ס

 3רכח ס)כח, 3ע) לנ5ח,סתוח 3לי
 ס)חס. 3וכח ס)ויס, גרכחס)3גס,

 נסלכוח.כהל,
 ו6טן. 6תן לעולס ססס גחךבהלאץ
 סל3גס. 3ינ0בהל"ב
 1ע7. )עו)ס ססס נרוךבהל"1
,, " ,בהלו"ע
 עות6ס. נסלכוחבהל"ט
 גח)ח. ,63 ל6 סילח נ(ובהל"ב
 גרוך כרג6, לקי סו65 נסדיבהל'כ
 כח. לעףסגוחן
 כח )'עף סנוחן נרוך ולאשיבהל"כ
 יר3ה. עיתה אוגיסו)8ין
 סחייס. נסלכוח ליסג6, גס6יבהל.ש

 סתקסס, 3סתס סתלס, 7163בההמ

3ספקי
 3ימ סת5ריס, גין ערו3ס,

 ניחסתקיס, 3יחסתוק7,סתזרס,
 3גיסתן, סעמגר, 3ן חערמן,ניח
 סתינין. 3רכח ס%(ון,גרכמ
 סתנילה. נרכח גסס, נסתסבהם"נ
 י(תררם. 3יחכהם"ד
 דקס גחתהבהטד"ק
 ס3'ח. תן סקיס יעלחיכהם"ה
 וחיס. 3התסכהסוייח
 ניו). 51ורך תרו3ס נהפקדכהמוצ"ג
 סת(ון, גרכחכהם'1
 סתמ3ר. 3ןכהם"ח
 סתיגח'ס. גיחכהט"ט
 לנ5ח. התוח נלעבהטל"ן
 קסו. ס%חנר 3עלבהם"ם
 סת5י'ס. ניןכדג!"צ
 סתיקד, גיח סתקסח, גסתסכהמ"ק
 סתקוס. גייך התקדס,ניח
 התקיס. ניחבהמק"ד
 סתרחן. ניחבהם"ר
 סתס0ס. 3יחבהם"ש
 גן סגרוה, נין הגנויס, 3יןבה"נ

 סגק, גע5 סנוקף, 3גיןהגרה,
 סגסנין. ניכח סנסס,געני
 סגסנין. נרכחכהנהו
 5תן, 1נ5)'ח (epD ססס נע(ו0בהע"א

 Iwh~ וגנתול גחחי) חססנע(לח
 סקירס. י6גר0 הגפס נעליכהנוא"ק
 ס3ר', ס)) 3יח קיני, נסובה"ס

 3יח סקפיי 3יח סקפקי3יח
 סקפר. 3ע)הקחריס,
 והמיח. 3סקפדבהספו"ת
 סקחר'ס. ל0בהס"ת
 3ין סעיווייס, מן עלת6, 3ס6יבה"ע

 סעתו7יס, ניח סע7ס, גיחסערניסי
 3ע) סעיר, 3ני העחיס,3כורי
,n~iuo3על העגרונוח, געל 
סעיעיר.
 ס63. חשלס נןבהערה
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 6ח7. נסעלסבהע*ט
-ברג"ם  סעיטור. נעל כדגי.פ 
 ליכ6. עלע5 גס6יבהע"ל
 סעקליס. 3על סעקידס, נעלבהע,ק
 סערניס. ניןבהע"ר
 נ'ח נימספקילי ספרקיס, ניןבה"פ

 נחלטת חפיקי נ'תהערוה,
 נרכומ סקמ, גסלכומפקוקומ,
 ספ'לוח. נלכוחסספע)לס,

 גדול. נספקיבהפ"נ
 תרונס. 3ספקיבהפ"ם

 ג7ול. ו5ורך תרו3ס נספקיבהפטהנ"נ
 נ7ול. 7pDP3כהפס'ג
 ירו3ס. 3ספק7בהפשם
 0סלק. ניחבהפ"ר
 5יון, גסר 5יק, נסןבה.צ
 סקנלומ, גהה קטגוח, 3סלכוחכהיק
 נימ סקין, נ'ח סקסל,3'ח

 קקנס, נן סקדופ, 3ןסקתטיס,
 קויע. ס7לח נעל סקל,3גין
 סקנלוח. 3יחכהק"ב
 סקתסיטי נימ קתיפלני, 3ח6כהק*ם
 קייפלגי. 603בהקכ~ם
 ינינו. סקדוס 3ןבהק"ר
 סרמס. ניח לע, נסונ6מבה"ר
 סרחס. נ'חכהר"ח
 סמיעס, נ0לטח סעח6, 603יכה"ש
 גימ הס361ס, גיח הספשח,נין

 נית ססמ'עמ, ג'תססיזקיס,
 ססטלי נעל סעריפס, נ.חססלחין,
 גלכמ ססחר, 3רכיח ססס,3רוך

 סנס.התעטל
 יתי 3סססח יח3ון* 3סססבהש"כ

3ר6סיק
 tl'nSgo 3קתבהש*ל
 ססתסיח. 3'ן תקוס, סל נרירלוןכהשיפ
 וווח. תיווח 0טחיימ ניחבהשם"ר
 סחפלס, 3'ח מפלס, נחלנומבה"ת
 סחוקפוח, 3עלי סחרותוח,נעל
 סחורס,נרכח

 ס0פלס. 3הם מפלס, גסלכוחכהת'8
 63 ויע3ור, 73יל 1תגוקס, נ7וקכ?

 ו3ליקס, גולס וליו0, נ'ול6ס,
 וס5לחס, נרכח thWD1 נרי ועד,נית
 ו7ס.3סל
 31י6ס, 3היס 31מולוס, נמ1ריסבם"ב
 וגל גכיס ונגוח, נטס וגמיק

 ונלי. גרינכיס,
 נניס. 31ני נגיסכוכ'ב
 עייף. 3רי וסת6 3ל'בוב*ע
 ונח. 713ברנ
 נריח ודומ, טר ינ0ול6, 513יכ6בחד

 ורס. נפר ויגיס, נסרוילחיסי
 סעתו7יס. וו' 3על סעולס, $ול6בחה"ע
 ספגיס. 3וסחבוה"פ
 וס5למס. ניכסכפדצ
 יחלנ. נסי ומיס, נסתסבהח
 וטער6. נוצס יונס, ונמויק 1613יהט
 ויץ. 3סר וייוסלתי, גנליכהי

-בויק"ר  ל3ה. 3ויקי6 בד"ר 
 "3יד. 6713כר"ת

 סתו. יח3רך 6713ביתב"ש
 . וכליתס. 0013בהכ
 3טל1. 1ל6 גטלובול*ב
 למכתיס. ופי ניחבול*ח
 ו%קפ7. נכיבחם
 נס*ס. תיגי נוו6בום"ב
 ותפוחס. 13נומבים"ם
 סספ0'ס. תתו65 6ומיוחכום-ם
 נפסומ. נור6בהנ
 36ות. נמלח וסון גיחבתש
 טונח. וכטיק ט16בתיט
 וג*לפין. 63ץבונ,ם
 לגות. גפסוח טי6בונ"י
 יסחולח. גכיןכהס
 נעוסות. נ7ילכו"ע
 לחכתיס. וער 3יחבוע"ל
 נ7ס. 3יעלבחנ"נ
 נוסח.פלס. ופגסי 13סחבךפ
 יסנס. טסחבום*נ
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 451ן. נקיבהצ
 7ג0ור6. %3'ג6בוצ"ד
 7קריניח6. 3ו5'ג6בוצד*ק
 קדיס6. 3ו5'ג6בוצ"ק
 מיון קיוס6, %3יכ6כיק

 וקללוח.נלכוח
 ורניל. נקי ור6ס, נו6בהר
 ו040 נרכס וסוו6, 3ליכחש
 פנ'ס. 3יסחבחם"פ
 וחלת'7ו, 3נו וחרט, ננתןבו"ת

וחווס.
 (הוח, 3' ו0וניס, 3' ו30, 3ני'בייז

 S1ar, 3'ח ויק6, 3י (ה,נ(כית
 tbt,r 3ן יוג, 3ן (36, 3ן (',3ן
 וקוניס, 3ן וכר, 3ן וכ6י,3ן

 3עילח (ס, 3ע3ור (3,36גיתין
 (כרון, 3על (313, געלונוח,
 ו3ימ0.נל
 טתן. )=נטנעס(, מ'בז,
 3ן 6מרון, ;36 3ן 6חר, נופןבו'א

hn~r.6ווור 
 ו0. 6מר 3וסכואץ
 6חרון. ו6ג מיתיןכוא"ח
 ו0. 6מר 013בואח"ז
 63. 3ועגובדב

 8חד. לו נוור מס:ובל"א
 60וסן, נ;ס סקכין, ש 3רולבדה

 סיס, 3וען סלסון, 3וס סררך,3;ס
 730יקס. (3ימ30חך
 ltlho. 3וסבזריא
 30רימ. ווכר 3רוד ס3ימ, נועןבזה"ב
 0דרך. 3וסנ:חהיד
 0:ס. 3ותןבזה'ז
 סלסון. נו0בוה*ל
 סענין. 3(0נחה*ע
 0קיוט. 3וסרבזה"ק
 סהג6'. 3יסבחה"ת
 31טגה. 3:יוןכעכ"ש
 סקדוס. טוסרבדיה"ק
 וס. ע5 ולעד י0 63נזוע"ז

 וקיף. 3וי11בעק'צ
 טכוח.בזכ'
 כעועיס. ווקף נלכמבו"כ

 עילח6. חלי6 נ1כוח6בזכתים
 לסון. ט0בז"ל
 5(ס. יה ניןבז5*ז
 3(0 תפולסי 3:ס פגו6לי מסבדם

 תחורן. כוסיקוטל,
 6מר. נותן . 6מי, 3ועןבזם"א
 63. טתנוכזם'ב
 וענונ. נונ נותןב;מנהם
 סנ'ח. 3(תןכזה'ב
 ס(ס, טתןבוטה"ז
 קיטיח. פהורן ג:ס תקיסרי 3(0בום"ק

 קי'ס. התק7ם ס3'ח 3והןבזמשבהם.ק
 ק7סיס. טיוןכז.ק
 נל'וח. ק13ן טהןכזק"נ

 קייס 3'חסתקרס ס6'ןבוםשאבהמ"קטהן
 קייס. התקדס סרח טתןבזשכהמ*ק

 סיה ספקרס ס3'ס 3ש;בומשבהמהי"ק
קייס,
 קיל. סתקים סניח נותןבושכה.ק
 עוס.ן יסי6ל נותן.טנגי ערש.םכזשב"י
 תקוס. טלר5וגו
 hoi'n. חלי6 ניכו60כות*מ
 3' חיס, נרפיק חען, 3י'קי0כ.ח

 חסוג, 3חור מויק 3'חדסיסי
 o1]po~ 3' חלקיס, 3' מוקוח,3'
 חרט, 3.ח משכומ, נ' מ65י,3'
 3ן חור.ן, 3ן מ,, נן חולון,3יח

