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 אדם'ד - 19 -נ,ש

 רל. סגילי כקטן סגחניל גר נשנכש"ד ן גנורו0 ג6ל7סעיעד, סלתס, ג5ולסמש
 עייי. סעי גרי עלתוח, סל נל נש"ע ן סיער, נדול ס16ל, נ3עחעפסון,
 נחורה. סעקק גו' נשע"ב ן סיה, נורה סוס, נורל ס6ול,נדולח
 עלתומ. סל נל נשע"צ ן נע ספיס, נ,רח סלוויס,מרח

 ר5סוכות. סשח גי נש"ר ן סטעה, נלטל סע'6, ני601סמנול,.
 גו(ר חרות0, נדילי ח%חי', :נ6י ג"ה ן סנופומ, ג, sblbn, נירקח סעהגלי

 חוסנ, גר תמתיוחי גולוח העג.ח, ן סניס. נ' סעיו,ני
 ג,ן כ6מ7. ס6נלו נינשא*כ

 חנסיל'ןי
 חיגיע'ס. נ, חקשוח, ג,

 תווה. חלתור נ63' נת"תן סיתיס. כ) לעו3 סתו נדולנשלכ"ה

 7לח, יין, 7נע, 737, 67י 5יר,די
 7רך. יפוק, יף, 7עח,יעוע,

 6יחוי 67ד'א
 6חין, יי oltnlb, ר,

 5רלות, רי ab, רי  o'D5b,די
  דנר5לסיסי 5חרי דנלרנר5מר,

 דיר 5חריסי  רגריס 5יס,דנרי
 rutih(, רפטק 5פת, ר'ן5כוס,

 7עח 5ונקלת'  יעח 5רסיריטי
,mnb,רפוק  6,, 7ף רעת6לסיס 
 5עסטל7ס, 7פוק 6מלי 7פוק5',
 6עוגס, 7רך 6מל, 7לן 6מד,דלך
 pb, 7לך 6לע', 7לך 6עח,7לך
 5ט. דס  6יסי ילוקח 6לסיס,7לכי
 5פרס, ד5י 5ביכה ר5גלססרא'א
 רנלי %ינטיי ד5פרי 5פסהר5י
 5רלוח. 6ר3פ 7ין totD5b*ס
  3סלת5. 6תרמ י5ידאא'ב

 יחר.  נפכין 5פסר ד%'ראשכעיי
 געי. ד5ירא'ב
  הרניס. נרסוה 6עוח דירא:"ה
 יסר5ל.  ג,רן %6וח י'דאבש

 חלף. 3חנ6 67סתתסדאכת*ח
 תחר. 67גחדאנים
 סטלס. nlwlb 7יגידא"ה
 ג%'. תכ' י6'1דאה"נ
  ססנה. 6ת 7וחיןדאה"ש
 דיולייסש,ד14'

 ht~tr. מין7יך rnrb, 7פוקדא"ו
 מייס, ,להיסדנרי  חיססיוי 67יןדא,ח

  חעו17ח. 5יטדני"ל
 יקוסי 6להיגו7נר  יקר6ל, ד5רןדאע
  ינור%ל. 6רןי'גי
 סכי. מיי5 ל% ד%' 'הראילת
 קין. דויח5ראייק
 כן. 057דא"כ
 רמתג6. כתנ 67'דאכ"ר
 לעיפרך, 67יכ6 לעיער, 57יכ6דא"ל

 ל6, 067 ליס, 67ית לופלי67י1
 לדור. 5חד דגר  לפרס,ד6פסר
 לסקפוח.  57ין סכיי ל,ו ד5יויאליה
 כ;. לוער ך6פסר כן, ל6 067דאליכ
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 b~pw5. 06 ייםדאל*ם
 ר לתיירס י6יכ6דאלם"ד
 קול6. ל'7י 57חידאל"ק
 רחתג5. לן י6קרדאל'ר
  לחין. 67יןדאי,ת
 הכי. מית6 ל6 ד6ידארת'ה
 תק:ס. 6חריס דעת תר, 67תרדאים
 קרקע, 5תות 7' .' תקגל, י6עידאם"ק
 h~p.י6תר
 רחענ6. 67תרדאם'ר

  גפס. 67טן דא"נן חרווייהו. ר6תף דאם"תן
 יפחל 9לק6 ר5י דאסידן



 דבש'פ - 0* -דאעינ

 ננ. ע) י6ףדאע"ג
 דנר ח)ף, נמג6 י6סהוזס דב"חן פ'. על י6ףדאע"ם י" עג יניר דכהע1

 חריף. 737 חכתה,ן כן. פ' על י6ףדאעפ"כ
 ינר ט31, י3ו פינ, יגקרב.פ הכי. 67מי)1דאפ"ה
 גט)יס. ינריסעעס, 5יין. 67'ןדא"צ
 יוסף. 37וידכיי ן י' קתן, י6'ת6 קס'6, 67ירא"ק

