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בת-ף
 6317. 3חי

 3הל6.בתרי
 ס1קיס 3חיבת"ש

 קשר6ל חו)ו פ6ר נחו7בתשחט
 סלעס. נחפינסבתש"ש
 תולס. ס)תוד 3שגת"ת

 גנורס, נ13ל, ג63י, נ16ן, נ6י)ס,נ'
 נ)וח, ניתל, נוילס, ני)יס,ניו)ס,
 גרפון. נירק6ינתל'6ל,

 גי 6חלוגוח, גי 6חלוגס, ג6ולסנ"א
,o'D)h'ג ~nmh '6ע5עיוח, נ 

 ננורמ 6רלות, נ, 356טומ,נ'
,of~Shננירח ,o'D)b 6ריס, נור 
 גלילח 76וס, נלוח 5)ס.ס,נורח
 79bDppb, נמי 6נכי, גס6רן,
 6גיומ, נרי 75רמ, גפן 5גוו,נגח
 6חכיג6.נרק6
 6נו7. 16 ט7נא"א
 63ק. 6מי נוינא"ב
 נע. 6חל גטש"נ

 לתיח. קb93Ah 6 ננל6נאנק"ר
 סן. 6תח נרי ססלל, 6מ נוטליןנ*ויה
 3חר6י. ג6ונינאחב
 ס17ר. נ6וג'נאהה.ד
 יסל6ל. נ6ון יעקנ, נ6וןגאףי

 לחפלס. ג6ולסנאה~ת
 גסל6וח. ועוסס 6סס גיו)נח1'ן
 35י. נ6וןנאףצ
 קת6י. ג5וגינאיק
 ר6סונה. ג6ו)סנאו"ר
 סלתס. נ16להנאחש
 יחפ6רת. נ6ין וחתורס, ג6ולסנאו-ת
 6מל נט תחי5מ6, 6חימ נוינאח-ם

תיחס.
 w~fr גור 'סר6ל, 6רן נ3ולוחנא"י

 יסר6ל. 6רן נלילומיהויה,
 תעסיך. י' 6) נלנאי-מ
 לוי. 6ריס גורנא"ל
 לחפלח. נ5ו)חנאלית

 Vpb %י עח'למ6, 6ח'ס נתנא"מ
 טמפיח6. 6פוס נג63תחעח6,

 עסי5ח6. 6קיק נו7נאס"ם
 nhD~ph. נמי שג5', 6ליס נורנא"פ
 356עות. ג'נא'צ
 נ' 3רתין, נג1) 3חר6י, נ6וג'נ"ב

 hwSD3, גווע6 3מיס, נ'3רכוח,
 נוקק, נפן 3יסן, ניח 33ל,נלוח

 נרכס. נסתינריג3ערג,
 nul~o נרנומ6 נ' 5רי, גטוסנב"א

 op'nh. נןניליס
 6ננל6. ננר6נבא"נ
 יסל6ל. 6לן גנ1לוחנבאט
 ט, נליגיס נ' נניתין, ננולנב,ב

 3חו6. גנ6גתו6
 hwpt. ק נ3יס6נבבש
 7סיטנ6. 3עיג6 ניור6ננ"ד
 ייס6. נ3*נכד'מ
 סכמ. 3ן ני חתורס, נכעתנכ*ה
 חפ17ת. ננ"חגבה"ע
 6ל. otg)b mua, נטופנבףא
 ססס. mtsaנבוה"ש
 מונ. ג3עמנב"ח
 ל6 נפ' חיי 3יי נ3רי נלב"חנב"ח

 חיי.3עי
 ירוס*ס, ג3עח 'סיגחן, ג3ורחנבי*
 יעעס. 3לכוח נס יסיס, 3ריךגס
 ל3. יכ36 נסחיק גסנכי"ל
 נסעס. 3ל6 ג1ףנכל"נ
 עור,יק. )סען( 3סי נריס'ן .)עי(נב"מ
 ט3י. 3ן נעל עדוח, נניימנכ*ע