 מכל'0י, 3ן מתיו, 13חלו05,
 חי', 3נ. ח3ורה, 3גי מסו3'ס,3ן
 גספריס חייס, 3קסר חי'3,6ני

 3עול ח15גיס, נקפר.סח7סיס,
 מ31, 3על שי, 3ע.חתן,

נעל חן, 3על ח.', 3עלbun~ 3עי
 חיו63, 3ר מ~ל.ס, 3קורחקר,
 מסי5, 3ר חניג5, 3ר מוו3,6ר

 מקד. 3ח'חויל, 3טי מ0ליס, 3רכמ מדס3,0רי0

יקיף,

3ליח



 ביא - ופ -בהו
 קדמי.  יו' נחסיפת בחי"ק ן 6פו, נמלנ 6נלוח, נמ-וס,בח*א

 6'.3מלק
 1 6ניומ. 3מייוסיכחא"ג

 סיעיי. לו 6ין חוליס 3ק,רבחאל"ש
 3סנמ6. 3מיכחכ"ש
 מיר'ס. נמדר'בחד'ח
 נרסיס. יינינו 3מיסבחדריג
 תורס. נמיר'בחר"ת
 tnD~O נמוגן סעועל, 3חו)כח"ה

btins,3יח ספספע, 3חסו ססס 
 מל133ח, חו3מ געל מנעריס,חנון
 ס'פיס. מפ307על
 קטס*י. גחסן ספוטד, 3מ1)בחה"ם
 הנעריס. חטך 3ימכחה"נ
 סקנלה. 3מיגמכחה"ק
 י5פח. 3"70בחו"א
 ונחולהם. 3חוריסבחהכ
 ונפיין. נחכפסבחוב"ם
 געור. 3מו3בחו.נ
 סגויס. נמוקוחבחוה"נ
 ויחרוח. נחסרוגי0בחי"ת
 ל6רן. 3חוןבחהל
 ופותי. חיי 3ניבחהם
 וערקיו. נחוריןכחהס
 ועוף. מיס 3התסבדי"ע
 וקן. 3חתיתח וס, נחהסכח"ז

 וכח3גו. וכלט ח"ס 3קסרבחה~כ
 כסייח. 3מוקחבחדכ
 קכנה. 3מוקחבחז"ס
 חרס, 3מופר ח7ריכ, גחדריבח'ח

 מ17ס. חיוס גסעח חתול,3מרס
 31ס3ועס מלס נחופר ובהיר.אבח"ח

67וריי60.
 3חינ0. גחידיסיס,כחיי

 3חיג0 גמוק0-ורסי0,בח"יניקחיי,
,Sh~e,,קסלח"ס'כח3. גחחיממייז" 
 36. יסתח מנס נןבה"א
 6ג6וג7. נחידיס'בחתן"נ

 חורס. גמי7וסיבחי"ת
 כח3. 3ח)וף כסיומ, נחוק0בח"כ
 ונתגין. נמכתס וב"טבח"כ
 )ננס. ח65י 3' )5רלי נמוןבח*ל
 לחייס. חייס לןבנ"ל.ח
 )גתינח. DW'nO גיןכחל"נ
 גפס'. 3מייבח"נ
 ונכחנ. מכר מייס 3קמיבחנהנ
 .יכסס. 3מוקחבחיס
 עו)ס. נמינחבח"ע
 ימפחיך פילס נחסיבחע"ר
 פקמ. מנ נליל עחמ, 3חסףבהיפ
 ו6סי. נמייכח*ה
 גרסיס. ונינו נמרסבחר'נ
 עע0, נחי. סטע0, נמופלכת"ש

סוסג'ג5. 3חי סגי, 3מלק ס)עה,גמכתת
 וקטן. סיטס נחרעבחש"ו
 פססט. 3חסו פועד, סל 3חול1בחש"ם
 ק.יי.. סת1ר 3שק0בחש"ק
 חורס, נח7ר' מיס, 3חיוסיכח"ת

 חחנ'ס.3רכת
 מוחס. תוך גמומס.בחריח
 י7. 3ח0יתחבחת"י
 תתס. יי 3"חיפ0בחת"ם
 יותנין, 3פס tinDU 3נל6יכ*ט
 ט63), 3ן טעפיס, 3' ט',ק

 עולס, נן טנש, 3ן טנמ,גן
 3רוך עוריס, נעל ט3'ס,*קער

 עינס. גיויס יעסי.
 נטענס. 3טעס, 3טעוח, נטל,סט,

 עין. נט3'עוחבטכ"ע
 גט-ו.. נטיצבפ"נ

 ייגא. גט)קט"ד
 73כה. 31)י ט'נול 3)יבשיכ"ר
 טעס. נטוגבטו.ט
 71עת טעס גטתבטים~.ד

 גרט. י31 3'ן בסי"ל, תתס. יי גחחיע0כחהם
 חי. טי נן בט"ח ן עולס. 3חיגחבחי'ע



 ב-ח - יו -בטיט

 טעס. עיונכט*ט
 לרע. טונ 3ין ל3יס, ט3 ניןבט*ל
 תפקיק. 3טעס פקרי, ט3 513ינ6בם"מ
 l1'SD. 3טעס עין, גטניעחכט"ע
 קלננו. 3ט5כט"ק
 75קחך למעס טחלס ניכס צתובם,ר

 גמ)ס.חש7
 תורס. 3עול חסתעון, נטוגכמוית
 יעיס, ג, י7, נסן יפס, ג6:רכ"י
 לח ירוס)יס, נוגס יקו7ומני

 3'ח י', 3'ח יוקף, ניחיסודס,
 יסל6ל, 3'ח עמק, ניחיעקנ,
 'וח6י, 3ן יר6ה, 3) ית65יגל
 3:י יה'י, 3ן 'וקף, גן 'ותז,גן

 3ג' יסי56, 3:. יעק3, 3:ייוגה,
 יס67ל. 3חיססנן,

 6)נו, '63 3מהרס o7h, נ'7יבתא
 36. יכני3ן
 הסנמ. 6מ 'סי6ל 3נ'כיא"ה
 סעק7ס. 3י6חכשה"מ
 "ביאהמ-ק
 ס37ר. ני6ורביאוה"ד
 סמליס. ני6ויכשיה"מ
 סעכין. ני6ורביאוה"ע
 יסר6ל. 6)ש יי גססכיא"י

 תסיח פס 6)יגו 'ג6 נתסרסניאעמכ"ד
13.717 

 ניח. י3:ה נמכתסכי"ב
 יוסיניך. נעקותך יקל6וך נספךביב"י
 ניח רעס, ג'ולס יו6ל, 3יכייד

 דמס. "ן גסר 7ילס, 3ימד'ן,
 olh. נ'7יכיר"א
 637. די:6 ניכיד"ר
 סת'ס. ל7יכיר"ש
 0ל).; 2'ת ססו6, גיוסבי"ה
 ס3)יעח. 3ית 730, ניחביה"כ
 סני. ניתכיהב*ד
 סנמילס. ג'חנההכ"ה
 סע'ס. ג'ן סגסעיס, ניעותכיהיג

 סיפוק, 3.ח סיעח, ניסונביה"ר
 סדסן.ניח
 סיפוק. 3יתביהר"פ
 tb')1% ניח סמתס, ניתוחכיהיח
 סח7וסח. נ'ת סחייס,ג'ח
 סיני)ס. גיחביה"ט
 הכוקות, גיח סכסול'סי 3יוסביה"כ
 סכנקח.נית
 סכוקיח. נימביהכ"ו
 סכ:קח. גיחכיהכ"נ
 "ביהכנ"ם
 3יח ס)ף, נימ סלסון, ני7ביה"ל
 )פו)ס. סתנורך יי נרוךהלל,
 וער. )עולס ההנורך יי גרוךכיהל"ו
 התקיס. ג.ח סת7רס, נ'תביה"מ
 התק7ס. ניחביהמ"ק
 קייס. סתקיס ניתביהטק"ק
 סגעק7, ני7ביה"נ
 הערגיס. ניןביהע.ר
 הערק. 3ימכיהפ"ר
 יה751ק. נןביה"צ
 סקנרוח. 3יחכיה"ק
 ססחיטס. מת סעתסיח, גיןביה"ש
 סס)סין. 3יחביהש"ל
 ססעסוח. 3י1ביהש"ם
 סחפלס. נימ סתס1נס, ניתיביה*ת
 יויוך, 6חס יסו7ס נר6טית, שם"ובי"ה

 תס )ך, סתר ניס, 6מליססס63יס
 3ס. ו6עייסטוגו,

 1י63. נ'פ5מבי"1
 'ת65. וגל 'ר6ס נלביוב"י
 פגע. וג6ד 'וקף  ג.חכיוב"ש
 ןעס. ניורסכיו-ד

 הסתיני. גיוס הסגח, נ.וסביוה"ש
 ויוס. ייס 3כ)כיו"י
 יוע:ר. 3ןכיו"ע
 קר6:י. 3'וסביו"ק
 ה5ייס. נקחניו-ם
 נימ חל5יו, ניו~י מוקס, 3ירב"ה

 שליס, ניחחזע,



 ביד - se -נךחץ
 ח:קה ליביח'ז
 להוסה ."ח 3ןכיח,ל
 תסכנוחס ע5 חקיי'ס 'ינגו נכ13?כיחע"ם
 טוג. 3'וס טל6יס, 'rip 3:יועבהט
 ~llcb. טוג 3'יסביט"ר
 סג'. טוג ניוסכיש"ש
 סיף. 3ייןביי"ש
 לעולס. יי נרוךבי"ל

 ו6תן. 6תן לעו5ס יי 3רוךבילא"ו
 ע5תי. 5נ'ן 3'ניב'לכ'ע
 3רין ו:לנה, לכו .טקנ ניחביל'ו
 ועד לעולסיי
 ליד. 'ד נ'ןביל'י
 3ים ג')י6חת5י'ס, ת5ריס, ני:חב."מ

 תפיסיס. נסס.ס נ5'ת65,תקיתיח,
 vnh. תג.ה ינתוח 3,כימב"א
 סקח. גלי5 ת5ייס גי"6ח בל"פכי"ס

 הנסת.ס. 3.הוחבימהי:
 החווה. גיתיח סחו5, נ'תוחכ.טה"ח

 סחסינה. 3יתיכימהת"ש
 :כר'. 3.דיבי"נ
 הנז5ה. גר י'ן גסתיסכינ"ה
 גסס יגנתוי, נהח'5 י. נעויחבינ"1
 ו:55יח. געסה'י
 ססר. ניח nhp, 3'חבייש

 קסיס. 3יקור'סביטוייק
 ותליס. קסיס ניסיי'סכיסקו"ם

 גיח יעקג, 3.ח יעק3, 3"רכי"ע
 י5ירס 3ר.6ה עלען, 3'סעעלת.ן,
טסיה.
 ו'3". 3'עלהביעו"י