 6מל. ינכ5דבכ"אן קר6. י6ער קוקע,6תוח

 ו6מ7. 6חד ?גכלרככאו"אן 67תר רג, י6טר ר6ויס, י6יגהדא"י
 נוג6. ס6' 37כידבכה"ג1 ל3ה. 6רן ירדרחתג6,
 ככח3ן. י3ו'סדככ"כן 'הודה. ל6ונן 6פל.ס יןדאר"י

 לתנין. ers 7' לגרט, 3ן דוגםדב"ל1 תעלי. )6 ומתג6 י6ערדארל"ת
 סכי. 37)6ירבלא"הן מעניי hS אעל"מ67תררח%נ6דארל"ה
 הגוגיס. 3)סי דנריסדבלה.נ מהנ'. )6 עני67י
 )תנין. 3" 7'רכל"מן o7b~ סל 6תוח דידאש"א
 7יגי ת15ה, 737 תער43, 37גידכי,טן 6יס סל 6עוח 7' קלכ"םדאש"א
 תגי)ס. 3רכחן תקוס. 3כ) )וקונוח
 ס)כה. סל %6וח יידאש"ה
 6תוח ר' חויה, סל 6מומ י'דאש"ת
 מפלה.ס)
 מרווייהו, י6תלידא"ת

 )ותר, חת65 י6סדאתמ"ל
 "דאת"ל
 7נר.דב'
 יונ נטל'ס, 37ריס נגו, ינר'סד"ב

 3לכות, ד' 3לוך, רגרגער,
 3ה1)יס, 7ס 3ויח, יס 13ה,י:
 3'י 7פוק ג', יף 3ר6סו,7מ

 3עללין.דפוק
 דגר nh?, 7נר 6ליסו, י3יהדב"א

 6תת, 37רי 6קחר, י3ר6)יה1,
 6יס. 3ג' 7רך 076, גנ'י3ר'
 63וע). 7פוק ווע6, 6)יהו ד3.דבא"ו
 חייס. 6להיס 7נר'דכא.ח
 רג6. 6ליהו י3'דכא"ר
 בו, 3גיכיס י'וחב"ב

 3ני. רגר'ס גיו), ינרדב"ג

 )געו. נדתיס 7ת'סדב*נ

 עחיק,ס' ד3ר'ס געתו, ד3רדב"ע
 כרוה. יבר ע13לה,רכר

 קגנה, 37לי גק3י. י31טהדב"ק
 קרסי.י3וי
 דסגח ר3ה, 7ני.ס רנ, 7נידב"ר

 י6סי.נסתו
 'ג6'. ר' 7לדכר"י

 'סתע6). ו' ד3'דכרי"ש
 חג6. 'סתע6ל י' 37ירברי"ת
 ינר t5h1WD י3' סיחפי, דנירב"ש

 ם%3גין, י3ר סלתה, ?3ר,סלוס,
  17י סמי6), 7נר ס3קדוסה,7נר
  Shlnn.  3ן דור ס5ל0'5לינן

 6ומרו. נסס יגידכש"א
 תחכו.ן. ס4ני י3ידבשא"ם
 סנלג. ינריסלבש"כ
 סגוונין. ינרדבשב"ם
 ס53)עה. 7ני.סדבשב"צ

 סנקיוסה. 7נרדבשכ"ק ה.וו'ס. דנרידב"ה
 טעס. ס) יגר'סדבשיט ן קעתה. תחתח ה63יס יני'סדבהכס"ס

 לעילס ג6 ס)6 יגלדכשלכ"לן ורס. 3סר  ררךרכ"ו
 .סוהש6. ס) 737דבש.פ, וחלנ. ד3סדבו"ח



 דה'מ - 61-דב'ת

 ד3ל' חורה, רנרס חר', 37'דכ"ת
 חורס. 737הורה,
 3תחתו:.ס. דירה 37ייחמניניס,דבת"ח
 עד'ף. חי' 37ירכת"ע
 7גס. 7גל,דג'
 נ7ול, 37ך נ3ר', י' ג6ולות, י'ד"ג

 נ, רף גורומ, 7"נ' נילה,7"נ'
 נדילמי.7רך
 גלי. 7גלירגי,ג

 ניל. 7עסיל6ה גרת6 7יןרגרייכ
 ונסי. 7ניסדגוי.ב
 וחנניס. 7נ'סדגו"ח
 ו"ן. יגןדע"י
 הרג3ס. דג1לרגו"ט
 ,, ,,דנום"ר

 נ,ווח. 7"נ'ד:"ו
 מ,ק. ינסד:.ח
 ת37ר. יס נסר 7רךר:י"מ
 תלוח'ס. יניס וור)3ה,  וצולר:"ם
 "עריס, ווחגק ינלד:ט"א
 11ר33ה. 7נולד:ט,ך
 קל. זנסד:.ק
 37ר'ס, ד' דרוס, י3י. 717. דגר. דד

7'כ"
 ד.ק- 17ולכומ, 7ינ6 7גרמי,
 דרום, דרך 7'י דףקכלד6יף,
 דתתו)".ירר6
 ל"סתע.:ן. hnh 7תתנ'ח'ן ד'וק6דדא,ל
 דגרת'. רינ6 7ג'הגס, 7'ג6דד"נ
 י')". דתלכוה6 7'י"רד.ד
 ויורסיי. רור דייררו"ד
 וחכוו.1. יור  17ידדז-ח
דד,מ

