תיו
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ח4ךב

ן

ו

רש"קינכ ס 5קייע.6

דשו"כ '7כ' טמ'ער* ונייקס.
פלופו ימובו.
דש1ו"ש
 1יש"טו רבר
י .1SO
סשיכ
רטת"ב זגר ס:רעו כלס.
רו"4ת דורססלויותייר ,דוגססלוס
רט"מ ד3ריסעריסייסי דנרסלמיונ.ן סורתו ,דרכס סלחורס.
רשיח
שי"ק שד"ש ד3רי,ספיו ,ד,ת דנלס ,o'lhn
רנרס מולמ
מ:ון ,נמפי ,ום6פל (ליין) ,עניס
ר3רי סוסמוסי רברי תורס ,ד3רי
(קיפרס)% ,ככי(5לכ"'ללילטערס),
סלייר ,י3ל סירס ,ד3ר tnSpn
רורסיותחייס
 ,ריכי סנ6י ,ד'ן
קופין6וריג סוס (%סיס)'
סונס [סמטרח תן יתי סע5ויס ן שרס7 ,עמסחסון ,דוך ח13נומ,

ייךי

ני"צ

ן
ן
ייסי,,
ן

פי
ל
ררסיסוי סססדנל וששה"ק דין תורסנו סקדוסס,
דידסיימי

קוף ססנסן,
רש'מודבר'טסליעסי
'רשיי רענ סססייסנים.
רשל"ם דנו סיס לויסיוין.

רי סעניוח.

סורמכו סקרוסס.
דתךא י0ן ו6מוס.
דה'4ל דנרbigלו ,דפוי%לסרווישו .רתחה"ק ד'ן תולחנו סקדוסס,
דשלכ"ל ימ 0ל 6נ.o31wb 6
חורמ 1:סקיוטס.
רושלכל"ע "
דשל"ט דנר סיסלי עתייין.

רשל"ם 7ס סל 6סירס.
רויל"ת רסוי 6לתרווייסו.

יייוי

דת"י יעח

יסיי'
'ו0:ן07 ,רגוס ירוסלתי.
0פ6ר0

דס

דעת
ד0ונוס

י5דס.
רתכלכ"* ד3רס.תווסכלסיןני
ן דחמקלייי ד3וי סווס יד3רי ק3לס ל6

ד3רל' פתכיץ ,ד'ג'סע'ס.ן .לסינה
רדסויו"עי
"ח דנ סע?י חייס.
י דק"נ דין חוקף נ6תנוח.
,
6
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י
פ
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0
737
6
ג
פ
דש"פ
ס
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מ
ר
י
פ
'
י
ג
י
(הקיס)תהל.ס קהלחעור,5
 1דתקיע
דק"1צ ינר סל 5נור.
דת"ר יחנו לנגן.

ן

הי
ה' ה ,6הנהוח ,הור ,סוליוה ,ה*"ב סיוחן גיד ,ס%יווךם 3סורס,
סו0עגיח ,סלכה ,סערס ,ססס.
ephn
סלנוס %יקיוי .nhls
ה'א סי 6ומיומ ,ס' 6לפיכ ס* השברק"ק3מו
סלג
י  3%ניה רז דקסלס
6ערח ,סו6 6ותיי סו6 6לסיס ,קיוסס.
סימ  06בקולו מעיכה
סוס  ,brnhסוי 5ועו ,סכ:קת
 ,o'mthסיכוח 6לי ,הלכס  ,'6האוה
6ע 1ס.6
סלכוח 6נל ,הלסוח  ntp'hסס האה"א ס6 ,לסיגו ס6 ,חד.
האה"ג ס6סל סגרול ,סמס 6לסש
%ירו ,ספרס  ,'%סרי5פיו ,סרי
סנרול.
%ת ,הסס 6להינו.
ה*הייל*ילס ,ער סוכחס לסורוס,
,
ו
ת
ן %חדו
הש"ש סו%ידו
%
ו
ס
י
נ
ו
ר
6
סנס 6נכי הולך ליוס.
%ב' ,סלכוס6יקתי5כילס ,סלכות ה*ה"ם סולכז 6מל ס*ס.