 הרט. 3'5רכיצה"ר
 ונסנג. 5י.ק .רון נוכ'צ"1
 טונ. נערמצ-ט
 3י' קגול, 3'ת קר")ו, נ'וסב-,ק

 קדוסיח.)2נעסי(
 ותריס, קסיס לכיי.סביק'"ם
 נילקוט ר6סין, גיוס רתה, 3'דבי,ר

 יל6ה. נלר316גי,
 3ילוס%5י, נירס,ב.רי

 ניין סני, ניוס סי'ס, ני7יבי"ש
 ס6ח. 3יחר סייס, 3יר6מסיף
 הדעח. 3יסי3כישהור

 תעלס. ס5 3יס.3ה כיש'םן
 'Sb~p 3ק17ס חסונה, לת' כי"תן
 חכ5ח, יין 3סר תמסלל,ן
 3גדי כ173, 63וריס כמ, 63 כ'כן
 כולס, 3עלה כך, 3נין כהו:ה,ן
 כיגיס, 3י5' כך, 3ין כ:סה6, 3ין

 ככרוח, 3' כל6, 3יח כור,3.ח
 כרעיס, 3' כרכיס, ני כל'ית,3'
 נני כוח,סי 3נוח כתיניס,3י

 כליחוח, גני כפר'ס, 3:'כ'3וס,
 ((tOte 3על כח, 3ע5 כ13?,3על

 כסניס, גרכת כוגה, גר גוכ63י 3ר1

 3ח. כהונה, גתי כך,נס3.לן
 יהן. 3חכ:ק-יח,ן

 3tW'hכ5 6קה, כרס רחככ"א
 גכרד 16ע:יס, 3כתס nb?,נכל
 nh?. 3כתר nh?, גכהג6ח7,
 6יפן נכל הסחר, otnih גכנויבכא"ה

 הטילס. ,ותיח גכחנסתוע.ל.
 נכo7h 5, 3כlclh 5, 3כלבכא'1
 ו"מך.6חד
 6חד נכל ויס, 36 נ:ינורככאו"א
ו6חד.
 תועיל. ה'וחר 1D1h 3כלככאוהיהם
 ועועי5. ט31 היוחר 16פן נכ5ככאוהמשו.ם

 גפסך. 6יח 3כלככאהנ
 פרק. 6כי5ח 3כדיככאכ*פ
 .כאכ"פ
 6יחיוח. וסניס( 2עסריס ) כ"ג 3ןבכב"ש
 גכעקו. 3כיסו נמקי כ"כ ב"כב*כ

 ט5תו. נכ13דבבבהע
 3יס31ן. כגקיות 3חיככב"ק4
 ש3עסריס ) 3כיג נדול, גכגייבב"נ
 גיו5ס, 3כוכס גדול, 3כסן יסלסס(,ן
 נווני. 3כתס נווניי גכל נדול, 3כמ:

 גנל ינל, נכל 7ת'ס4 3כדבכ*ד



 ביפ -59בכינמת
 17כחי, נכתם יעליס, נכתםרוכחי
 01367. כלעל3ר6

 פלק. 6כ'לח נכדככדאכ"פ
 לן. לחס 7רחתנ6 כנסי נסי'ככדל"ל
 סיעסי. 3כ7יבכדש*י
 סקיוריסי 3כל סעחיס, גכיייבמה
 ק סקוריי ככחני ססגס,3כ)

 סרג.כנוי
 גוג4. ס6' נכיבכהא"נ
 'לחקי. רני קלסי סר3 3כח3'בכהאר"י
 כ6ח7. ס63יס כחונים 3,בכהכ"כ
 * " ,, *ככהכמיא
 נוג6. ח* 3רבכה"ג
 כולת. חחווס 3כ) הכרס, נכל*ככה"כ
 כנוד 3ר,ך חתקותוח, נב)בכה'מ
 התקותו.יי

 חתעלוח. גכ)בבהם*ע
 חתקותוח. 3כ)ככהם'ק
 הקפלים. 3כל הסיוליס, נכלככה.ם
 סעחיס. 3כת3י סעחיס, כנור,שכא"ע
 ספרוטיס, 3כל ספיקקיס, 3כלבכה"פ
 ספחחיס.3כ)
 חקודס. ככחניבכה"ק
 סר3. כ713 3ןככה"ר
 ססנס. נכלבכה"ש
 כולס. חחולס נכלכשהת"כ
 כך. ונין כך ניןככוב'כ
 תילטיח. ונחי כ:קיוח גסיבכובלם
 31'ן כך מן כס, ונין כס ניןככו"כ
 וכך. פכךכך,
 ולג. כ5יוח גיחןבכותל
 ותקפד. נכיבכוכם
 סוי. נכורבכו*ש
 :תן. נכל nbr, נכלבכ"ז
 נרמס מרק, נכלי מרס, נכחבכ"ח
 חו5וח.כל
 נכתס טונ, נכל טונ, נכיבכ"ט

עעייס.
 3כחי3ח יוס, נכ5 יוחן, גניבכ"
 י. תחוח נ,ץ,

 ויום. יוס נכלבכיחי
 תתקותו. יי כגור נרוךככ"מ
 חתיי. יוס נכלבכהת
 כמו. 3ילבכ"כ
 כמוחס צריח 5גג7, 3כ5בכ"ל

 D?'S'. כי 3חלספחים,
 6'. ליל נגלבכליא
 לקחתי. )qp) 6 נ5עבכל-ל
 תסקור. 5פקו7 כפקיד נטקייבכל"ם
 לגחלם. נכורבכל"נ
 לעמור. כק6 3יןבכל"ע
 5פ7יון. נכורבכל"פ
 נכוח. סל לסין 3כלבכלש-ז
 תגוק3, גכל' תלכוח, כתר נ.גסבמט

 גכל ת4דך, 3כ) תדחיס,נכל)
 aDW'1~ גכל תער3'ן, גכלת65כחך,

 3כקף תקיתיח, נכתס תקוס,3כ5
 תוריכי. כגור 3ןתכנס,
 ת6י7ך. נ:)ככמש
 Vth1~. מה נכ5ככמד"א
 הר3 תורנו כעד 3ןבכסוה*ר

 ידיי. תעסה 3כל בכמ"ין
 ת:וקנ. גכ5י בכמ'נן
 תתראין. נכל כבמ"ען
 יצינו תעסה 3נ5 בכטע"ין

 תקותוח. 3כתס תקים, 3כ)ככט"ק
 רגיגו. תעלח כנת 3ןבכביר
 htna. יקוס 3כלבכם*ש
 תי65. ס6חס olpn 3נ5בכסשיס
 ככיעח6, גי :פסו, כח ניולבכ-נ

 גפסך.נכל
 הגוייס, 3כל קכוח, כפור נכוייסככיס
 לעמיר. כק6 3י1ככם'ל
 ע5ותס, נכונת עלתם, נכיתיבכ'ע

 גכלילוח 3כמע).ון, עחיס,נכורי
 ppu' 3כל עמן, 3כ)עסר,

 3כהרע5יון. 3כחניעחיס,3כ)פח,
 טעם. 31כל עת נכל ובכ"שבכרע
 ועת. עח נכל ועצן, שין נכ5בכעכוע
 פעע'ס. גגעח כעס, גג5בם'פ



 בלטשך - ח -בשארפ

 ופעס. עעס נכלבכפהם
 קסלוח, גכתס קרי6ס, נכלככ'ק
 ק17סח. כגוך13
 רפנו. כנוך 3ן ר6סון, 3כ)'בכיר
 סועס, ננול סיעסה, נכי,בכ"ש
 ססו6, 3כל סגי, נכלי סור,נכור
 3כק6 סעח, נכל מגס,3כ)
 כסוף. גע) פ13ע, כ)נ6 13מן,

 תגוקנ. סוייגו נכליככשא"ם
 * " ,בכשאם'נ

 סנט 3כל וסילוע, פגוע נכלבכשהש
 1סעח6. סעח6 נכלוסגם,
 תגס סל נכיסבכש"ח
 סיעסס. גכן'ככש"י
 .בכשי"ע
 תורה. סל גכחרחבכש"ת
 3כס31יס.בכתוי
 יד. 3כח3 יסף), ndtDn 3כ)בכת"
 יסלסל. מפובית נכלבטתפ"י
 גלסי~. נסק, 3)עס,בל,
 3יח לעסיס, ניגס ל13, גמיב"ל

 3' ל33ך, נכל )חס, 3יחלוי,
 )וי, 3ן לת6ס, נ, ג'לי)וח,לקוין,

 3ל)נ3. גלכסלגנחי3רכסל3י)ס,
 חסין למרון, גליל 6י, 3לי5כליא

 קסמו. גלמיו6רתימ,
 6ני. )76ור גןבלא"א
 תורי. 36י ל6חגי נןבלאאימ
 תני. תולי 6גי לסיוגי נןבלאאם,1
 סרג. ל36' נן סכ', 1653בלא"ה
 נת'. סכי 3)16בלאה'נ
 ל16רך נרכס 6יילקי, נלסוןבלהטט
 כוייס.ית.ס
 כסן ל36רסס נןבסה"כ

 ורני. ורירי ~ah' גןבלאטךר
 סיעי. נרסיןבלאים
 6סכמ. נרסיןבלא.ש
 3ל6 ג7יקס, ג)6 לפנס, גיגיבל"ב

 נור6יגו. )טולס ברוךכריח,

 3ל6 דור, נן לנצול ננ61כלב"ר
 גירך. לפכחך3ייקס,
 יוקף. 3ן לנצול 3ט6כלב"י
 עלתי. לנין רגובלכסן
 עיד, גצטסי גסמ'סי ג)6בלביש
 סלם.3)3
 נל' נ13ל, 3לי נענוס, 3)6בל*נ

 גכ6י. חסוןגורל,
 ים. 3ל6 יעם, ג)6כליד
 נעליס. ינר'ס 3)6כלר"ב
 * *כלרב"ט
 סכי. נלקובל"ה
 מנויח. נלחכתבלה"ג
 6ני. לילס ונין סיס לילם נין וכליאבליה
 נעי. סכי נ)16בלה"נ
 סקודפ. נלסוןבלה"ק
 ויו. 653כל"ו
 ולפס. נלנכלהג
 חפ5ס. ונמס נ5נבלת*ח
 ורמל. נלחםבלחר
 וכר. נלסון וכריס, 3צ6 זה, 3ל6כל.1
 קיית6. ירע נלי קסמי er נל6כלהק
 נל6 סע6, 3)6 מוחס, 3)6בל-ח

 "רכס, 653 מנמס, 3)6חימס,
 מכתים.מלסין
 ג)מס.בלחי
 'סורח. למס ג'מבלח"י
 פקח. חג גלילכלח'פ
 3ל6 יגילס, נג6בליס