 סעורס. נ3טחנבעה"מ
 ענמס. גנעתנכע*ם



 נת - א -ממם

 ססק5. ט עק5נם
 מקס. נ3*נביצ
 )חק7ש, ha* לעש, נטלממר

יישק
~rwm 

he31 .53ל 
 S1hg. נכעסנבאם
 ג17ל'ס, מ נכרי, מ נטלופ, ג'2ע

 ג3ורס, נמלק נטסס,נכעס
 נוי, גול ניולמ, גורס נפור,נף

tSnta.ני17ל'ן 
 )סלומ(, נקנס )עליומ( נ6ינ2ששל*צ
 ט3ועוח )דחיס(, עפיכותנזל,
 )פץ(. למס )שרע( למון)סי6(
 ל6. וקכוק נדי מנטל
 חסbmwt .6 גפור נפוףנגדת
 לס. גיירך נערקנמל
 לעס נטר נגו63גנל"ל

 פקטין. ניעין נ,ננ"8 לל-
 י קעוח. וגילוח נחרץפ"ק
 חס6לח. נגילס ניולספיון
 נגולח נדולדפס, 7תמ6, נ63יניד

 יורות, נ' 7נליס* נ'דוד,
 7עח, דילף 7'ן, נור מליס,גועל
 7יגקוח6, נימלט ומוקרח,גירבץ
 יע. נשר 7עח",גלי
 יניס. זלי נזיגד'ד
 סנ'ח. נכולנדד,"ב
 ינטרלו. נפולסנרו"נ
 ווי. נ17לחנדו*ד
 ס7ור. מולינרוהט
 סעפרסיס, ניולינדור~ם"ם
 וקלס. ניינךו"ם
 יסייט. גיולינדוי
 תסס, נחלת אריכי, נךולחנדודם
 וקבס. גדים וקטה גזולנדחק
גזר מכעיס, ינרי ניוליסנדיח

 .מכריס
 מסרה נזולינדים
 יסר5ל, נ17לת יוקף ניולתגדי

 7.גקוח6.כירקה
 עריכי, ניצלח עעסכ, גיול'גד*מ

 יעלכם, נוט8כק5 שטס,נפולח
 עלכזס. י'נלוח
 קיבוס. מעריס ננר6נדחם
 קרקע. נ-ולי ק71ס, ררול.נדפק
 חמשם. גיוליגדית
 ניסנס.נהי
 עול קורס, נ3עח ססס, ננורחג*ה

 מלכוה, גופי D7pO, גייו3יסרור,
 נוכח מכמונו  נזרח 0קסל,גוספכקח
 הנסס, ניר ססס, סרחמעלן,

 מעלך, גן גערסעל'ון,גלילסעליון,
 נרקח סנ16ן, נרקח סתלךיננ(י

 סל5ס. נס נרקחספרוך,סקעריס,
 ס6. 6פו 60 מרייןנדש.ה
 סנטרך. מקח סג16ן, נרקםנהע
 נון חזם Sht1 7170, נ7ול'נדיד

 סטן. נתלסדנר,
 ניסן מסול, נ63י סחים, ג63יגה"ח

ממליל.
 סכס31. ג(רחנה"כ
 שפלא,גזים נ6ליס6יעפר,נהום

 olpwn. נורה ספלךיגזרם
 שנטפח, נלנולי מגסס, נידנה"נ
 מפרוך. נלקחמגיע סועריי גלקתנהים
 ס~ק. נלי סליקם, נ63יגהייצ
 נ-ולי סקסל, נוט( סקסל, ננסינהוק

 סקסל. נ(נרסקוסי
 שוח. גסי סר6סי ננ6ינהיר
 ססס,נויח ססלתיס, נ(רמנה"ש

 משק.גליון
 מסורס. נגולחנהרת
 גיכת וקפיר, נייר וייופ, נ6'ניו

ור7יס.
 נר ו6נייס, ניינס 6ריס, נולנףש

61(רח.
 יסורס. לליס נורגבויי
 לדק. נ61לגוורצ

 1%6. פיעינו 3עסל0 75ק ט6לנושצכביש
 וג3ולס. ג7ולשנףנ
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 ph. 3יתיבו 3תסלס 5יק ג61ל נוצבב"א1 יליס.Snla י17פק, ב51)ג-ד
 גול) וקתס, גרימ וקען, נ7ו) נו"קן ס)כומ.גופי והוי, ננורסגי"ה
 וקעס. גרף וקיוסיו, גטין קו7ס,ן ס37ר. נוףנוהייד
 ולך'ס. גיגמ נ1"ר' יקו7. וסוד ננורסנו-י
גל6קוו6רר"ן. וור7'ס, נ'נ0נ'וז
 ג'עין מק7'ס, גות)' ומק7, ג3ורסנו"ח

tostiolגלוסס ומתוליס, גמ5'ס 
וחלי5ס.