 ד'נ"
 7'ג"7וולכות", ת5רה, 737

 ווסה, 7רסיי'ס
 ורר"

  7וויוינח.
 גועס. 7רכי דרכ'הדר"נ
 עור6. דנ'") )ה,ת'ס( 737.רריע
 7.הזנכירע. 7ע'קרד"פ
י3ר' התקמ'ל, ינור הו6, ד6ד"ה

37ר' החכת.ס, 37ר'הג"ו:יס,
 סכוח3, דגר. הכל, דגריה'תיס,
 37לי סתח3ר, 37רי סת:יה,ד3רי

 ד3רי סתעחיק, 37ריהתקדר,
 ד3ריס הנ6.3יס, 37ר'חתקוגכיס,

 העגול, 7ול ההלך, דו7ה6נה,

 הו,, רין העלנה, רור הוודגר.ד,י
 סי, 7ף התתלת, 7ס הניה, 7ס)

 ררן המ.יס, 7רך סטגו6ה,דעוק
 מקירס, 7רכ' הקי7ם, דיךהעולס,
 6תרינן, דה6 6', ה'ת'ס 7גי' דהייא. החלת:ד. דרכי הסס,ירכ'
 ירכ' o'ubn~ דס h)tnh,רהוס

ה6תורי.
 ל3. 6ל העחקגל יני דהא"לן
 "ייס. סל6 ה6נריס יס דהאשל"פ'

 הכתו3 737 3', ה'ת'ס רנו'דה"כ
גהוה.

 דרכי הנויס, 7'ר ה:6וניס, יני'דה"נ
סנייס.
 לתתי;. מ:ויס ינידהגול,מ
 ,' ,,,,דהנ"ל
 " " "דרגל.מ
 ה3קי. הסכתה י'נ' ה7'1' 7הו6רה"ה
 גיה. יהוהדהו.ל
 ל1רהר. ליה  מזוהרהל"ל
 ת5'. יהיהדהחפ
 לת'תי. ת5' 7הוהדהוט"ל
 ה:נמ. ימחדה"ז
 החייס. דרך המכ)ויס, י3וידה"ח
 העעת'ס, יקדוקי hnDD, רהי':ודה"ט
 הט3ע.דרך

 ה'ח'ד. דיך הית'ס, דגר'רה'-

 3.. ח'ת'ס ד3רי רה-.ב,
 ה'סל6)'ה. 7מ רה'"שן

 היסתע"ל.ס. 7הדהיש.ט
 הכת,3. י3ר' הכל, 7נר.דה'כ
 לל3. התסור ד3רדה.ל

 ווקופו. הלו:ד דגר דהלמ.םן
 תענינ1. הלווד 7)ר דהלמ.ען

 הקוסו,  ה)תד רני התחמ'ל, י3'ידה"ט
 qpbnn, ד3רי תענ':ו, הלתד7גר



 דהיה - 61 -דהמה.ם
 37ל' סתעחיק, ל3רי סעחגר,דגלי
 7'ן סתלך, 717 תי, 7סוססיח,

 סעקול, ירך סת)ך, ירךסתלכומ,
 התסנה.7לכי
 סקפו7ה. עמעת ס63יס ינריסדהטה"ס
 סתחנר. 37ר'דהס"ח
 סעלי5ס. 7ככי לל3י התק!ר ינרדהט'ל
 , .דהסס"ל

 התפמק. ינרדהם"ע
 חו6'ה, מ)יו תח3יוו 7סתול6דהסע*ה
 ססגוס. על.1 סת)ך7וד

 nbnlu. סתקג) דנידהמק*פ
 תעטנס. ירכ'דהם"ש
 דרך הגמט, 7ס סגרס, 7סדה*נ

 הנילריס. רחסנ6חן,
 לנ'. יסג'דדג"ם
 חקתוד. 7137דדיס

 סחר6ס. סתה קפק 7ססר6תדהססזה.מ
 סעוגס. 7רךדה"ע
 סס).ס. עליו סתלך ייידהשה
 פ'רוסי, דסכ. הסקוק, 37יידה'פ
 7רך ספוקשס, יעח ספר,דס

 חפלגס. 7רךספל6,
 סל.וי. דרדדה"צ
 הקרי6ס, דגלי קקען, 7גר'דה"ק

 דעח קהני, 7סכי ק6תר,7סכ'
 סקודם. דרךסקסל,
 סקו7ס,7ין סש7ס, 37ורדהק"ד
 סקדיתס.דתי
 הר3יס. ירך הרסוח, י3רדה"ר
 הספיי, דט סעה", לס6ידה"ש
 כסלום. דרך p5hDn,דרך
 דרכי ההתליח, 7ס ססייס, 7יןדה*ה

סחלעוד.