ר~צוי".ז

סי

5סס

,gtb

~6 gp'gחי %עי.

; ה*"ו ס~וס 6יקוו וסיסר,

חארא
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האו'א ססס (6סיט י6לסי 136חינו.
האוב,ת סכנקמ 5ורחיס ו3י0חנסיל.

האו"ה ס(כות 6יקול וסיחר.
האוה"א סס 6ערו וסס 6טרו.
האוה"ה סס  ,~pbיסס סמירו.
האו"מ ס6רן וילו~.
האו"ר סויות 35יי ורנ.5
האו"ת  b~hnחרועס.
הא"ח סרי 6עלו מכפיס.
האט"ה 6 60עו ס.6
הא"י סלט6 0לן 'סכ ,(6סנס 5ל

יסיעחי.

ישולב"א סולכין 6סל לסון 3ני .076
הא'ם ח6יס עקיס,
ס1ס th)tnh
סלכוח'6קוריתונח ,סרי6תעקורסח,
סלי  06עוחלת.

האמב~ע ס6עולוח נחולס.
האם.ל סלי 6ח מקויסס לי.

האמל"א סרי  06עומרת (כל .076

האיימ לכ"א סרי 6תע1תרת (כל .wh

הבטכ.ע

הכא'י סנס 3רכו 06יי.
הבאל"נ סעחמיל3ע(וס6ויריסלוגפור.
הבאט"ב ס63וח טחמח גרכיס.
הב"ב סי 3גינש .13
הבב"ה סנור3 6רוך ח.61
הבב"ע ס63סנפ3ילס.
הבב"ת ס0(3י נפ( חכליח;
הכ"ר סניתיין
 ,סודפח נעל 7ין,
סיוגי 3יח 7ין.
הכד"י ס3ד'קו' 0סלס.
הב"ה סנול5נל0 71ו ,6סקדיס 3רוך
ן 3ן סטרס.6
 ,610סי
הכה"ב סלכות 3יח סנחירס.
הכה"ת ס(0 603 6י.6
הכו"א ס3קר 6ור.
הבוב'ה ס3ול3 5לוך סו.6
הבוה'ב ססך  03וספך .03
הכוי"ש ס3ול 6יתגלך סעו.
הבוי"ת סטל' 6ח3רך.
הבוית"ש  67130יח3לך סערו

הכז'י ח7ל 3וסל יסי03ו.
הכחי סנסול.
הב"ח סעחכ3ר 3קלון ח3רו.
הכ"ט ס(נמ 6ג( 6עעמ ,6סני ~'hb
.tbnDu
הב"י סנית יוקף ,סטוג3פיגיויפסח.
הביאה'ם חלכות ני6ח סמקדס.
הכיל*א סנן 'קיר לי 6פל,ס.
הבית"ש  b)unי30רך פט.
הבזכ סנ6יס נ5ס.7