~slu 
 3ל6

 עת, %נ טענו 6%עותך,
 ע1נ לקםנקפר
 היונס, למס גיח לירועס, נכולכליי

 נלסון 3לסון'ונהם,3ל6יוי,
 יחיד_

 3)יסנ6.כליי
 6סכג,יס. ק(וד'ח נלסוןכלי"א
 גליסג6. בלישין

 נל6 כלוס, נל6 לכלן, נ6כל"כ
 כונס, 3לי כמונס, 3ל6נניס,
 גירן. נ5כחן בלכנ"דן כריכם.נל'
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 3ל, ת)ח, נל6 %יס, נ)6בל"ם

rn1DW,נ)סיועקי6 3)סין%'י%ימ 
 תס:ח. 3מס נקפר תסנה,נ)סיו
 3ל1 גקנ, '3)6 )גמלס, גכורבל"נ

 גסתה 3)6 גלי 3ל6גקנ01,
נקיס. 3)סי יק3ס, נ)סיו גיר,גל'
 גרר. 3)יבלנ'ד
 גק.ק. ג)סון גקנס, נ)סיוכלנ"ק
 :סתס. 3)6בלנ"ש
 ג) קעק, נלי קכגס, נליבל"ס

th~1'pקירי. 3)סון 
 נלסו עייס, 3ל6 לעחיס, 3ינהכל"ע

  עמיו 3לסון על3', 3)פיןענר',
 ע5ת.יט.ג)חי
 לעו)י גיוך ענר, 3)סוןבלעיב

13ר5גו.
 ע נלסין ורס, ע13יס נ)סוןכל9'ז

 עיר. ניסיובלע"ר
 3;ויכל"פ

 3)י פק", 3)') )עי'ון,
 קיק'. 3לסיןפגע,
 גרכוח 5רסש נלסון 5חס, 3)סיןבליע
 יי,ק.יי6ט
 קת'ע. נ)6 קלפי, 3ל6בל"ק
 יוג. ל"ח 3קפינלקיט
 י1קמ. נ"ייחטלק"
 3ל6 ינו, 3ל6 י6'ה, hiaפליר

 ר6סונוחי נ)וחומ לקהמ, נל6.לוחי
 יניס. נ)טון ל6סיגס,3)ילח

~*sa
 סממס, ג)6 סגיעסי נ)6

 גלי סרד, נלגוסי t~spנל3
 ס%וריסי נ)י) סגח, נלילסגוי,
 ספרוגי. נ)סין טני,גליל
 3)6 סתחס נל6 5ל"פ בל*בבל*ש

 פונס. נל6כרכס
 סמימ. נלסכחבלש*ה
 ותלכומ. סס 3מבלשוימ
 חנ6י, 3ל6 חורס, 3ל6בל"ע
 נלי tltSJD 3)6 חפסס,של6

 ח6חר, 3ל חכ)יח, 3ליח3ן,
 חרגוס 3לעון ח)וווי,3)סון

 763 נו)ס, 3"וי הג)ה, 63ורכימ
 *huttt, 633 ווסס, 763תיס,
 ת6יר, 3'ח הלוה, 3י"ח ע3ז6ר.נו
 תיעד, נימ וודרס, 3יח תיוח,כיה
 נ'ח %מקס, 3.ח תוסג,3'ח
 3יח תרי, ג.ח 11ר:מ, רחת)ון,

 גכ)תעלניך, ת)6כחן, 3כגתסח;,
 3י הוס)ס, כלח' תקוס,נכל

 תן)'קיןי נתה 31%"וח, 3יתסדורוח,
 וווה, גן תיר':ו, גני עמגו,געס
 ת):,ם, 3:' ווסל', 3ן ת:מס,נן
 הסה, 3:י תקי6, נ:י תעיס,נ:י
 נעלח נ:'0תממ'ח'ס, תספחסי3ר

 תייח, 3ע, וע'ה, נעלהלוס,
 3ע) וווס, 3ע) תיקדק,נע)

 תקמה, 3ע) תקי3), 3עלת)מ*ה,
 תייכי, 3ייך פ6תי'ח,נפסיס
 3ריח וולח, 3ר'ח ע.:ה,3ריח

 ת;ותן, 3רכח תטה, 3ר.חת:ומס,

 גר תן, 3ר תיגן, 3ר תיגה,ני
 תדרסיח.. 3חיה)יס.
 "גדס, נמדרם 6)ו, 3תד.נוחבמ"א

 6חרוח, גהלוס 6)יהו,3תכח3
 נתקיס vnb, גתקוס 6טכ:ן,גתגס:
 vnh, 3תסקל 6חר, %3קוס6חיס,
 36רהס, תנן גע) 6מי,3תסק)

 6חר. תן3ר
 סעיר. D)h' נתעתרבמא"ה
 ס6ס. ת6ורי נור6במאר'ה
 6מר. גהקיסבמא,ח
 מדלוס, 6) %תך hSDIW3בטא-ת
 3'ת.:1, גתסרס 3חר6, 3תסיור6במ-ב

 נגיתין. נתקעיח גסוו'ס, וו'ג'3ור6
 3גית'ן, nhgns 3ר6ס'ח,נתעסס

 3'. תן3ר
 nrrjlh. וסניס( ס6ינעיס ג ת"ג 3ןבמב.א
 כיתינו. 3תסרסבמב"*

 1%6' ניפיט נתסלסבמבי"*
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 נציגו, Vtsבמע"מ
 נסורס. פיג' 3ול6כמב"ש

 עיט, נסתיגו נעיןכמבש*ש
 נחמס, געיס שנימס, ג6תבמךנ

 נ%שלס גטין, 3עסכמ ץ31נישח
 mblpw3 ניול, ג%קפרנדולס,
 ענילס, ג?כ0 מ, ג%טנ0ג1517ס,

 ג,. %ן3ר
 %1גונ. נב גת05עחהמניט
 תפגיר. גתג'לחבטנ'ת
 עילס, 3יח יכעיס, מר נול6במ"ר
 3ר דוי, עגן 3פל ע7ליק'ן,נעם
 געדרס. 3עדיגח6י גתד3ר,בסד, דיה %ן 3ר רייע1
 6עיריס. ד3ליס 3עס 67פסר, גתםבסלוא
 סיס. נ%ייגחבטדהש
 foSt)n כתירסבמדה"נ
 7'ה תן ונר יין ען נר ובם-דבמ'ד
 י3ס, גתילס יגס, גתד3רבטר.ר
 ינג'ס.נעים
 גפדיגח obn, עבורי נוויבס"ה

 פתיח סגעלס, 3עדרססללו,
 געקוס OvWn~b, נעיםסייןי
 3עקמסשס, נתקוססמכר,אידש
 סו6, %מ ק 40 עלכיסגגי
 ל, ען 3ר סנריוח, תפנסימוך

 סחת עןנפי
 3סר6. נ%סיור6בסה*ב
 גיטים. 3עסרסבמתשע
 סדין. 3יד0בטדיד
 tbnp נעס7ור6בסהד'ק
 חנהנ6. נתסיול6במהרסת
 געי) סרנגיס, עילפ ניסבסנטר

 עוךג גן סרג, נעקוםסלחעיס,
 לגי.סרנ
 מסקל ושממח ססוש נמנבמה"ש
 מסיס,געקח
 וי. ק 3לבמץ
 61קתל. יריל 3ימבמך%
 ונפשכנ נעקם ונפסק, ישעבטובים

 1נעחן.נ%ט8
 למכרו. סריכןבמוכלל
 ועעכר, 3עק0 ועסה נענפכמדם

 יתחן.3עס6
 לוט. גתיוחיובטהצ
 ג%זפיכמחס

 וקוער. גערתך קטן,
 ורצחת ייננן תרגן 3רסו0במורהר
 חלס6. נ%ומנכמחת
 לך. נפוטרכמחל
 וחלתי5ו, 3עק15כמהע"ר

 נתפ' (כיס, כפיס (ה3' געעמבכהי
 ('. תן גר(רם,
 הפיס. %3,גבמושש
 ח81. (ר גרס נתעיבמזהה
 סיג. מל 3רכ0כטו"ט
 נעין לנרכס, וכרונו ת%תון 3ןבמחל

 י3רכס. (כדוגוענוחתו
 ע30ר, 3פל 0'סי %ים 63רבנתח

 ח'. ין 3ר ח,קסיגתקוס
 ססקל. %3ח5'חבטחה"ש
 כט17. 3פחיל0בטחנת
 סרס. כטדו נימילחבטחביה
 תורחו. כניי 3עחיל0במחכ-ת

 0ג17ל0. סורחי כטי נעמעםבמהכתה'נ

 פכ3ירו. נ%חילסבטחש
 חחילס. 3ע0ס3סבמח-ת
 טונים, 3עעפש יותנין, נעסכס-ט
 ע'. ען3ל
 יעיו, שנחל ייח nSDW 3כלבם%

 געת יטס, נתקים ילקיע,געיית
 653פי 'ופק עכס געלימי,

 י'. ען נר4ץרועליס,
 כגוז. עפיח נן כאוז, נע0'לסבסיב
 מלס. כנודו כעמילהבסכיה
 ע31. גל ס %% נחיםבסכמם
 3ע5ום סורסו, כגוי 3ת0ילפבמכהם
 סמועיהכגוס
 סגיולס. חורמו כטי 3ע0ילחבפכצזה*נ
 נעלכו0.במלי
 לשך עסנס ופ5 לשן, הרפס גפ5בשל
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 סקורם, גתל6כחבמלאהק
 וסופרות. וכריגוח נתלכיוחבמלחיש
 חי. לכל תופי 3.חבטופח
במלפ"ח

"'pfi] חיתו. לסי 
 תסיס, נתגבו הנגוח, תיני נור6בפיט

 נתחילת 3תהת5עו,געסת7ליקין,
 העסה היכניס, נתצותמכנויו,
 ג65ת' ת15ה, גתקוסהרכנה,
 תקוט. נתרצהתתלריס,
 תזל.ק'ן. 3תסבממ"ד
 תלוה, 3תקיסבממ"צ
 )ח,ג. תקיר געל )מפ, נהקירחכע"נ
 3תנסניס.כטנ'
 קחריס, 3תנילח קפריס, 3יחתקפרבמים

 קופר.ס: גתסכס קפיר,3ת)סנ
 סעורה. גווקוס קכגח,3תקיס
 נתקרה. ntpfiJ,כמסי
 ויולט. נתקלהבטס,ג

 הס"ס. נתקרח השיה, נתקפלבספה"ש
 חיתו. )ש גמקיחבמסלפ'ת
 , "במטלאן

 נפם. 3תס'ימבמסע
 גדול, גתקסרבטספ":
 קטן. התסמלבטספ"ק
 קמן, נתקפד קילהוק, נהקיימכמס"ק
 קוזק. קפוי תוכרגעל
 עמס,3תלוח עקקי)ן, גת*במ"ע