 עו3'ס. מקייס גול)נזחיש
 ותחיס. 5ח,יס חק7 גות5' לח-םגו"ח
 ננג טו3, גור) וט)6יס, גי"סגו"ט

וט3ח.
 נפיק. )6 טh~,a 63נוטל"3
 ויק3, נורן ויחוס, גר 1'7וע, ג15ינו"י
 ו'ק3. נויןגוי"ק
 וגחונה. געני"כ
 7ק. 651 גויקנול"ד
 כ713ך. כס6 )פגי ו'7וע נ5וינולכ"כ
 7ווי. כתתין )ההון גורסנולכם"ד
 )תתון. גולסנול"ט

 יתי. כתתון לתתון גורסנולמכם"ד
 )רופ6. גו6)גול"ר
 נו,ל ותנינ, גונ ותגסינ.ס, ננ6יסנו"מ

 1 ניסי ותה)כה, גו'ומק"ס,

 והי6ון, נט ווווק.מ'ן,גורעין
 וטת(ר. נרות)ח,
 וחגוג. נוגנום"נ
 חקדיס. ניה)'נומ"ח
 שקיתי. גוסונומיק
 וגטהס. גיף:1"נ

 ה3התיח. וגפס ניףנונה,כ
 וקורה, גולס וק.נ, ג7רנו"ם.

וקג'ר.
 וט5תוח, ג.דין וע5וס, גיו)נו"ע

וע13רס.
 ועוקקיס. גתר6גו"פ
 ססע ו)ס3ע Sb1J כ:י.ונוי,פ

 5דק. נוי) 5יק גו6)1ו"צ
 6וון 3תהלס 75ק ih,aגוצכ.א

 )ע5פו. רעס נורסטר"ל
 ltwnS. גורסטרל"ם
 וט5ס. נהורנהיש
 ומפ6רמ, נמון וחיורס, נ16)מנו"ת
  ותוסו. ני וח6כח,נפן
 ג(לס.נו'
 א. נס וסוניס, נ.נ"ז

 יק. 3'ח נ(לוחנזב"ד
 נוי. נ(ל ג17)ס, מלמנז-נ
 יין. ג(ר 7רגגן, ג(5גז"ד
-ססתי. -סססי -סוו)7י -סכחוג, : ג,ר0נז,ה
 סכח31. נולמנזה"כ
 סתקוס. ג(רח סתלך, נ,ר0נזהיימ
 ססס. מרח סס)תיס, גורמנוה"ש
 ו6ני7ס. גוי)סגורא
 חרס. נולח חכס, ג(רחגז"ח
 כלימוח. (תן גטגז"כ
 לי31ס. (ו נס סלסיס( ) )' ג(רמנז"ל
 )עוגס. (י גסנזל"ם
 כנזרה. נ(יסנזל"נכסרימ .. 11 .....,ם..
 "מלג"ז
 ע)כו0. נ(?ח תורכ3מ, נ(יסנזיימ
 ע5יס. גור'נז"ע
 קסוח. ג(ר01גז"ק
 רותי.ס. ג(למ רטס, ו(רמנז"ר
 נ(רח ס)סיס, נ(רח trilp נ(רסגו"ש

 סס. (ה גס סתיס,נתיר
 ג7ר מונ, ג3יח חיס, ננ5יג"ח

 חלסי נורח חכמ, גולח חכתיס,גי(ה
 מקליסי ג' חס7'ס, נ,ח)קיס,ן ני חעי3ית, גי מ7סיס,נ'ו
 מתס, ג)ג) מויון, גי6 מ)'5ה,נע ן3יעקנ
 גתר חקריס, גתילות מ:ר, גסן
 חח.ה. גתרמח'תס,ן
 טו3ח, מתיתמ נתר גח"ט,