 נפר. די3דהכ
 7ור ויור, 7יר ו7ס, רברדהד

 ודין, 7ין וי3ליס, 7יןודולםיו,
 ו7ין.7ח

 עעך. לי 6י1 ויגריס 7ץדוראל"ע
 ד' ומתסס(, ם6ל3עס ) וס' י'דו"ה

וסוחל.
 העינר. יול סת513, דורדוה*ם
 ספ)גס. 7ורדוה"פ

  ססלוי. ע5'י סע)7 יוידוהמע*ה
 וקני. דור'דחז
 דין ומנניס, דניס ומלנ, 7נסדו"ח

 רריסס יחייים, דרוסוחס3ין,
יחקי?ה.

 יחגניס. 7גשדח.נ
 )ותר. יוחקדוח,ל
 עזג. 7,ימדו"ס
 )עתי. טוג וירסרוסהל
 יסום-פ, ול' ד)ות. ויין, דגןדו.י

 יחיי. ורע:גיסדס:-ס
 גריק, י)6 יייקדול"נ
 לל'ין. יייסדוטצ
 )תלך. ייתתדול"ם
 חעסס. )6 7וחהדול"ת
 ותחסגה. ינורדו"מ
 ותעסס. י3ורדום'ע
 ל7ק. ותורס י'יןדום"צ
 וגוק63. ייכר6דו.נ
 )גיט. 3ן יו:סדו:'ל
 זקהר. 7'רדו"ס
 עקוווה. דופןרו"ע
 ומריסס. 7ריססדו.פ
 עקותה. רוסןר!פ';
 סכר. יקג) 7רי5דוק"ש

 ן ךף וחם3ין, ד.ן ורגייסו ?יןד"ו
 דו"-

 ורמ'תו. יח-לו
 )ליון. 7ורס דורל"צ ן h)S'ltptD1. דפוקיו6רס6,ו',

 רוחס  רוייטיו"ל,  דורוסליס, דו"שן ,ד'ן. 7ח זו'געל'6,ימוק
 סכי. וקג) ירוס סייתי, 17ים סנח,ן c1'aht. 7חן י6לון, י)דו"א

 63חגס. סלועו 7ויס דושכ"אן הסנמ. 6מ 17חסדחעהיש
 סעונ סליעי דורסדוק~ה ו6מיחוסל. דו6נדואיח



 דפיע - as -דהטה'ש

 0טו3. סלותו דורםדחטה*פ
 1ט131. ס5ותו דייסדהןף9
 חתי7. סלותו 7ור0רוש"ת
 ךחס6רחון חורחו ס5וס יורסדושת'ה
הלמה.

 וחירוס. 7נןרו"ת
 :קני, יודי וכרון, 37רי ;ס, 37לד"ז

 :קגיס, יעמ 301, ייגר ;ס,7ין
 וו)5נ6ך, 7פיק bllpihr~יסיק
 :ה. ילך :י,דף
 )סיט. :ס י3ררו"ל
 ע').ס. ד:ועלדז"ט
 מו5ז, ר3ר חדפי ד3ר מיס, דנורד.ח

 7גרי מריף, ר3ר מתור,737
 חייסי דגרי חו), 37רימגרוח,
 י3ר' חכתיסי ד3רי חכתס,דגרי

 חן, י3רי חתי7וח, 37ריח5ותוח,
 דגריס rDn, י3ר' מק'דומ,דנר.

 ח)קיסי 7' ח;ק, יגסח'5וג'ס,
  חע6ח, 7ס מוווך, 7ין מקל'ס,י'

 חי. דף ח7ם,יסוק
 6)!). מ7ס רינידח.א
 6תתינ6. דח0.רדחא-ם
 נהוה. חכתיס 37רו חניוח, ינררח"ב
 ד3ר' נקיה, 3נסין חכורס דנרורחב"נ

 נסתעיס. 3גמחחכתיס
 פקח. 3עי3 0תן יינידחכע"פ
 התוער. חול דינ'רח"ה
 ומ-וחס, חכתיס ר3רידח"ו

 סתוע7. מו) 7'גי סתועד, 7חולדחוה"ס
 ורחיתו. דחעודחחר
 35רכס. ,כרוגס ~מכתייו י3י'דחדל
 יות6. יחי מ.יום, רגררח"י
 מכת'ס. ימירח"כ

 ל3רכס. :כרונס חכתיני ר3רירחכז'ל
 5יס. ימ:ידח"ל
 חהודומ. ינרידח.מ

 יע:ריה. "'ShD חננ'6 7ג'56דחמו"ע
 פרקיס. ח"ס ירךרח"פ
 ח'15ניס. 37ריסדח"צ

 תדנר. 5ותח חי ייתסדחצ"מ
 דור0 טוניס, ינריס מ3, ינקדש

 רת' טסחיס, י' טור'ס, 7יטו3,
 טי. 7ףטהרה,
 )עתו. עי3 לוי0דפ"ל

 ה)0ון. תתו65 6וחיומדשלנ"ת
 7י יסר.סי 37ר'ס 'וקף, 7ני.ד"י

 יסר6ל, 7יגי יורסיס, 7יןיתיס,
 יסן, 7עוק ירין, 7ן יקודוח,7י
 יה71'ס, 7ח יסלה. ייך י'7ף
 י0ל56.יח
 י"6. דף D'?W7h, ייסד"א
 י'3. יף ניותו, יוס 7גלדי"ב