 גתקוס עיים, נתקוס עותדת,נתקותה
 הע.ס, 3ני עתיד, גתקוסעם'רוח,

 עת. תגיל נעל ע'נש, תקורנעל
 גתעסס. )תערנה, נעפלס,כסע'
 6תר'. 3תעי63בסע"א
 סע-ר. c)h' נתעתדבמעמרה
 ני6סיח. נתעסהנטע-ב
 ו'. תעין כרכה ורה, ענודה גתסכחהמע"ז
 יוניס, שעסיסבמעיש
 כנוד, תפלת קכמע"כ
 6תריק. ל6 עדם נתקוסכמעל"א
 ג'. נתעתדבטעטיג
 מלסחן, נתעתי סגח6, נתעליכמע"ש

 פלס. תעין נרכס סני,נתעטר
 פוקל. נטתוביהפ
 הטה. גתקוסבם,צ
 קענס, 3תזס היפחס, נטיסבמ"ק

 תקוגל. 3על קטן,תתחסי
 6מי. 3תקיסבמק'א
 ,,במקא,ח

 הלעוס. ותקלהבמקה.ט
 כמוה. נתקתבמקה"ש
 5חי. 3תקוסכמקו"א
 ותחכר. נתקםבטקו"מ
 וחלת'לו. )תקלובמכלת-ר
 שקה. גיוקוסבמק"ח
 קתיפלנ'. %13.במכרם
 תפלגי. ק6 3ת6'כטקמ"פ
 ת5וס. נתקוסבמקמ.צ
 עייס. גתקיס עות7ח, גהקותהכמק.ע
 ס)ש. ~alpnבמקשת
 גיח רגם מהדרס י03, נתשןבמ"ר

 ינליס. גוויסרע.ג(.
 יתרנה, וכרו)ס ר3יחוגו נח6חר'בם-ז-ל

 ל3רכח. וכרוגם ר13הינו3תררס'
 נתו5* סהר, גבס מקהה 3תהמשש

 סונוח. נעליתמנח,
 תי65. סלחה נתקיסבמשא"ם
 לילין סגיך נתסלס תארב,ככמש"א
 כסף. נל6 י6 6רע6חשיק
 סנגתל6. נתסגסבכהצבייג
 י'. פהן המגוס נ'כמש"ד
 להצריך. טסיה ניקוטכמשה*ל
 קודם. ס3ח 3תול6יבטקטק
 חעניח גתנעחבמ"ת
 13על גכתנ כגליון ככון, 63ורב-נ

 )כרי, ג'סול )פסוח, 3ור6)דה,
 נדר, נלי נון, גיח גסתן,ניח
 )נביס, 3וי  .לעורית,נל'
 גון, גן גדה, 3ן (hG,גגי
 גהק, 3; נכי. 3ן גם;3ן
 נכפה, כעל גלל, 3ן )סחני,3ן
 נחחס, ופלי  ליפנ,  גפני נק,נעל
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 נרכח נפס', 3לכי גת",נלוך
 )פח%, 3ר נפסלי, נוכחניסו*ן,

 .למירס. בסר לסו3ר
 076, 3יגח 6ור, גר06 63ולןכג"א

 3נ' 076, 3:י 6מריג6י3גיקח6
 6מה. 3גסיתס6סרן,
 נעס' גיגי 'tih)p 6ין 3טקמחכנא"י
 ייי,6ח
 גד. גני גרון, נגע.חבנ"ג
 7ן. נג' 7י7ן, 3ל7ון 7ו7י, נןבמד
 ייין. 3)ייוןבנד"ד
 ו0, נגווןב:ד"ז
 r7ho. 3נ' ס76ס, 3גיכנה"א
 יקוד. הוד ג5מ ני:0כנה"י
 ה.כ)6. לגיב:הי"כ
 הכקף. גגקויוחבנה"כ
 סתה 3גיבנהים
 סמר. 3נ'בנה"ע
 3גוקח6.ננו'

 גמחס. ו3עג' גכח3 3עגיבנוכ"נ
 גער6 3גיקמת ניקיגן, גנוקח6ומבנו"נ

 הק7הון. נגוקמכנוה"ק
 טעס. נוחן 3י טעס, 3גוחןבנו.ש
 כיחיסי גגוחבנהכ
 יתשיס. 3גיןכנהם
 שח. נגוחבנו"ש

 tlwh .סר6ל נגיכניש
 יונס. 3ייבנישו
 5ורס. 'סתרם יסל6ל 3ג'ב:י"צ
 כרחוח. י3וווח, גן'ר, נרכוח.כני"כ
 3גי כעלש, 3ני כושס, 01:3בנ'כ

 כפיס. 3גסי6יחכריחוח,
 כמ. ליעף גוחן גי71בנל"כ
 ול6ין כמ qD'5 נוחן נווך ולאע"יבנל.כ

 ירגס. ע5תה6וג'ס
 3מ חעיס, 3)' ת,כיס, 3ג'במם

 תספחח. 3גי תסס, 3ג'תקר6,
 סס. ת)כ'ס 3ג'בנם"ה
 ווחי)ה. 3לב:ם.מ
 גסתעיס, ג4חחבנ":
 קורריס. ננ'ס שחון, 3גיבנ"ס
 ע)יס, 3ג' עז)ס, גג' עו)ס, גגיןבנ"ע
 עגיימ 3ג' עון)י, 3ני ע)ת5,גגי
 סקנדל. 3גמלחבנעה"ם
 ווסכ3ו. על נוחו גע7ןבנע"מ
 גגי5'ון. 5יון, ננחתמ 35י, 3:חלמב:,צ

 וירוס)יס. 5'ון נגחההכנצו."ר
 כחג. 75ין ננכקיסבנצ"כ
 קרח. 3ני ק0לח, 3רבנ"ק
 חפן. 3גקיטחב:ק"ח
 "כנקם"ח
 ר6ונן, 3ני ר13ח, גפסוח נול6כניר

 למתגיס. 3ג' ר3יעיס,3נ' וחלתייו. גנובנו"ת

 ע' ק)מה, גגין סומ, 3גומ במש 1 3ט חויין, 3גי follJn 3גיכמ"
 חפן, ננקשמ מפ5ס, ננפסמי'6,
 מטכה,3גר
 לוו. נגמתחכנחם"צ
 5'ון. 3גמתח 5ג', נגמלחבנח"צ
 וירוס5ימ 5יון לגחתחכ:חצו.י
 סנעה. גכח)ח סעת6, חרס גגרויכנה.ש
 ;~tcr גוחן 3ר טעסי 3גו6ןבנ"מ
 נרון. נגטיחבנש"נ
 יי'ס. גט'לח 3יכח י7יסי ננט.לחכנש"י
 '7.ס, גנט'לח ילוסליסי טגסבנ"י

 'עקנ, 3ג' יוגס, 3גי plf)גגי

 'ססכי. 3כי יסי6ל,3ג'

פחיי0.
 6חש עשתסכנערא
 סנעולס. נגוהגכנשכ'ע
 קיוס'ס. סל 3:ןכנש"ק
 037. תהוס נגקנ6בנת"ר
 3'חק6ה, 3וקיקן'ק', קיתן,כ"טג6
 ק'חון, 3גי קמק, 3לי קמי,3'ח
 ק.חר, 3ן קסל, 3ן קורל.ס,3:'ס
 th)'p נן קירר, 3ן lbn'ilp,3ן
 קרוק, 3ן th~'p 3ן קיניור,3ן

 קוניס, 3' קפו, 3עלגעלק71,
'3tot)ntp  '3י  סתפיגוס, ל 
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 קפריס, 3' ספיחם,נ'
tb)Wקפלים, %3לס 

 3סד, גקיני, נק7ר6,- געגוע,בסי
 נקפי, תכיף, 3קטיכוס,נסיהן,
 צנססיס(. ) בק'נסחו,
 6מליס, נקי17ח vDb, נקנסובם'צ

 עמריה. גקפליס 6"ללענקיל6
 ירסין. ניח נקוףבסביר
 סגי. 3ימ נסיףבסב"ש
 נקימן נתוק, נקוף ניול, נקויבמ"ג
 גל נקעויה תילך, ניכעסגי,
 גקיעמ5 נקיף7נר'1, ינוי, נקיףכמיד

 7גוקס. גקרכחרסת'6,
 סתחמיל. רגול נקוףבםד"ה
 סיום. סדר יקפלכםרה"ף
 עולס. נסדרבסד"ע
 גקך הכחוג, 3קי7 ה.וס, נסייכסיה

 שסר. נקפר סגסיר, לקפלסכל,
 מקרן. נקוףכסה"ת
 סגח'ר. נתפרכטה"ב
 הי13ר. לקוף סיורוח, גקילבמה"ד
 סחר. 3קסלכסה"ז
 ס'וס. 93ררבטרדי
 לטפר סכל, נקך הכהונ, נקויבסה"כ

סכזנוח,
 ~IV7WU שוף העולס, גק,ףבסה"ע
qtps,תבין 
 קקיוסיס. נססרשבמחיק
 הלוקח. גססיכטה"ר
 יונלוי. גסתיבסיס"ג
 סעעוד, נקוף העולסי נסיףכשה.ש
 העגין.נקיף
 ומורת. קורר גןבמו"מ
 מסיי'ס, נקפר מ.'ס, נקמלבסייח

 מ'לנ.ס. נקפייס חדסיס,3קמריס
 תרסיס. וסברסבסרפד
 טו3.ס. מ.יס נספרכסחיט
 חיליג'ס. גקפריסכסח.צ
 עעתג 3ק3'כ"ט

 lW'pJ'בסי'
 עילס. נספר יכניס, נקסריסכסי
 b~e. נמשמעבס"ד
 6רס. לוח נספרבסל"א
 תסיס, למס נקפינטלים
 געחמ. גקיטנ'בסן

 נספי' thpttpptp3כסיסגקוףקיטן,
קפלי.
 עין. נקקורבא"ע
 נקפלנו. גקפר,בוסם'
 נקוף פרק, נקיף מקיק, 3ק1ףבסרם

פרסה.
 סקדוסיס. נספליסבספגם
 מיפיס. 3קפריס מייס, 3קפרבבה"ח
 יסומ. פנים נסגלבלח"י
 bnp. פלק נסיףנספיק
 קרטגיס, נקפלי קננה, נססייבס"ק

 קררויס. נקפלי קולם,נקפני
 פחנס. ילינ קינטלק נספרבסקי'פ
 גקפריס ריחה, קרומם 13פהבשה-

 רסיס, נקפריסר6סוגיס,
 פתוח, 3קפר סירס; גהפר.סבמ"ש

 מגי.3קפר
 החחו:וה קעירות ג' טינית, נקוס'בסלע

 תולה. 3קחר' מורה,צקפל
 נעל, נעו:ס, לעולס, כעריס,בע'

נעכין.
 ע.ן, נגח עסק, ג6ר עריס, 163צ"ע

 לה עילס, נחינח טניס,נריקנו
 עולס, חין עח'ס, נכור'עלתין,
 עלי, גגי עילק, גגי עדות,3ג'
 כתגי, 3גי עלתך, 3גי טליה,3יי
 עו:פין,3ן3גיכו;י6ל, ענייס,גיי
 עזריה,3ן 3tb):uן bW',3ן
 כקינך, נן עתרס, גן עיל,גן

 3' עד'ס, 3' עלתו,נעיוה
 עגירה, געל ען3וח, 'גיעולתוח,

 נפני עק.דס, געל עגלה,3על
 עסיס, עבה עלתו, נפניעד,ס,
 3ח- שין, כסיס עולס,נריקת
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 עתי, 3חעימס,

 ן 6חל, 3פי 56יליס, נעגודמבעב
 נפנין 6', 3פתוד לדיגי,לעיני
 קמח. נעלס6מר,
 קנייה, נפלבעשב
 פגיוחbSrh .6 פגיך נחרבעא"ע
 3רי0, נפ5, נפייס, ע5י נירקבע"ב

 הרוך 3', 3פתו7 3חיס,)עלי
 ני6סימ.עוסה
 6וח'ומ. ע-נ גןההכ"א
 הנתר. נעריב;כה"נ
 תילה. נריח נפלבעכ"ס
 3טת,ס. r~u 3יי6בקכ"ש
 חכ).מ. 3לח. 3ע5סלכ"ת
 :וים, 3עו5 נבלס, נעטרהבע"נ

 געלנהר6, ושלנטל,נעהןניונ,
 בלה.געל
 ן חסד.ס. נתילוח נעלבעג"ח
 .בעגם.ה
 ן נעל רנר, געל דנני, 3עלבע-ד
 ירסן, 3על 7קיוק, 3עליין,

 ן . רין.3כלת6
 : 31עלת6 דין 3עלה6 ומע"דכע"ר.