גקמ.0
הא"נ
הא"ע סnh5o
~תעל ע(ס ,ססכס5נןפור.5
5י
האעה"כ ס6ס על חנניס.
האצ"ר סמפעקעומ '6גן לרכין ל6יס.
הא"ר ס6סס לנס ,סולכין 6מר רוג
הארה"קס6רוןסקויס ,ס6וןסקיועס,
האר"י סקרוע  'bibל ,י5מקי(לולי.)6
הא"ש ס356פוחסיית0 ,גומן 6מרי
מפר6 boan ,ת' ספיר.
האש"נ ס6סס פנמ6רמלס.
ן
רשטן'ם ס5וכ( מרועסיייר.
הבכ"א
הכ"ל ס 53לעסר.
האת"ש ס6וכל חרועססינל.
הבל"ה  60נג6ו סכי.
הכ' סנ ,6סנמול0 ,כע(.
ה"ב  60נעינן ,ס6מנורנ,
סנ6ס הבל"ש סנ 6לטסר.
נענירס ,ס ,נמ'נות ,סיל3 6ל' ,6הבל"י ס3יח (מס י0ייס,
סדל גיס ,ס(כס 0 ,,3לכ 0הב"ם סגרס יורכ3ת.
נרורס ,ה(כולו נכילוח ,סלכות ר.כמ" oth~n :עמי3 0רכוח.
גכור.ס ,ס(כוח נרכוח ,סרלוןנו .הבמה"ם ס63ות תמתח סקעויס.
הב"א סנקל 5ור ,סכס 5 63לי0ו ,הכם"כ ס63יס תכחס.
הבמכ"ע סנ6יכל( עסהג
ס5עיל נלת .'%
ן

הבמזע

 -טו -

הגל'ם

-

הנם"ע ס63

עסס ,סכ3 6ת6י

עקקינן .תכ~
הב"נ סטנמ ג' (רות.

הנאוה"ק סג16ן סקדוס.
הנאוזצ"ל סג16ן )כר 5ייק ל3רכס.
הנאם 1.סג6ין 6רוני תורי ורני.
הנאמווייל סג6ון76וני תור' ורנ' )כרונו
לגרכ.0
הנכא"ר סנ6ון 3על 6פי רנר3י.
הגבו"נ 0ננסוח וג(ילוח.
הנב"י סנסומ ניח יוקף.

הכ"ע ס63ס נענילס ,ה 63עליגו,
ה63ח ע,7ס ,סכ3 6ו!6י עסקען.
הבע'ד ס63ח ע.7ס ,סגע( .דנריס,
סו67ח געל רין.
הבעה"ח  630על סחחיס.
הנבעחת"ם סג6ון נעל מחס קיפר.
הבע"י ס SD 63ינמסו.
הכע"ל ס 63על':ו לטונס ,סנערס ה:כעכת"ם ס6:ון 3ע( כחנ קופר.
הגכתו"י סגרול 3מורס .~brt
ללורך.
הכעל"ט סנ 6ע('נו (טונס.
הנ"נ סי 6גיע 6ג)רס.
הנ"ה סנסוח סתמנר ,סנהוסהכיח.3
הכעל"צ ס3עלס (5ורך.
הכייפ סנר 0פסוטס.
הנה"א סנסוח 6סר'.
הכ.צ סניח דין 5דק ,סלכח3 6עי 6הנהא"ש ,
הנה"נ סג6ון סגדול ,סנסוח סג6ון.
5ילוח.6
הגהטה"ג סניולסג3יריסנור.6
הכ"ק הכ 603 6קתיפלני.
הכק"א סגקר 6ור.

הכק"ל סת3דיל נין קידס (מיל.
הכ"ר סג6ס ר6סיגס.

הכ"ש סי(ל 3ן סמר ,סכ( 3ידי סתיס.
הכש"ת שסרו )3קן ססכמ חלתייו.
הכית .btbn 603 ho

הג' סג5ון ,סגניר ,סנדול ,חנסוח,
סגירק.6
ה"נ  'hoגנר ,6ס6י גיג,6
ס'
ננורומ ,ס' גנרי ,סיינו ,rrla
סן גירק* ,סכי גרקינן ,סלכס
נ' ,סלכוח ניולות ,סלכוח נטין,
סלכוח גירוס'ן ,חלכוח נניגס,
סמנ' 6גט ,סקגח גניל,

הנה,ט סגסוח הטור.
הנה"כ סנסוח סכו.30

הנה"ם סגסות תריכ..
הנהט"חסנ6ון סתחנר ,סנסוח סתחנר.
הנהמי"י סגפח ת"תוניוח.
הנה"צ סנ16ן ס5דיק.
הגה"ק סג6ון סק7וס.
הנו"א סלכומ ב)ילס 361ייס.
דגו"ג ס:גסיח ונ(יליח.
דצו"ר  60ננר 6יס 6דקן.5

.