 קתיך גסיוס !קנן 'וקסיס ד)הדיונסי"מ
 תע5חייו.יסע
 '"ט. דף טינ, '!ס י'ר טיינטו, יידי"פ
 '5h?D. יתי ד3רירי"י
 )ותו. 7יס להקסיח, 7י0די"ל
 ו:קתע. נטכח יי דבידינייו
 ntvipl. י'די"ם
 ט1לס. 'תי וניידי.ע
 ירתימו. י3ריד'ייר
 -ססכר. י3רידיייש
 כהניס, ייני ככפוח, ל, כוקיח, 7'ד"כ

 כ55. 7רך כ3ו7י דלך כ',7ף
 )סמ"7( 7ס 6סה, כ5יס י'רהדכ"א

 כ"6. יף )נ"ע(, 0.6006 )ע"1(כפירה
 כינ. 7ף 3'ס, 7נח'3רכ"ב

 כ5טו. כך יכנ5עודכבכ"פ
 כ"ד. דף 7רגין, יכ)דכ"ד
 דכימיה.דכו'
 כ"ו. דף וגוק63, דכורדכ.ו

 תט)ס. כלפ' יכ3יד כניי ייןדכוכימ
 כ"ן. יף :הן, יכל :ח, 7כ)דכ.ז
 כ"ט. דף טתיר'ן, רכ5דכ"ט

 ת'טקג. ככג 7רך תקוס, 7כ)דכ"ם
 נהירין. יכלדכ"נ
 7רך טמן, 7כל ע)ת6, 7כו)ידכ"ע
 טו5ס.כ)
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 5דיקיס, כנ'ס יכיסרכ'צ
 רחתג6, דכמג רחתנ6, כח3 ד6ירכ*ר
 רחתנ6. דכחנדכרזח
 tnhwi 7י )ת3'וי 7י )ור'6, דוירזל
 )ו3)'ן, יעוק )',יף
 ל"6. יף 8תליגן, יל6רלייא
 "ית'. )סוו רקדוקרלא"ר
 לה3.ן 7' גרתי(6, למכית6 7ידל"ג

 י)יח נסעחמ, ל5רס ייסנגקל,
 )"3. 7ף3ח,
 כיק. חקיון 3ה יליחדלבח"כ
 הד'ן. תן )63 ד'1רלבם"ה
 ..דלכמתד
 פיועה. כיה נה יליחדלבש"פ
 דל6 ג)., ד)6 מר'נן, 7)6דל"ג

 )"נ. יף :הר6, ולסוןגרקיגן,
 ג)'. )" נלו 7)6רלגל?
 7ין דיק6, י)6ו יתי, רל6דל"ד

 יף ל"7, 7ף )דס, 7ס)דין,
לדף.
 )ח:' ז')ת8 חכ., )6י ד6ידל"ה

 )"ה. 7ףסוס,
 )"ו. יף ו:יח, )גף רןדל"ז
 7ייס'ס )""' יף ח..ס':ו' י)"רל'ח
 )ח'יס. ירך חמ5יהס,)כ)
 3רתיו6. )חכ.ת, 7'דלזחזב
 טיפס. ול6 חכיס 7)6 ול-פדל*ח
 6יור 3'1 ייע ד)6 לב*מ כא"הרל"י

 תררכי. ל3יוךהתן
 ק%ן. 7)יס6דלי"ק
 :כוח. לכף יןרלכ"1
 hniD. דלכיל'רלכ"ע
 טי6%. )ה 7ליחרללזט
 כיגי. לח'יח לכנד י'וללל"כ
 סתוך'ס. ))') 7לססדלל"ש
 ת5.. די6 '!ק:" יל6 )תגין, רירל"מ

 עיתר, 6חח תי )ם)י יערלמא"ע

 ע)יס. )ת(ג' יח('דלם"ע
 7עח נ'מ6, יל6 נחיר6, 7ל6דל"נ

 גק).)ננון
 ע3יינן. 7)6 ענר, )פיו יורסידל"ע
 תעטח. ע3'ד דל6דלע*ם
 פקיק. יל6 פל'ג, י)6דלזפ
 or. י)פירוס (ח, י)סידלפ"ז
 5ר'ך. 7לtl1'SS 6 יורסרל*צ
 3סעמס. )5רה ייסדלצ"ב
 ד)6 ק7תוג'וח, )סוגית יורס'דל"ק