 נמרפק - י6 -נודל

 ל3. חקר' ~יוליסנחיל
 תהך. 'חסיך ל6 מסך נסגחלי"מ
 חקד'ס. נת')וחנחתם
 נין. פ6 מקר נויחנחם*נ
 6ת0. ס) מפי גילוחגחש"א
 יונס. מחיתם נתרגחתכם
 ג' עוג, גורג טסרס, מדון'נ"ט

 טו3. גברטפמיס,
 טפמיס, גי על טפמיס ג, ענ"טניש
 ניוקח. ניתטרי6,גי'
 יתיס, נ' יסו גט יעקד, נצוןנ"י

 יוקף. גן יוקף, גמי ידיו,גלילות
 יחי ג' סנ3לס, 'חי ג'מנסס, גיי חקיוסס, ידו גוספנקחשיה

 חעסולס. ידו גלילוחממעכס,
 מגסס. נידבהכ"נ
 סק17סס. ידו גוססנק0ניה,ק
 61)תגס. יחוס גלגיו"א

 n1SIS1 יסי גשי עלם, ל6 גנונל"י
,דיו.
 כתתין. להטן גורסנלכש
 דתי. כחתון )חתון גווםנלכמ"ר
 ,, )התון. גורסנל"מ

 תיסלקו. סחקמק לסכיגס גורסנלשת"מ
 לחפלת. ג6ו)סגל"ת
 גהר,.נם'
 גורה היינה, גונה תעית, אנסמם

 תקומר, נט תנכוס, גורתתורכנח,
 נלוח תיל60, נלוי תחילות,גלגול
 n(olb, ג' תקכח, ג)י6תקריס,
 תרי.רוס
 6קיפס. תיחס גויעהגם"א
 3י5ה. נתר 3ע)ת6, הילחץ גלוינט"כ
 3ע)ת5. מיבחן גלויגמב"ע
 דין. נתרנמ"ר
 סקרן. זון גידולו סי6, תלך ג,יחנם"ה

 סדין. גחלנמהיר סמיך. תתו65 6ו0יו0ניכ"ק
 הקעויה נתר נסה'ס ן )יכעעגפעלי. יחודם נ3רי6לגאל
קימי. ותקנס. נתו גמן"ם ידי ג)')1ח ק7סיי 'די גוספנקמנאק
 יימיס. גרסנ"ר
 חגנ6ל. ר3יגו גירסתגיר"ח
 סתעון. ל' נירקחגיריים
 חעגיח. יקי נ, חי13ח, ניתטלי6גי*וז

 ג'כחוח, כריכות, ג'נ"כנעכריחוח,
 נס כ6ן, נס כן, נל) כך,נין
 כן. גסכי,

 3ני6 6)ך כי נס כא"ענכאבצלא-ר
 עתיי. 6חס כי רע h~h ל6לליומ
 לעולס. כליס גורסגכ"ל
 לונין. ני )רופף, נוצלנ"ל

 תימס. לצחר גטגלאים
 לנוירס. מירסגל"נ
 ,נלבנו

 יהיה. )6 )ך נס לי נסנלנלל"י
 סחחמון. גלנל tl1'SDO גלגלנל"ה
 סע)יון. גליל מעליון, גלגלנלה"ע
 מהורס. גלילת החמתון, נעגלגלה,יה

 ומוקקיס. נתיקנמה'פ
 וסלם. נתורנמו"ש
 תתרימי גהי)~ח במיקוח, גלו)נט"ח

 חתיתם.גער
 עותה. חתיתה גחלגמהי,ט
 מסריס. גתילוחגטח"ס
 6תח. ס) pn? נת.)וחנסחש"א
 טו3. נתרגמ"ט
 )ה, נשרי לתסרע, תיקמץ נליץגמ"ל

 וו)6כס.גער
 חותו. נע' תשח נו.נסל"ת
 תללכם. גתרנמיימ
 קעורה. נתרנמ"ם
 :וור6 תנ"ך, פוקקים נתלםגמם.ת