דגוה"ם  . ,טסק.6
הנוח"א ס ,גטוומ וחק6 7חד.
הנול"ס סגורס לתתון.
הטל"ט כמ"ד ס"רס(תתיןכמתוןדוף.
סי הנ~"ל חנ16ן )כרונו לנרכס.
נרי"ס.
הנזצוק,לסנ16ן )כר5ייקוקדוסלנרכס.
הג"א הנסוח 6סר.
הנזצ"ל סנ6ון )כר5.ד.ק לנרכס.
הנאכ"ר 6:0ון 6ג 3יח ר.ן
הגאברק"ק סנ6ין 6נ ר 0דין דקסלס דגי"נ סנסומ יפ טחליו.
הני,ש סנסוח ס.%6
הנאקתד'ונסס.סנ16ן 0גדול ,סגוגג 5חר הג-כ סנפ(מ כ'(י
יס.
הנ"ל סט גודלל6לסינו.
סנג.3

הנאה"ק סנ6ון סקדוס.
חגאץהיינ חג16ן סנדול.

הנל'ט סגורס .l1WWS

הנל"פ סנית* s'sקח.

הרמ
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הנש סג16ן פולט ,סגניל עוליגו,
סנסומ עייעוגי ,סנסוח פלרכי.
הנמ"וה"נ סנ16ן ע16ל סנו5ס.
דימדינ סנ5ון ע16כ סגו(ס ,סניגנ
ען סנננ.
הגמה"פ סנ16ן עתיגו סרנ ל' '5סק
פרפגק(.
הנמח"י סנ6ון מו"ס מייס 'עקנ.

רגמ.י סנקוח עייעוגי.01
הנמהל ה(כמ 6נעיי' (ס.
דגט"נ 0נסות תנהניס.
הנמ"ר סנ6וןעורינור ,,סנסוח על7כי.
הגנ"י סנ16ן גלו י5יר ,סננילגלו י6יל.

הדר,כ

סיכ 6י6פסל 6פסל ,סכ(ינול
"%ר ,מלוך ד' 5מוס ,ס5כוח
דרך  tphססמ 6י6פוס.
רא"ל סמס67 6מיס לסכי.
סדר 6גרי,6
ר"ב ס'7וט ,nhu
ס7ר .n?s

ר"נ סזרמ נ6ונו.
דנול"ד ססו 5ינרק ול7 6ייק.
0 ,h,o 6ו57 6ער סכחונ,
ד"הסי
ס(7 6ין סו.6
רדיד סל 6סו7 6כחי.3
דה"ז ס37ל סוס.

דה-נ סי(קח סנרות.
ט ס7ורס טינחו.
,רי"
הג"ע סגע ע5מך.
,דו*ע סדק ופרנס.
הנע"כ 0נעגת כ(יס.
ד"ז סדרמ 91ליט.
ה:צב"ב הג( 361דק געסלס ניחיגז.
הג"ר  Pb~nיגיגו ,סעגיך נעל(ער: .ר"ט ס7ורס טונחו ,ס5עיל דכי6ל
טירנו.
הנר,א סנ6ון ר' (5יסו.
;דט"ל ס7ורם טונ לעתו.
הג-א"ו סנ6ת ו' (6יסו .ר(ג.6
הנראז"ל סנסוחר(6 ,יהו וכרונו(נרכס; .דיקו"ב סייוט קיסן .phu
:ד"כ סדרמ כגו7ו.
הנר-ח סג6ון ר' ח..ס.
הג-י-ב סנ6ון ר' 'סו7ס גכלן ,סנ6ון :ך'ל 67 bnVnמימ (סכ'.
:דל"ד ס'כ67 5יכ( 6ע7לע 7רסיגן.
י
' 'סמסו 3ר(ין.
ה:ריופ"ל הנ6ון ל ,יוס ט( 31יפע6גן; ,דל'ל סגו ( 6(7הוק.ף.
:דל"ע סיכ7 6ליכ 6ע'7ס.
הגרי-פ סג16ן ו' 'טעיס שק.
:ד"מ סו67ח עק(ח.
הגרל"ב  11haPר3 3'( ,ל(ין.
:ד"נ ס7עח כוחגת.
הנרל"מ סנ6ון ר ,ל'13ס ע(ניס.
:ד-ס ס7 ,ונ-גער קיערין ,ס' ךון
הנרע"א סג6ון ל' 6 h3'pDינל