י6ה-.
 ן ה63, 3ע1)ס ה63, פילס 3ןבע"ה

 הסס, נעורת הרסס,געוגיח'כו
 ן 3פל התחי, 3על הניח,3על

 ן געלין סחרוחיח, געלסעיטול,
 הקוזס. נוויך הלטח, נעןה63,

 נעל הטס, געלבעה*ב3ע)סה63,
 ה63.פולס
 3על הניגס, געל מנתול, העילסבעה"נ

 ן הנרסיי.י געלעגולח גדולוח,הלכוח
 נפ) תייר, נענן היין, נפולסבעה"ד

 ן  ה~ר.ו. 3עלת6 הדך, 3עלהיכר,
 הסס נערי ויסייגחי, דלוי  געתנעדרו

1.סשח'.
 הוה. גטנין ס", ועילסבעה"ז

 ט31. הזעם ען נעלנעהר*ט
 החול, נעל סמחוס, על 63בעה"ח

 גע" סחררן, 3פל סמרר,3פל
 סחים.

 סעול'ס. נפלבעה"נ
 יחנרך. ססס נפזרתבעתוי
 * . "כעה"ת
 סכרם. 3ע5בעה"כ
 סע65כיס, 3פי5ס סעו5וח, כעולסבעה"מ

 3על סי5וכס, יעיל העליס,3עילמ
 נפלסתמנר, 3עלסתילס,התקור,
 מתעות.3פל
 סת6ור. נעלכעהם"א
 התחס13מ. נעל סתח3ר, געלכעדג('ח
 ספר. סתמנה 3עלכעהמח"ם

 SD3' הגק, געל מנהר, נעגלבעה"נ
 הנזכר. גענ'ןה:סכ,
 מנוכר. נעגיןב;הנ'.1
 ליפלח, סיכר ניסן .לבעה:ו
 קפר. סתמ3ר 3ילבעה"ם
 ס?יפיר, 3?ל היל'ון, ג?ילסבעה"ע
 3פ: ס?קריס, 3פל ס?קירס,3?ל

הפריך.
 ס?:לס. נעלכעהע"ג
 ספקה גפרג הפרס, גחלבעהיש
  מפקרים 3פל ספתייס,  נכלבעהש.ק
  פג71ח  נפל סקרוסס, וצייבעה.ק

הקירס.
 הרחת'ח. 3ע5 הרגים, נעיניח'גובעה"ר
 הרקון.נטל
 הרחת.ס. 3עהבעהרח
 הללון. געלכעהר'צ
 נע5 הכהי, 3ע5 הסס, נשרהבעה,ש

 הסס, גפל הסיר, גפלהסטר,
 הספר.3ע5
 נ3%. הסס נעג הסכר, נעגבעהש'ום
 'חנון סקס 3ען7ח ובהנצתב;הש"י
 כס. ל.עף הג01ןיגחן
 סתירה, SB3' חחוס:יח, תעליכעה'ת
 רשרושה. 3על החל,געל
 סחוסעיח. נעליבעהת-ו
 לסרבל. 061 נעירבשב.י
 ונסר, נעורכעוכ"ש
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 ' 630, 3עולס ס63, עולס 3ןבעהה

 הר3'ס. 3טונוחיגו orn,נטולס
 ה63. 3עולס ה63, עולס 3ןבעחה"כ
 סיור. 3עין סדין, 3עולסבעוה*ר
 ס;ס. נעולסבעוה"ו
 סתל6כיס. נעולס סת;לוח, נטולסכעוה"מ
 סטליון. 3עולסבעיה"ע
 חקורה. 3ע31יכעוה*ק
 הרגיס. 3עוגותעוכעוהיר
 יסחר6ס. 3עייסבעחה"ת
 '5חק. נעילח יוס, נעו7בעהי
 וכגוד. עוסר נסי6להבעף'כ

 גיול, 3ע.וןבשו"ג
 טו3. 'וס 3ער3בעיו"ש
 יסתמ נע5 תוכי, 'פה נטיןבעי"מ
תסה.
 חסי3ס. יתי 3עסרחבעי'ת
 כח, 3ע5 כסג'ס, 3עג.בע"כ

 3פ'.

 כסיף. 3ע5כרמו,
 סקיוסה, ייו כת3 3עלסבעכיה"ק
 כגפ.ס. 3עלכעכ"נ
 קיפר. כחנ 3ע5געכ"ם
 י,בעכת.ם
 5סין. )סנסנעיס( 3ע'כעיל

 3ט13יחתקיס, תנומחו, בע"מננןעדן 3עןיס (ס, 3ע3ור ורס, נע713סבע"ו
 3ע5 תלוכס, נעיל וזלוה, 3ע'5ח ן יוכר, 3ע.ן (נוח, 3עילה(ותתין,

  ירירן, נפ5  ת7וה, 3ע5תניח,ןנעלוכרון.
 ממ3ר, 3על תור, נע5 תוס,3ע:' ססס. 3ע;רחבעז*ה

 3ער3ון תלחתה, 3על3טלתל"כה,ן יחנלך. ססס 3עולחנ:עזה"י
 3ע5 תח.13ח, 3ענ תטסח, 3עלתוגג5,"" "בעזה"ת
 ע6תרוח. נטסרס ת6תרוח,פסיס' הסס. נע;רח שבעי.

 נטסרס ת6תרוח, עטיח 3ע5 בעמ.אן 'חגיך.ססס 3מרתבע1חוז"י
ת6תרוח.. נם'ס. 'מרחבעףנ
 3ל6ם.ח. תעסה עיסח 3רוך כעם"כן סתיס.סיכן 3מרח לבעוש
 3על חתן, געור חו3ה, 3עולתבט"ח

ato3על ,bDn 5געל חי, 3ע 
 3ת.עריחותה. 3טלמלר,מנוח,
 חונ נעל 7ליס, .מונן 3ע;רסכעח"ר

 מקור 3על דעח, מוח נעל7וחק,

 ווניס. 3עגכעמ"ג
 תדקדק. 3ע5כעם'ד
 וקליעס. תור נעצכעמר'ק
 ל3רכה. וכרוגו תנוחחו גפדןבעטז"ל
 תמ3ר. 3על חי, תוס נעלכעם"ח

 הסקל. תח5יח 3עלכעמחה"ש
 קפר. תח3ר נפלכעסח"ס

כעם.ס נ(כר. יסי לג5ח חנייחו 3עיןבעחלי"נ
 3עק~1ח'

 תסיח6. תלכ6
 3על גק, נעל מ3ס, נשלמבע"נ נ;כרח. ההי 5גלח חנייחס נעךןבעחלת"נ
 נמל, נער3' נפס, 3על)סיין, מגיח. 3ע5בעח"נ

 נסיוניח.3פסיה סיפי. מחס געלבעחת"ס
 דג6. ג(כר 23ני1 כענ"דן טוריס. נעל טתטם, נענר'בע"ט
 3יסודה. נויע נפל כענובי,י ן (קג'ס, 3עטרת וסנ, 3עטרחבעט"1
 מסכני. גית 3ע17 כעל'מן וה3.  טורינעל
 חנימ גפסי ע7ן 3נן ויב"ש בענת"נן 3עין ,חנרך, 3עורחו יוס, 3עו7כע"י

 עלוס. 3ה)וחחו ויס6ן פקידח נעל 'פס, נעי:יעקנ,
 קפר. געל קוי, נע5בע"ס י7וח, נעסרילחק,
 נעין. קדל 3ע5 בעם*נן סכפ:ליס, יוס נער3בעיהיכ
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 עד. עד' נווך ענירה, נע5כע"ע
 ג3י.טל כעועי גל'ליס, עניים נעוציכעע"נ

 תהגתו. כס טד פי' ניוןבעעש,ת
 3טlu,,D 5' 3ט5 פס, 3ע5כע"פ

 געלפליגמ6, פיווח, 3עלמ'פיום,
 פקח. 3עוO'npD 3,ועוגי
 פחמ' 3על תיקר, פר' נעלבעפ"ת

משגס.
 נתח 5דקס, נעל 5יליח6, 3ע'6בע.צ

5רס,
 נסרס, ט5' 3ור6כעצ"כ
 לירך. 5יס געלכעצל"ר
 נטל קנזס, נע5 עק'דס, נעלבע"ק

 t~h)p נעל קירץ, 3עלקותה,
 קרי6ח. 3על קרי,געל
 תס.ח6. תלכ6 נעק3וחכעקמ.מ
 עקר'ס, נע5בעק"ר

 לע, גט.ן ימנומ'ך, טילם 3חקדבע"י
 3טת רחתיס, גטל רקחו,3ע5י
 3קסו רמס, עת'ס 3קר3ר5ין,
 רחתיס.עלי
 סימן, שרגעל סינוור, נעיכע"ש
 מנח. 3עי3 מס,נע5
 נמאיס. f~nu גוילכעש"כ
 נו.ס. סל 3מי:16חכעש"ג
 מ3. סס 3ט5 סטי, נעלכעסתם
 יתי. 3עסרח .וט, סל נענינוכעש"י
 חסינה. .חי נעסיחבעש.'ת
 נח4 ס5 געעיובעשב
 טילס. סל גער:'כעסך'ע
 סט.ס. סיכן נטורתבעש"ש
 תוקסות, געלי חסונם, עטה ניןבע"ת

 נעל חלוה, 3טל חר'ק'ן,נטלי
 חכליח, 3על חוכת, נעלתוקע.
 נעל חעגיג, נעל חלהיד,3על

 חסינה. 3עלחפלה,

 חוקע. נעלבכה"ק
 מריקין, נעליבעתיר
 תסינס. נטל כעתש.ו -בעת"ש
 3ססיקח6, נפקוק, גפייוס,בפ'

 נפלסס, נסלק, נפלט,3פרסק.6,
3פמיחס.