 קתן. ל)יח6 קסי6, ר)6ק6תר,
 6מריוח. SU'1 קניל 7)6דלקע"א
 ייסי6. 5סיו 7קייק brtn1, י)6דל'ר
 נ6ץ"מ6. יעק6 י)6דלריב
 מיגר6. נס יתי 7ל6דלר:.ת
 163רחח6. רתק6 י)6דלרם"ב

 h~atn, 03 רתי ד)6דלרטכתינ
 7עח סכ,מ6, דל6 סתך, 7ל6דל*ש

ל'ס6ל.
 תיתh~? ,5 מעסה, )6 יוחהדל"ת
 ח:'.יל6
 33)י. ח)תוו למון 7קיוקדלה'ב
 7)6 הכי, ח'?6 ל6 ד"ידרת.ה
brn.'סכ 
 וטסס. חעסס )6 .יוחסדלתריע
 כי3ו. סיס6 )ס)%'7 ד'1דלחש.כ

 31רי תיוס, 7גר 16%ק, ינרד"ם
 תנמס, י3רי %ירי, 37ריתוקי,
 י3רי תמס, יגרי תר7כי,י3ר'

 יניסתלוחיס, תר3נח, דנו)תססט,

 י' טתוגיח, ד'גי תייכי,דוי
י' ת'), י' תרות, י'ת6יח,
 ת)6יס, י' הי10ח, 7ית'נ'0,

 ד' תסתייה, ר' תר"וח,7'
 תגטו63י 7סוק תמגיח, י'יסקין,
 תסה, ירכי הס:ס, 7רכ' ת'ידף
 הסס, דרע תס),דרך
 7יסק to'~th תחגס דג)דם"א

 64%. 7ף8)ישיי
. 

 ד6תר. י)ת6ןרלמ"ד
 )'יו. תעי 7)8דלטט"ל
 נק). )מ3ין 7טמדלמ'נ



דשא-
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 'מקר. 6סי תחקורו 7ירמא"י
 מ0יח די נסנסה, תתוגוח י.יידם"כ
 ת"3. 7ף 63ח, ת6'; יע דיןיניח
 7ין. 3יח תיחומ דידמכ"ר
 הנון. תן 7נןדסה"נ
 היקח. תן 7קסדמה"ד
 סח'. תן ינידמה"ח
 טעת6. 7תה6'דמה.ט
 הפנית'. תו3מ 7יסיןדטה"פ
 החורה 7ת1 החורס, תן רנררמה"ת
 63חרה. ו6וק' תעה יוןדטואיב
 han 7יני tOJW1 שנס 7וןדטו"ט

ותחן.
 ת"ט. 7ף טהרה, יתידם"ט
 יסויה. תחנה 7גלרם"י

 3סי6 כסח8 תיריק6 דיןדמכב"ל
 )3י5ס(.לונן
 ת)כ'6ל. ד3רירמ,ל
 תתך. לתע)ס תה 7ערמלזמ
 ווקוס. 7ינ)דמ'ם
 . נססך. יתתהדטט"נ
 עלת6. יתויס ע5'ס, ית'רס"ע
 פוסה. ת16ח ד'.ימ"ם
 יי ע5 פרקה ת6וח 7י עדמזפדטש

 פרקס.ת6ות
 5יק. תורה י"ן ת5יה, דנרדם"צ
 קי.תה. ייידם,ק
 ר316ן, תמגה 7נ5 תר33ס, דגולרמ"ר
 תר6וח.7,
 thlG ית5' סוה. ווורס דייןריד'ש
 רתי סנח, יתו65' סכחנ,דתה

 תסל, דרך סחסי3, יעתהטמיטס,
 תסה.7רס
 56יטהר. יתסקדטש"א
 הכי. רתסיסדטש"ה
 קוגך. סה61 ל יעדסש"ק

 37י'ס נפל7, ינר גסס, י36וןר"נ
 7נר.סנע'וויס, 37ריסנכוחיס,ג6יס,
 דגרי נחת'ה, 37רי ג3ו6ה,37רי

 גפסוח, 7יני (bWD, יויגחותיס,

 נ6סו)י, 7פוק גקי, דס גדס,זס
 גסיס. 7רך גועס, 7רכי נ',רף
 נ6ס 6סה נ6ס יירה וכ"נ א"נד':

 (cth.וכ)'ס

 מקלס גקי3ה 7יוקה נפיש חנ.קד"ן
 ס13יה, פק:קה ג;ו)ס קרועקגטוגה
 ק7ופיס :נוליס חכת'ס :3'6'0ד3ר'
 ססן'ה.:הי6
 )סגס. עעס גיחן ייניד:של"פ

 י7'ס. נט'נח יי:.דנ"י
 כלס. ;ס'6יח ד.ג.ד:"כ
 ננ)ה. 7;עסהד:"נ
 37ך קסק, 7גר קועריס, ד3ר'ד"ס

 קוכה, ך'ג' קויה, 7'גיקחר,
 ק36יוגש6, 7פוק קמ'לות,ד,

 קיי 7ף ס)6יי.ע6ייפיס
 דקיוק.