הנרעק'א

"

* "

הנשיפ סגיה ס( ססח.
ה"ד  hoד5תל ,0ס7 6'3נליו ,ס57
'

7כתינ ,ס767תימ ,6ס'7נר'ס ,ה'
7רכיס ,סו67 6וור ,סו7 6רך,
הורווג76מ(כ ,6סוימ 7סי סייגי
67ערי ,סייגו 7וק ,6הי'גו דכת,3.
סיך.7ן ,הימ 7י' ,קכי ררמינן,
ס(כק  ,'7ה(כוח יעוח ,סתיר

07י

,

67 hnrnעלת.

הד"אחי6 6ערה ,הירח '(6הו0 ,יגו

ק(51קק

6קור((6ונן)

חד"ם פ"ב
טות6ס נעול.
קרע"ס סר(קח עיסס ע5וח.
ס63ס 171י

קדע-נ סיעמ גוחנח.
"ד,פ סיל  ,htcDסירח מג'ס.
חד"ק ה7רמ ק7סו ,סייט 7ק6ער.
הדק"כ ה7יוט 3 rt~pר5ס.
הרק.ל סרר 6קמי( 6דוכח.6
הר"ר הר6קע6ר ,ס7רח רנ.ס.
הדר"ג סילח נ6וג.1

67ערי6יגםי ,סיכ5ד6יחער '6חוול ,הדר,כ ס7רח כבו7ו.

ההם*כ ס6יס סנ17ל תגוסחו כט.7
הדרים סדומ תלך.
הה"נ  610סדין נתי ,סענח ס' גרות.
הדר"פ ס7רת פניס.
הרר"ק ס7ומ קרטו0 ,יל 6קוס' .6הה4ע  b,oס6לסיס על.ון .י
' סתעון 3ן יומי .הה"פ ס(כוח ספסמ.
הדרשכ"י סלו(6יל
הה"צ סר 3ס5דיק.
הדרשו"ט סדורם סלותו ועו3תו.
ק תו*ס.
ד'דש"ת סיולם עלותו חתיד ,ס7ולס ההצ-ם סרגסירי
ההקעזפ סופכיס סקעוס  SDפיס.
סלוס חורחי.
ה"ה ס(6סגדול ,ס6סל סגדול ,סד 6הה"ר סטן סוסע ,סר 3סג7ו( ר'.
סו ,6סי ס'דיעס ,סו 6הדנר ,הה"ש סונר .ססתיס ,ס5ד ססיס.
סי 6סדין ,סוי סיקס ,סחכס ההש"ב ס5ר ססיס סנסן.
סג7ול ,סמרס סגרול ,סייגו  ,'hoההת"ב סנליס סחלויס נסעלס.
ה"נו סך ,ס'(דעקסי.ס ,סכי הו"א סו'6ל '61דחי 6י07י ,סו6יל
הסח ,6הכיחסתייה ,ס( 6הו,6
ו6יסחני 6יטחגי ,סו,6ל ו6יסתרי
'6סחרי ,סוס 6ת.ג ,6סוי6ותר.
סלכהס' ,סרג סתניד ,סר סניח,
סל סחל ,סומנח סלסון ,סוין הוא"א סו6יל 61ידמי'6יח'.
הואה"פ סו(כין 6הר ספס.
סו.6
הה"א  h,oסיס 6והל ,סרי סו6 6ותל .הואחה*פ .
ההא"ה סכל סולד 6חר סעטת'ד ,סלדן ויא4ל  hnb1 ilb,oל7.ן.
הוא"ם סו6י( תסס.
המ3ל 6חל סדלי.
הו"כ הכג3 301 7ניחך.
הה"כ סר חניח.
הה"ג סנסוח סג5ון ,סלל הג7ולין הוכ"ד סלל '31ח7יגו ,סוך6ח נע(י'1
הו"נ סירס גנר ,סייס וג3עוח.
סר 3סג6ון ,סרנ הגרו(.