 גועת פלי, גור* פסחן, צגייבים
 ע6נ/ לס פוט5, 3'טמפויס,
 נן פוי, 3ן פיה, גן פרן,לח

 פקועם, 3ן מגדריך, 3ןפלוגי,
 tOD 3טל פרין, 3ן מיעץ,גן
 נעל ptpD, נט5 עליעס,גטל
 פעתיס, 3' פר5יס, 3טלפעיר,
 פר15פין, 3' פלוס, נ' פרושו",3'
 3' סרסיומ, 3י פוקיס,3'

 3ר6ם סרק, 3ר6םפסיט.ן,
 3ר סמח', גר מי6, גרסרסה,
 עגול. 3סרעפ6,
 6חד, 3פס 76מה, סי' 3יר6כם.א

 גסר5וף 6חמ, גפעס 6חר,גמעם
 סרק'ס6ת5עיס. 3' 3סוק6ח6,7מר,
 טריעוח. 6לו נערקכעב"ם
 75יה 6ין נפרקבפא"צ
 יין. ניח 3פנ'בפצ"ר
 מו13. נעל גסנ'כפ:ע"ח
 6רן. דיך נפר'סוחכפד"א
 קליבר. יריי 3מרקיכפדו"'א
 סלי 3ור6 הסיתת, פרי נורקבפ"ה

 הסליחיס. גסעליהטן,
 הכיתה. פר' 6713בפה"א
 ספיח. כפכיבפה"ב
 הגפן. פר' 3ור6כפהינ
 לתע5ס. סג,כר כפרקכפתיל
 סתסג'וח. כאירוסכפה"מ
 לתעלה, המכר נפרקבפהנ-ל
 העף. פלי גירךבפהייע
 מועל. 3ינוגיבפיו

 תתם. נפועל כפויתי הדסן. חרוהח נעלבעתה"ד
 זה. בפגי t,,ecן ל6 ונץ מס31ס עסה גיןבעתובלע"ת

 מדק. ערי נקפל כמ"חן חסיגס.עסת
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 גסס. נסחייפח"נ
 סחיטס. טעון פקיעס 3ןבפם"ש
 3עירוס.כפי'
 סלט' 3וע, יסלכון, פגיך 63ורבם"י

 יוסף. פולח 3ן'וקף,
 סתסנ'ו0. 3טרוסבסיהם"ש

 כל. נעיכפ"כ

 חכסח. 5'5'ח 3ן 0כנניס, 653ייכצה*כ
 0גידין. 53ותוחבצהה
 דלחיס. י5ינ נ5עעובצ"ד
 נ5'ת5וס,בצים'
 5ר. לו 5יחס נכלבצל"צ
 תייוסליס, נ65ח'כצט"י
 תת5ייס. נ65תיכצמ.ם

 גקו עיין, 53ר'ךכצ"ע olh. כל 3סגיבפל"א

~ea
 hD'~p. 3י5'ג6כצ"ק )ו,ן. 3עג'

 סיי. 53לבצ'ש לע5רח. עקח ניןכפל"ע
 ימלינן. סיי 53לבצסדיי ן נעועל 3פסתל6, תטס, נע6חבם"ם

 מחלונן. סי' 53לכצש"ת 3סנ-ס ת6'רוח, נענ'סתתס,
 3סרקותי תגדיס, 3פריתועילומ,
תילח6.
 תגייס. נפייבשמ"נ

 ערוטס, תסוס נפמוחבפטש"פ
 געני נמחס, 3סנ' נעס, נפמ'כפ"נ

גכחנ.
 וחחס. נכחנ נפגיבפמו

 נחחס. ו3סני נכח3 3פניכפנוכם"נ
 נחחס. נסייבפנ"ח
 ככמ3. 3סכיובפנייכ

 ונחחס. נכח3 3פכיבפנכונ"ח
 ל ע5תי, געני עדיס, נעגיכפ"ע

 עליוגיס,פרקיס
 ר6סיגח. געעסכפע"ר
 קת6. נערקבפ"ק olbnD~ 3עחעכפ"פ

 ועיס. קהל נסגיבפקו"ע
 גסעס רניס, נעגי רנו, נסגיבפ"ר

 ר6ס, נעליעמכ6סיגח,
 נפרס0. נפרק, blpmD3,בםר,
 חדס, ער' נסעיבפר"ח
 מהע. 3פריסה סלוס, 3פריקחבפר"ש
 סיל0, נסרק סתע, גפייסחכם*ש
 3נין ntSS~, 3)וח tp'b 13חןב*צ

 5פור. 3ן 5יון, 3ן 5ר'ק, 3ן5'ון,
 6לסיס. 53לס 6סכנוי, ג5ל6לבצ'א
 גדולס. 53יסכצ"נ

 סמייס. 53מלבצר,*ה

 נקר'6, נקו6, נקי5יר,כק'
 3ימ קדיס6, 3ו5'ג6 קתו,, 633כ"ק

 tb)Dp 3תה 3ה6יקתיפלגי,קנול,
 קומ, 3ני קק)ה, 3גי קדם,3ני
 קנלה, נעל קייה6, נן קטן,3ן
 קריסימ, נ' קר', 3על קור3,6על
 קסיימ, 3ר קפר6, 3ר , קודס3ל,ת
 קול.נ0
 6חרון. 3קו:טרס 6רן, ק5ו' 3כלבק"א

 ו3דעח. 3תר06 גקי)כקבפוב.ר
 נתיר. נקניןבק"נ

 ק,דר. 6ג3 נתיר נק:'ןבקגא"ס
 6חרן. סל נקיוסחובקדש.א
 'סר6ל, נקסלימ היוס, 3קיוסבקה"י

 o~filo.3קר3
 חהגיל0. 3קרי6חכקהמ"נ
 סקדסיס. קדש ל0בקה"ק
 וחותר. 3קלבק"1
 6מרון. 3קונערס;קהא
 וחותר. 3קלכקו"ח
 לחיל. קויס ניןבקהל
 נקינטרס.בקונ'
 651ן. נקיבקו.צ
 ורניל. נקי יס, נקילכקי"ר
 וחע6רח'גו. קדסגו טחבקהת
 :ייח. 3קינבק"ז
 3קלנן ח3רו, 3קלון חוליס, נקילבק"ח

מע6מ.
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 וסניס 'טיס 3ק5יי0בקחשש
 )מו). ק71ם ניןבק*ל
 קתיפ)ני, נט6י קעיפ5ני, נס6בקאם

 תמי)ס.כקסת
 וס. עכחנ נחנ)חבקם"ו
 כ3. ט)ן נקריחכקבהר
 נפיי. נקיעבג~ע
 קתל. נקנ'ןבקש
 עט7ח. ק7י נקוגטלקנקם4ע
 עיח. 3קלגן עסס, 3קוסבקיע
 קפל6. 3לבק*פ

 וסניס. *ת'ס נק5ירתבקצירש

בק"-
 יס. 3קי)
 6סין. 50 3קיוסחובקש-ש
 ני י5סוגס, oha רנג נחןב-ר
 3'ח י6סין' נ,ת י6ס, 3'מונ
 רנהציס, 3ני tp1b1 3רלמל,
 רכנ, 3ן רני, נן לחתכיס,3מ
 3ריך רנס, גל6סיח ימט'ס,גע)

 3סתיס לסיייס, 3' רנ, 3רלמתג6,
.ph1
 Dh'. ר3 גר 6מלוגס, 3הסבר"ש

 ל6ס נל6ע1גסברששי"ת
~.OSh 

 סיקגלו
Sh9p'.לנורס 
 33לכס. נלכגיכרב"כ
 3ע)יס. 3לסוחכרבו"ע
 נ5655. ר' 3ןברב'צ
 נפל6. נליסבמ"ג
 ס5נ. גסס לומ נרלברמש
 נליך 37ליס, גלול יעומ, נלו3בר"ד

 3חר 7137, גריס וקייפן,למתנ6
 יעו0.לונ
 .חריף. רוי ל' נכיברד"ח
 יר3גן. 3ריי60 ר3, יר bnt'1sברדיר
 יר3 3ריס 'חויפ ילנ נליסברדר*י
 'סוסע. 7רנ נליתיוקי,
 סרנ'ס. גיסוח ססנס, ני6סבר"ה
 חגות). 3רכת סנוף, 3ל6ותברדינ
 ס7יוע. נלכחברח"ד
 ס,ן. 3לכח שנח, נרכחברה.ז

 סמים, 3רג0 סמים", נלי0כרהיח
 סמעס,נרכח

 סעו3* נוכמברה"ט)ני,
 סימיר, נלסוחברה"י
 סכסמסן גלכמברהיכ
 ח)ויס, נרכח סלנכס, נונתברריל
 ס)חס.נרכח
 כפור. )יוס זסנח ו6ס ניןברהלי"כ

 ;עיכ'1, כיכת חתוון, גרנמכרה"ם.

 חפוון. נרכח בררגרז,
 חנסנין. נלכתברה"נ

 סססר. נל6ס ברהיםן
 סעע71. נל6ם ברה"ען
 ססיממ. גיכוס ברה"פן
 סכ3יס. נרסיח ברה*ר ןני
  יפסר. נינח כרהושיה 1לח

 סחווח. נוכ0ברההז
 סגי. יניח ל6סין 3יחברוב*ש
 וילפס. נלימבררד
 1ס35מה. גרכסברוה"צ
 סקויס. ניםכרזה"ק
 ומסריו נרמת'1כרו"ח
 טפס. נרוך עפמ, נכיסביו.ש
 נסתחה כתיחו, י6'ו (l'Db ננ)כוהשכ
 ט5ס. אעי1לנס
 ת5י.ס. גלומ tnw~pw נלונברהם
 ט15י0, נלוחברומ"צ
 ונכון. גרולבררנ
 פו5ס. נלוסברהע
 1ק65ח. גלטחברהק

 ומקייו. רחפיו נרונברורוהה
 יסייס. כלכסברוהן
 עי5ס. ס) 3לוט1כרושהע
 )6ס. :)סה רח5 3)ססברהל

 ניכח חסי'י' נרונבר"חנר6סחיס,
 מת6, ניר' נרר'חיי6, חדס,ל6ס
 מסי6. ר3 גר חגיל6, ר'גר
 ט31. כל5וןב:ר"ש
 נריס. 3רייח6,בריי
 '(tOD1 3ר2'ג1 יוגס, נלנינובר*י



 מוהל - 1פ -בף"ח

 יסל6ל. ניסיס 'וסף,נרכי
 6נלסס. גרימבר"א
 כסליי. 317 $ח כסגיסי נרכסבר-כ
 כסניס. 3יכמ סמדסי 3יכמברכיה
 מ151מ. כל נר5סברכ*ח
W71aטונ. 3רכס 
 יוקף. נרכיכרכזי
 לנטלס. נלכסבר*ל
 ע"יס, 3רומ תקוהות, נלונכר*ם
 b'u9S עילס, נרימ ט6טל,נריס