קימי'ס.
 5יה. יק3'י6דם"ל

 חעג.ד. )" לחנרך ס:י רעלךדסלל"ת
  תויה. תדנ;י קו(ייס 7נרידסטדת"1

 ענד'ךי דנרי עחיקיס, י3רסרזע
 ע3'רה, 737 ע5תו, 37ר' עוי6,יגר'
 7וסן ערוה, ר3ר עזר,ר3ר

 ערכ'ן, ד':' עולס, דולוחעקותה,
 עו)וווח, ד. ע5יס, 7ווי ער*י,ד'רח
 רעח ע5'ון, יעח עח'ק'ס,י'

 עי, 7ף טמ'ק, יעוקע5תי,
 עו)ס, 7ר6ון עגיי0,ןקדוקי
 7רך עך6י, 7רך עו)ס,ררך

עיתס,
 דעח plip)'h, יעח 6חד, 7עדרע"א

 b*u. רף 6)היס, 7עמ6חרח,
 תקנה. 6חי0 יעחדעאח"ט
 ע"3. דף 3'סי עקק י'1דע"ב
 דעל 7'י על ד' ייג6, רעג.7דע"ר

 ע"י. יףיעח,
 דינ6. ג)6 יוג6 7ע3'ד כל"דיע"ד
 ע"ס, יף הס5יס, ע)יו דויד;זה
 המייס. עןדרך
 הגריו0. דעחדעה"ב



1..aa- -- יז 
 ח(3ח.. יעמ ס:ס, דטלסרעה"1

 המייס: פן יוךרעה'ח
 - שפוקקיס.. רעחרעה*פ
 :: הקחל. יטתדעה"ק
 סחורט. ע) ירסימ'רעה"ת
 ) ~ ויפל. עיקל 'ריןרעהט

 תטםה. 1)6 .עסה יומה-יעול.ת.
 ותזיתס. דפתלעו~מ
 ונחתיה ע(ר6 7ג.6לרעהנ
 ל,(. דף :קניס, 7עחרע"ו
 ע'ח. דף חכתיס, 7עחרע'ח
 '7י. 7ע5יע"י
 (ה. 'ו' 7ט5רע"1
 כו)י. רעלמ6 כתל, 7ע3'7לע'כ

 ע3'ד, כתר רעני7דעכם'ע

 פגיס. כ) 7עליעכ"פ
 )ח:ור. דטהי לנלויb7'3DV ,6רע"ל

 )6נלוי6. יט3'67רעלא*נ
 ht,SIS. יטרד6רעל"ג
 נק). )ת3ין יעחדעלם*נ
 (sp. )גנון יעמרעל":
 תעט0. יענ.ירע"ם
 ק17ס'ס. יעמרע"ק
 ' 5'. קסה יעוירעק'ל
 רחו!ג6, יעלי ערכ6ומ, י'ןרע"ר.

 ר3יס.ן רעח-
 ס7,). ע3רי דקדוקדע"ש
 מורס. דעחדע"ת
 קלומ. ~IDDדעת'ק
 דיגי דיהרנפורט, מר5ופיס, ד'ד"פ

tnpDמיוגי6י -פ6176ה, : יפוק- 
 -פר6נקמורט, -פל6ג,-פיר6ר6,

 סרוטוח, י' פי, 7ף פטתיס,7'
 ירך , פרסיוח, י' פר15פיס,י'

 סרי. 7לךפקוייך,
 h~D: יף ס6רו6ה,. D1D7רפ"א
 6תסטריס. יפוס:דפא-מ

ג "ד8אמ"ש
 .. ס"ר. יף - 7', מעתיס י'דפ"ד

 הקויס. יפיסדפההייק

 יכה' ימ1ס רפו"ין
 : מ"מ. יף 'חדס, יסיק דפ"חן

 . :-' חן. חכס עי דגי'רפח"ח
 וסעחיס מן פי:חכס יני וש"י דפח"חן

יוסק.
-) " 

 ' פ'ר6ר6. יסוקדפי'ר
 פייס. תיו63 יפייםרפמ'פ
 . ~ מר6גקפורט. יכוקרם"פ

 -ק6רן, : 7פוס . קה)ת'גו; יסח דפ"ק;
 -קריתיג6. -קר6קוי6, ' -קדתין;ן
 פיוטוה, י' י6סון, ימוק רפ-רו

 . י טינ5'ני. יפוקדפ'ש

 7'.ן 5יון;. דולס' 5ייק'ס, ינר'ד"צ
 -די 5,, רף 1635ח, 6יכ'5דק,
 5ייקיס. ירך 5יון, 7ריסח5והוח,
 . תדגר.- חי 5ותח דוטסדצח"ט

 - כנ'ס. 5מירע רסרצ.כ
 )ותי. ד5ריך _ )סיוח,' י5ר'ךרצ"ל
 '. ג317. עיין י)ר'ךדצע"ג

 ל רקטס. .  ?ni~p; ?ק6תר,דק'

יגר קדסי, 37י' קגלה, דנריד'ק
 קו.עת6נן, 7וי ק)' 7גסקטן,
 ווג' ק6סקמלי רוד קתמי,7וד

 .ד'ןגקי.תה, קנקוח,: י'נ'קדיסי-
 ית' דירח:קגע; ק.ווו'הון,דין

 : דסיס קדוסזס, דטחקדתס,
 :h~p -ק6גקט6געינ6;,.-קרמון,
,h~tp,6ד. ,.7ף('ק', "-קריתוג 

 ק3ע דרך , h~p, יליסקדיסוח,
 7רך קנין, דרך ק7וסיס,דרך

 קל6יס. ירךק5ר0,
 )ך. 7ק6ו!ר )'0; יק6תררקא"ל
 קטגינקנערנ. p1D7דק"כ
 יר6-ס. יקס)רקה'י
. ~ הכ,כרח. יקהלסדקה"נ

. 