ן

ן

הו?'ד ה 67סו7 6כת' ,3סו 6סיין
 ,הוד"ל סויס (ו.
סיינו סן י6סמר ,ס.קמ סדעח .הור"ע הו67ס ע5ותס.
הו"ה סו6יל וסוחרס סוחרס,
610
דווה"ה סו 6סו7ס סו 6ס7לס.
סיין ,סולכס  ,oba~1סתפו6ל
הההה"ה סר 3סג17ל סתסו6ל סגכנ7
סחסינ.

וסחסוג.

הההההה"ה סל 6סחו6ריס ס6לס ס 53הוה.כ ט65ס ומכנקס.
הי"ל סוס (יס ,סו5י 6ל6ור.
ס3ליס סכל ס3ל.
הולוה"ב סילכס וסנ5ס.
הה" 1והה"ז ססויס וססע7ר.
הה"ו וה"נ ססוס וסגסקי.
הול"ר סוס (יס לתיתר.
הה" 1הו 6מתן ,ס((.ס  lornסל 5הו"ם סדיוט ותלך ,סו' ת.'5
הזקן ,הל סזימיס.
הוסכה,י סנו ,ולרמע ,תי 'קוס3 ,ינו,
ההי"כ תמס הטונ 'כפר
610בעדי.הוו (גו סקירוחי ,יעויו.
ההיעכהל סומתן
הוטהב"י סגו ,ו!רסע ,ת' יקיס.
ענויח ניח סתקדס (תקותס.
חקירוח ,.נינו ,יטויו.
הה"כ סר סכרתל.
הומ"ל ס1סתליל6חויי ,סוסת5י לת'תר.
ההכ~.ה סו(גמ  nh)oליס סתלך.
וענ"א ס1דך ויננ' נפל6וח'ך.rn'Vh
הה"ם סיג סתניד ,סרנ סתמ3י.