עסיתכ6.
 hnluv. ילכ6 לחיג6 נג'ךברם"ד
 יתין. נרכסברם"ו
 ר15מ. תעני י15גך נט)ברם"ר
 נכו'.. נרסומבר*נ
 h)w. גיקצ שעו, גריסגר"ם
 ו5ון געח עייס, למעז גע6בר"ע

 עולס. נרי6תענימיך,
 מלק. נליסבר'פ
 5יוק. ר, נניבריצ
 טונ. נל5יןברצ*פ
 קייס. גכיסבר-ק
 ע:גסיך. קטון נלנעכרק"ע
 רעס. גרומ רג0, נר6סימכר"ר

 וחקד'1. רחת'ו גרונבררו"ח
 לי)לן. ימתנ6 רסיייח 3,ברר"ל
 ס)וס. נריח סתעין, גרניבר"ש

 ת5ויס. ס6יג0 גרומברשא"מ
  כגויך,  גרטוחכרש"כ
 עי)ס. סל 3וותוכרש"ע

 סלקי1סח. 3ר15ן קייס,ברשייק3ו5יןסיי
 שכול. רחס 3ונ: שנוח, נו6ס'בר"ת
 3סורס. 3סער, 3סעה, 3סנס,בש'
 63ר סלתה, נ6הס סטל, 63יכיש

 סנת0, ניח ס6ון, ג'חסנע,
 ג'ת סתו6ל, ג'ה סת6ק3'ת

 nbc,ניתר קגי, ניחסתסי
 3ליס'נוי, 3כורס~ר,3יחסמ'ט0,

 סטח, 3ן מלת0, 3גין ס3ע,3גוח
 ם'חןל, טף סמעין, ק סתו6ל,3ן

 נלוך ס%6מ 3ווך סעי,3על
 ססס' נרי6ח סתיס, ני'6מסט,
 נרכח סליס, נריח עעיס,נריך

tbbtnDל סליסיסי ני ~ntsa 
 ענפ. 3מ סערוח, ני tntUDני
 סת61ל נימ 6ותליס, hnD' נימבש"א

tp~nh3לו7 5מליס: סעי נעל 
 603יס6תרי

 W1b~ נסיס 6'קירין,
 נסלים 6תרו, נעס 6מריס,נסל
 6מח. יסעס6',
 5עסל, נם6יב12איא

 3ס~
 6יק1לץ.

 דוכח'. נם6רבשא'ד
 סמקדחי. וכל ט6ר נס3ינכשאדה
 6מליס. נסיבשא"ח
כשאייה

~bDJ 
 חסנה. יעומ

 ס6כלגו נרוך תגוקנ, ס6יטכשאיש3כלי
 תינו. נס5יגוווסלו,
 ענוקנ. ס6יגי נכליבשאם"נ
 קסריס. נס6רכשא,ס
 סי0. נם6)חבשא"פ
 5ליכח. ס6יגס נלכסכשא"צ
 סליס. nSthgaבשא"ש
 חמחוגי~ה. 3נ' ס6תי נווךבשבנ"ת
 גחלנ. 3סיבשב*ח
 נתורסיגסטעס נוי, גיעילבש"נ

 נדול.נסיסל
 י16רייח6, נסגועה יוכחי, 3ס6רכטףר
 3ססה'. גסיר6יר'יגי, סהוי'י3'

 י6ור"ת6. נסנועסכשד"א
 טיט דוהס סחח גיו צא"ת ט"שבש"ר

 חממיח. 6רן 5)וווח ס6יל)ה'ון(
 עגת6. דהליה סתיה 3ייךבשדם.ע
 ערוך. דפוקי 3ס6רבשרפ"ע
 60מר,ן. סתי6ל 3יחבש"ה

 ע)יגו 0630 ]3סנה[ 3ס3ועבשהב:ך'ל
 .לטוגה

 0דין. נסעה הדחק, 3סעחבשה"ד
 ססחינו. 3יכחכשהי,ח
 0630 3סג0 סלקטי 3ס3וליבשהייל

ל319ס.
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 תצריכי. נססבשה"ש
 סיגיי. שעת ספנה, Tb~3נשה"פ
 סחע5ה. נסעתבשהית
 ועיי. נסחי ויס, נסובשם
 le1h. נסים וקלה, נסנועסכאו"א
 ונקותך. נסכ3ךבשוכ"ק
 נדו). לסוסיכשאג
 ייס. נסרכשי"ר
 ידפס. 3סלכשוד"נ
 העולס. והיה ס6תר צרוךבשויה
 וח35. 3סרכשייח
 פינס. נטילסכשו*ט
 יייז. גסיכשהי
 נסס יתפל1ח, סימך 3ולוחכשו"ם

 יתסי3. 3סי6לותלכוח,
 ונדח. נסיטבשו"נ
 ערול. נסיפר:שופ"נ
 חפלה. 3סיתפ וממינוח, 3ס6)יח:שו"ת
 חתולה. נסנשהבח"ה
 6ת1. נסחיטחבשחט
 תכ13רו. סמוק כלוךבשחים
 טלו. כסמיטח:שח"ע
 לנס, גשרה ט3, סט נע5בש"ט
 מזג.3סס
 1תוללחח. טונה נסעהבשטחט
 וחניעס. טלה סיס נליבשטו"ת
 נסלח.בשי'
 3ס3טיסו7ה, 3ם6י5חיע3'ן,יסר6ל, מותי כריך 'ח15נן, סי' גללבש"י
 יד.גמל
 הסגה. יתוח hD3(:שי"ה
 טי3ה. 3סי3מ:'ש"ט
 ו~חניח.ן. 3ס'5הי תקכמ, נסי)היבשי"מ
 כהן. סעח. נפלבש"ב

 ינינו. כנוי נססבשכב"ר
 ונקותך. גטכגךכשכוב"ק
 'סר6). כ5 נססבששי

 )טקס תלקחו כ13י מס ניודכשכמל"ו
ועד.
 נסלת,.כשל,

 לסין. נסנפיסכש"ל
 ה55. 35יח hnc' ניחבשלב"ה
 ד6תר. )ת6ן 3ס5ת6בשלם'ד
 ממלק ברוך תסליי ס6כלנו גרוןבש"מ

 נטיעה תעלי סריס שכחהכנודו.
 תירי 3סס תדרסי נססתקינלתי
 מעיז תן סנחפ)ס נסרכשמה"ע
 ו3ט131 תסקו i~bD(1 כרוךכשטוכ"ח
מגגו.
 עלרח. נסתיג' עלותה, נסתחטבשמ"ע
 ע5רח. שתיגיכשמע"צ
 חורה. נסתמחכששית
 נחירה. נסרכש"ג

 הפין. תן סיחע)ס נסרכשנמייה
 " , ,בשנמה"ע

ctr1ניח 'hDD ,סעייס, 3ס6י קתלי 
 סופריס. 503 קייי,נסוחף
 ערוך, 3ס5מן עילי, ספל נ6'כש"ע

 נסת.ל גסתחחעלותה,3סלעלתו,
 עמרה. תסתוהעללת,
 6חח. נסטהבשעט
 השה. טירח נסעתכשעטה
 קרקטח. 3(פ13יבשעב"ק
 רגיס. גת 3סעלכשעותר
 ת63כה. גיר נסעתכשעטם
 רמקו. 3סעחכשע"ד

 היחק. נסעםכשעה"ד.
 הקוהה. נסעתבהועה"ל
 הקכגה. נסעםבהועהס"כ
 הפענח. נסעתבשעה"ת
 "17ה. נספחכשע"ח
  מדוה. מליס נמטמבשעח"ח
 טוגה. גמעהבעש"ט

 יתיל:חח. נסעה..טוגהכשעטום,צ
 כרלוגו. ספםני נרוך כעקי, נסעחבשע.כ

 )מופה. עסרה סתתה גן בשעל"ח,
 תלחתה. גסעח תל6כס, גסעחכשע-ם

  פטישו.  נסעת כשע"פ'
 ליין, נסערי פורח, גסת.ל כממע"צ1
 5חונ. נסערן



 בתק"כ - 53 -בש'פ

 פוייס, 3סיסו פרוטס, נסיסבש"פ
 ספטרבי.3רוך
 סן. ו6טלס פיס 3ס6לתכשפוא"ה
 ספעלגי. גר1ךבשם"ט

 סל טעונסו סמטיכ' 3רוךכשפמקריו
וס.
 5רק. 3סיחי 5יון, גסעייכש"צ
 קדם. 3סנמ קיוסיס, סל 3ג1בש"ק
 ר6ס, 3סטיס רגס, נסעחהבש"ר

 3פססרפה. 3ססרע,3עסר3'נו,
 ל3'גו גסס נחטן, ר' 3ססבשר"נ
גק'ס.
 סי6י נס3ועוח ס5וס, נס6ילחבש"ש

 3סימ סירס, 3ס3ח סינס,3ס3ח
ספחושגו.
 וחולס סמ'ס סוכן נטיחבששותאעב"מ

 טה. כל' על6רן
 סענר0. נסגמ סענל, גסנועכשש"ע
 nSbDn 0פ)ס, סיטע 3רוךבש"ת

 3סטחמ חפלח, נסיטעחסונה,
 גסלס6וס. נסעריססו3סיתולס,

 נחרגוס, 3מלעוי, נחורה,בת'
גחסי3ה.

 3יח חורה, 3יטול חעט17, 3ססב"ת
 חקועה, 3)י חפלה, ניחח3עי),

 עדיף. דגוס6 חסמימ נלכתד"ע
 מקפו. 03י:תה*ם
 הו5'ס. 603בתה"ר
 סס)עו0, 3חכ5וח סמגה, 3ח1ךבתה"ש

 חסמל1ג'. נמלנוס הסנע'ס,גחלגוס
 ניחו. גחוןבתךב
3מולמ 'פי6), נגי 3ח1ךכתוכ"י

ולל06.
 ונמ5וח, נחולסבתוב*מ
 הסגס. נחוךבתוה"ש
 ויר6ס. גחורסבתוי
 סוויס. ויל6ח 3חולהבמתוי"ש
 כסייס,כסורח כלי, נחוןכתזיכ

  כחונס.נתורס
 ע7וח. נחולחבתו"ע
 פרעון. נחורחבתו"ם
 ק7וסין. נמויחבתוק"ד
 חיזי ח6כל נל חומס, 3חוךבתייח
 מכס. מ)ע'יג0
 'רוט)ט'. 3חלגוס 'וגחן, 3סלגוסבת'י
 כ)', 3חוך כפור, ממעס נכולסבת"כ

 לסי נסירסכסוגס,בסורוזכסליס,
 כנסייס, 3סי כל%יס, נסיכסוכמ,
 כף.  נסייכס  כסוגס'נסי%י
 כגקיוח. 3מיבתכ"נ
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