"~?D.תוקפוס 
 תלי.ס. גלוחגמייצ
 תקואי. גטנם"ק
 SbD9 Sh'91h תינצל Sh'p31גמרא



 נ-ש - 68 -נם-ש

 סתו. תלתן ניולנמש
 נס.ס, ניעי גחות, גורות גכר', (srמג

 גן נקחרוח, r)a' כלעוס,גלגולי
 גכליס. ניפילי כקו17ח, גי)פול,
 מסיי. 6ים )פסי נותלננא"ח
 כומ'ס. נסתם (O'D טיסונביכ
 דעת. גנ3חננ"ר
 nvah1. גנ03ננויא
 "א", "ל" כמי נויתגנל"א
 *ה". ,ל" גמי מרחננל"ה
 גסס. יעת ע5ס %ח ני9 עד"זט

 וף. %" נחי גויתגנע"ו
 גסעוח. גלגוליננ"ש
 ניתטר,6 חייסיסי כעסו נדייסגמה

 חתורס.גיער,קון
 קפריס. נ' קפירוח, נ, סעידוס, ג'נ"מ

 סרוח. נקותגטוה"ר
 רום. גק'נם"ר
 קצרי ג, המסוגומ, קפירוח ג,גס-ת

חורות.
 ט(רן ע17מ, ג3'0 עיניו, נכוחנ"ע

 עכו*ס, ניפוצי פססי נזליפליו,
 גלוח פריומ, גלוי עתיקיח,נל0
 עין, נן עליון, גל'לעלית,

 עסרוגיס.. ג' עייס,נ'
 עופן. עתוקוח גלהנע"ש
 הסלל. 6ח עליו גופר-ןגעותה
 סילל. 6ח עליו נותייןנעאה'ה

 ג' גג, על נ3 נטה, ע) ננוהגעת
 נ'.על
 %6עוח. נ' על נ,נעגע"צ
 רכעלס. ענ.67 ג:והנע"ד
 העליון. עזן נןנעה"ע
 !:חחחון. עדן נןנעה"ת
 שאן. געולינעתם
 * "ת"ס
 נכריס. נעליכע"נ
 נ13. ע) עותד נזולנעע"ג
 יפיס. סמכות עריות נלויגעסדיר
 עגוסחה ההי עדן קנעת'ם

 נס ננרי6לפ6לל6ק, נ6)5פריפי,:'פ
 פרחך. געלך פסיס, געפעירין,

 פקיקיס, ף פנים, נ' פג'ס,נ'
 פר%פיןי גי פעחרס, נ' פקיעות,נ,
 פסיעע. ני DYn~D, ני פרקין,גי
 6ת5עיס. פרקים גיש"א
 ף. otnDt גי:פ"נ

 DDD. יקרי6ת פרסיות גינפורש
 06310. גי סולכס פעתיס נ'נפרשה
 וח6גס. נפןנפחת
 ע)ייניס. פרקיס נ,נפיע
 קרוס. פעתיס נ'נם"ק

 סתע. קרי6ח סל פלסיוח ג,נפשק"ש
 פיסי. געל6 תרן, O'pp,D נתרךנפזת

תוקפות.
 %ק, גו5) 75קס, גנ6' 35', נלוןנ"צ
 75ק, גל 5נ',נן

 6תן. דיהינו נתסלס 75ק נ61)נצבב'ש
 גורתך Dp)p, נזולי ננל6קעיל6,מק

 קוגעלק, נרקת קרח, נעקשי,

 קסלוח.גי
 סיות6ת, קליפות נינקהיש
 לנכס. קורס ניפטנק'יל
 ק7וסוח. קסלוח ג'נוריק
 נרקינן. ('"tbp נרתךנ-י
 נ3ר6 לתהו, ג3ו) ר6סונס, ג6ולסנ"ר

 רות'יס, ירח רעם, פלס637,
  נליהיש,  ילויר1%, לכ5,גננול5
ntpa,רגיעיומ. גי ר6סוגוח, גי רוח 
 ר3נ'ס, גרפת ליעוחוח, נ' רנליס,גי
 וכייס. רקון נסתינרונ"ד
 %51וקיט. נרונרוחנרחצ
 מגנ6ל. לגירו נרקתנר"ח
 ירח'ס. גלםנר"י
 לעלתו. לעה גירסנרעל
 תגטלין. רעות ג(לוח גי6קיו6ן,נואט
 6חינוח ערס רחל-ס גתליס א"פגר"ע