הרע
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דמרם

החע סדק ופי3ס,
ן הדר סקק ר6יס.
Db71D
 ~em5uהזשא"נ סקק ס6יגו ניכר.
סון פסיר.
דועק'י  o'D7Sbnועיקרי קסלח יסר6ל .הח' סח3ר ,סחכס ,סחנ!וס ,החמן.
ן ה"ח סי חקי'ס ,ס' חקויס ,סטנח
הרפ .ס(6וף ופרגק.
הוצאה"ם ס651ח סתח.
חלוס ,סכל חיע.ן ,סלכס חיי
ס(כו 0מגיגס ,סלכוח מלי5ס.
הוצט'ר סו~מ ל6סונס.
הח"כ סחתות.ס  ,13סכלמ.יגיס 3ר.0'6
הוצה-ט סו65ח סתח.
החה"ג סחכס סנ17נ ,סחרס סנ7ול.
הוצוהכ-נ סו65ס וסכגס.0
הוק*י ס6לושס ור6כ' קהלת יטר5ל .דשזדיי סן חסר סן יתל.
סור6דנ" ,החה"נ סחכס סג3י.1
ה'1ר ס651ס ר6סונח,
החה"ע סי חס' 7סי עניו.
סוסענ 6ר3ס.
ן החה"ש סמכס ססלס.
הור"ר סנל ויעוח רומ.
החו"ב סמריף 31קי.
הדש סור6מ סעס ,סל( וסת6י.
החיה"ש סמייס וססלוס.
הוט)ע"ר סוסעג 6ר3ס.
החו"ם ס(:וח חו3ל ית;יק.
הוש"ר ~ h:sD1ר3ס.
חתורך עיפין.
הז"ה סו 6וחמו7חו ,סלכס וחוקפוח ,דוץ"ט
~lbo
ן ליגתחו.
הח"ל סחול
סקס 7וסענ'ח.
ה 1-ס7רמ ;קניס ,סיימ וה ,סלכס החלי"א סניח מייס (כל י0ר(6
החלכ"ח סגיח חייס לנל חי.
ו ,,הרי וס.
החלצית"ו ססס חפן (תען 75קו 'ג'7
51%ל.
ו.י
הזא"ם סל; 6ס 6
מורס וי76יר.
הו"ב סר' וס גרור
נוכגער הח*ם סחסוס תטס.
הזבכ"סרן.ב"כ ס5מר ו3 36ן 7וי
הח"נ סטנמ מת 0גרוח.
החעםש"י סחווס מקס ע( תתונס 50
הו"נ 0ותן נרע ,6סרי וס גיעך.
יסר.(6
הז" סו9ח 7ס.
סלטמ ורס הח"ק סחנרס ק7יס.6
יס  ohroועל'קס,
הזו'
הח,ר סמכס רגיגו.
ותפגס.
הז'י סיר וסר יסוגחו ,ססויר ורע הח"ש ס (6מגון סתו.
ןדיש ס '6עעת ,6סהו 6עייע ,5ס'
יסר.(6
עפמיס ,סי 6טמורס ,סיינו עפת,6
הזחו ליך ס;6יגו ,וכור,ירכי3סוי ויר6ז
סלכס ט' ,סלכות  tnbntuסריעו.3
(ולי ,ג.ייין.
ן הטב"נ ספנת 3י גרוח.
הוכה,ש סוכרח ססס.
ן הטבע"י סטונ נעיגיו טסס.
הוכ"נ ס:כלח גסתו.0
ס נלית.
הזלט.ה סומתגיסלס6ל,6י ")to boתbנ~ורסח ,הטר"ב ספפמי
ס:
סרי,
הדם ס;תגס
הטה"נ סענח סניומ ,סטנת ס' כלומ.
תוע- ,7מוחרח- ,טקו7עח,מסעח , .הטו"ה סטו 3וסתט'.3י ,ס מממ3 39נפסו.
הוטיכסי
הטוה"ם "
הום"ה סותגה תי(ת 6סי,6
הטדיט ס(כי~ן טו6%ס וטהיס.
הזמלם"ה סותנס  1hSתי(מ 6סי.6
הז"נ סו?:מ גס%וח ,סר .וס נויר .הטו.ם חטונ %1טינ.

ן

ן

ן

,
ן

השרע

-שו -

הפו"ע סטונס עלי.
ד)שיח סט3מ מלוס.
הפחינ סענמ מתס נרווג
המים ס(כומ סות6ח תמ.
הם,צ ס*טמ 5 nbntoרעח.
הפסףנ הטנמ סחי נר.01

דבלפה'ו

י עספ
תקו3ל ,סיפס תל6ס ,סיי
ס'ם ת7רסיס.
נקחמח,
הי"נסיס נר6ס ,ססס
י
י"ן נקך.
וח
יו
סיו7ע גקסלומ ,סלכ

דרים סי 7קיליס.