 . .ונרכי. .ק7ק 7'כ'דקו"ב

 כח:3. י)6 יקי,דקול"כ
 -רעי"ל

 לן. דקיית6 דקיל.
 )' רקסס )1י רק"ה"דק.ל

 הדקה. . תן יקחדקמה"ד



  דשה.פ -  ת --דק"נ

 ק"נ. יף ק)סיח, 7ינ'רק"נ
 קופר'ס. 7ק17ק'רק"ם
 6מריוה. על'1 7קנ'לרקע"א
 פסח. קרגן 7ינ'רק"פ
 יקר6מ סתע' קי'6ח 7ינ'דק"ש
סתע.

 ירך. 7לוס, י6קט6י,דר,
 ינריס ר3ח, רנריס hupb7~,ד"ר

 רני, רנר' ר13ח'כ1, 37ר'רעיס,
 7קדוקי רסותומ, יורם7גרירי3וח,

 רחוקה, דרך ר6מו)וח, י'רס",
 רסט.ס.ירך
 6יס, דלוקח 6ל'עור, ר, 37רידר"א
 6ין.7רך
 ניסוס. דר3.:י :ihtbt, ר' 37ר'דר"ג

 סנולה. ת6ור גיסוס ייני)ידרנט.ה
 י6ס יימ יקדום, ר3')ו 37רידר"ה

 דר5ס הר3יס, רסוח 7':יה0ה,
ססכה.
 העילס. יומומ י'דרה"ע
 וחקייה. דר'סס ומדים, דייםררו'ח
 ימריסה. 7ריסהדרו"פ

 סכר. וק3ל יר~סדרוק"ש
 ~hihn. 7רוע6דח"ש
 לגרכה. :כרו)ס ר3ומ')ו י3רידרז'ל
 חדם. דר6ס הדס, ר6ם יי)ידר"ה
 ~huy. ו' ריו61 7פוקדרי"ר
 ה:6. 'סתע6ל ר' י3'ררי"ת
 ת5וי'1' דרוג ת6יר. י' רנר.דר'ט

 תסה.רררי
דרכ~מ

~htph7 
 ת6יקעל. תסה

 ת,יח'ח. רריתיתדרם'ו
 ק6ל')על'ג3ו.נ.ן. תהי"י ירסוחדרם"ק
 נחן. דר3' :ועס, ירכ.דר"נ
 עק'63. דר3' עקי63, ר' 37י.דר.ע

 nhlvh1. י"י ילסיחדררי"פ
 טו3. סס ר3.)ו דרסימדירש"ט
 -נר,דר'ש

- 
 סתטין.

 ו(סו3ה. 7רכ'ררת'ש

,)hlnfiסגה, יוחה סגקיוסה, ד3י 
 7יר סעחה. דיה סלותו,7ורס
 סהיס, י'ני סה'טה, 7יניסנח,
 7עח סח-טה, רס ס3תניח,דתי

 7פוק 60לו).קי, דפוקסלתה,
 יי'סח סתו6ל, יויססיכלין,
 סותר,ס. רי סליס, ררכיס5וס,
 7י~ק:o'1Dh 4, סעיי ד3רירש"א
 6תה. סליס דן 6ניח,סנ

 לקי.ת.. 6עסר ס6' ינר דשאא"לן
 גת':ו. 1.60 י3י רשאכ,טן 3רמוח1. ס6יני 737 דשא"כ1

 :.לוי. 3ת.נו hc'1 י3י דשאבם"נ'
 קיוס. hc 13'1 יני רשאכ"קן
 6רינר'. דסכ'3 דשארד, נ'יתי. ס6'1 דנר דש~רנ'
 הנון. ס6.נו יני רשא"ה'

 חיונ. ס6.)ו יגררשא,ה
 לקייתי. ס6פטר 7נר רשא"לן

 תח.ר.ן. לי hc'1דשאלרםרגר
 -תחוקן, תעכ3 : ס6')י ד3ר דשאים1
 -תמכו.ן.ן

 לרורוה. תעכנ ס6.:י ינידשאם"ל
 ססימע דור סלו, סא'ני ד3ידשא"ש
 סופטיו.6ח
 סנלנ. י3ר'סדש"ב

 רנה. 63הגה טפתו 7ורסדשכאה"ר
 סגכחג. י3י'ס דשב"כן
 37ריס. הו' ל6 ס3לג 37רי0 רשבלה"דן לנ'נה. כ3ינו ונריס  דשבל'ב, סנל3. 37ל,ס לעולס, ח43 רנר דשכ"לן
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