פריס.
 סמפון, רי נירקח סגייח, גירסהט-"ש



 אדם'ד - 9ט -נ,ם

 רתי. עגו)7 כקטן סגחניל נר גשנכש"ד ן ננורוח נ6ליסעיעד, ס)תס, ג16)סנ'ש
 עייי. סער גרי עלתוח, סל גל נש"ע ן סיער, נ7ול ט6ו), ננעחספסון,
 נחורס. סעקק גוי נשע": ן סיה, נ(רה סוה, נורל ס6ול,נרולח
 עלעוח. סל נל נשע"צ ן נע סתיס, נ(רח ס)תיס,נ(רח

 ר6סוטמ. סעות נ' נש"ר , סטע0, נלנול סט'6, ג'601סיעיי,.
 נחר חרותס, ג7ולי חהחוי, גנ6י ג"ת ן סנועומ, נ, סע61), נירקח סעייגרי
 חוסנ, גר חמתיומ, נולוח חענ'ח, ן סניס. נ' סכיו,ני
 חינית'ס. ני חקיעוח, ג, חנסילין, גין כ6ח7. ס6כלו נ,נשא"כ
 חורה. 0לתוד ג63י נת"תן סיתיס. כל לע31 סתו גדולגשלכ"ה

 7רך. יפוק, יף, יפח,יתוע, יל0י ייןי 7נע, 737, 67, 6יל,ד'
 06ין, יי 6וחיומ, 7' 6'מו, י6ד*א
 6ר15מ, 7' 6יו0, 7י otD5b,רי

 o'nSb. 7נר 5חל, 37ל 6חי,737
 7יר 6חדיס, דגריס 6ת7,0נר'
tVuhרין ,nwh  6ליעון, יעסק 
 7עמ 6ונק)ק, 7עח 6לט,דתסק

~mnb,דסוק 6'י 7ף רמח6למיס 
 tollunnb יפוס 5ממ 7סוק6',
 5תונס, ילך 6מל, ילך 6חד,דרך
 trhb ירן 6לעי, 7רך 5תח,7רך
 6ס. 7ס Pb, ירוקמ 6למיס,7יני
 6תל0, י6י 36'כי, 67נלתסרא'א
 י3לי 6יגסיי 67תיי 6פסל,67י
 6ר15ח. 6לנע יין 6לסיס,6'פ
 גסנת5. 5תרח י6ידאא"ב

 6מר. 3פנין 6פסל י6ידאאנעיא
 גע'. י*דא*ב
 סרג'ס. נרסוה 6תוה י'ראב"ה
 יסרT1h3 .(6 6הוח י'דאבי

 מלף. 3חנ6 67סמתסדאבצע,ח
 תחר. 67גחדאנ"ם
 סעולס. ntwlh 7יגידא"ה
 גת'. חכ' י5'ןדאה"נ
 הסגח. 6ח יוחיןדאה"ש
 67ול"ח*,דאן'

 httr. מרןדרך *ת'לי דעוקדא*ו
 ח"ס, "לה'סד3ר' חוססיןי 57יןדא"ח

 חעו7וח. 6יס7גי6)
 יקוסי 6לסיגו737 יסר6), 67רןדאע

 יסל6ל. 5רןד'ני
 הכי. מית5 ל6 ד6ידאילת"ה
 קתן. hnth1דא"ק
 כן, 067דאייכ
 רמתג6. נחנ ד6'דאכ"ר
 )תיפרך, י6יכ6 לת.תי, 67יכ6דא"ל

 ל6, 067 ליס, 67ימ לותר,67ין
 לדור. 5חד ד3ר לפרס,ר%פסל
 לסקטוס. ד%ין סכיי ל%ו ר%יר*אי-ה
 כו. לויר ייסיר טי hS ר%סר*אי"כ
 לתקר6. 06 י'םדאל'מ
  ררסילן. לתיירס h'b7דאלם"ד
 קול6. ל'7י י6חידאל"ק
 רמתג6. לן י6קרדאל*ר
 לחין. 67'1דאל*ת
 הכי. חית6 ל6 ר6'דארת"ה
 תק:ס. 6חריס 7עח תר, ו6תרדא"ס
 קרקע, 6תוח 7' -' תקנל, י6'גודאם"ק
 h~p.י6תר
 רחתג6. ד6תרדאם'ר
 חרווייהו. ר6תףדאס"ת
 גסס. ד13%ןדא"נ

 יעמך, hpSP ר5יראסיף