היס*ב  -דרמו"ב ro

.13 mStp

ס(כ ," ,סטס היסל.ב* ,
*
ה'י סכ' 5ויו'7
ינחתסו ,ססס'רחס ,סססיסתרסוי ה"ע סעקוס יופס פלינו.
דיעכיש חתקוס י'6ל עיכיכו נתולמז
ססס '30רן.
6מן ,ס' ילחס עליגו גתסרס 6ען,
ה"* ס.ם 6יתייס ,ססס יסתיסו
היצה,ר מ5ר חרע.
6תן.
היצ*ש סי5ר ט.31

ה"ב סתקוס יסיס נע:רו.
הי"ק סיס קייס.
היב"ק ססס יעגנו ניוס קר.1(6
היריח סר' 3יקף רס 36ח:ן.
הי"ד ססס ינקיס 7עו.
ה.דו"ע ססמ '(שס 7טו ויחונן ע5תוחיו .היש"כ ס' 7סולעח גו.
הישץ ססס יחגרך  WDויחטלס.
היד"מ ס-ודע תחס3ומ.
ייטס עלוס על'נו.
היר"ע סססינקהם 7ס ע3דיו הר 3הימהע
סו
ייח3לך.
ס
ה"ת חס
י5מק 7תן עכו.
הי"ה ססס 71,ע סכל.
היה"ד סיקמ הדעח.
היה*ק מכ( סקו7ם.

הי" 1ססס 1otwויסתלסו,
וי('5סו.

ספמשעיסו

היוכ,ך סיוסנ ננ5ס.

הי"ש כיוחר טונ.
היושהם חרוחר טונ תעע'3

ם סיוסר תועל.
הי.
הי"ו הסמ י6ויך וכרו.
ההח סתקוס יתל 6מסלוגך ,חקלומ

יחילון.

דן"ש ס'וחל ט.31

היש"ם טוחר טוג ותועי.5
הי'ל סיס לו ,ססס יסתרסו לנ5ח.
הילכאהא ססס יוכנו לחגוח נו 6תן
61ען.

הית'כ "
היתיה סיחר סור6ס.
סלכומ לל6יס,
ה"כ סכנקת כ(ס,
סלכוח כליס.
הכ*ש סכנקת 5ונמימ סכחע .1mh
הכיכ סכל ט ,סק כל 3סר.
הכבי"ש סגל ניה פמיס.
הכיד הל 6כס  ,737סגס כח 7נר',
סלסול כך3ור דתי.
הכף4א סיכת 6י6ח 8תר.
הכד"ה סלכח ג7נרי ס6ועכ.
הכ'ה סכל כתגסנ סתן'גח,
סכלמ
סתדות ,סכל 0סתעיומ.
הכוה*ק סכתנ וסקנלס.
ר~ב"יו סכיחנ וחוחס.
הכי*כ ס hntb~) 6וס 6כר6יח.6
הכ*ח סכל ח"נץ.
ד~בח'ב סכל מיי3ין נכ'6ס.
רומי סכליזיון.
הככינ"א סגססנן'טעננל?.o;nSh6
הכל'ה סלכוח  'hS1סכיס.

היל*ל סיס  15לותר.
הל*ל ב"ן שביר ס' 'סודס ל'67% 3
גן .סכל.
עלכוח ,סקס עוע
הי"ם
י
י
ת
'
ית ,חיותל  tstDWסיוחל חכלפהיו סכל לפי ההטן.
~ו
סנ
עמפ

DwbDn
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ן הלורדם סלקת וספסרת.
הבל8ה*ם סכ 3קפי סעקוס.
סכ( עומס 1,הלחל מינק לס110ר ויססמוו לך,
הכץם סכ13יס עלס,
 qpSתסנס ,ס(כס כקתס עסנס,
סעקוג לתימור וסרכקיס לנקעם.
סלי כולן תכולין,
מליני כפלחן הלחת ס(כס ומוספות.
הל"ז תפוס 4ס.
עסכט.
הל"י סך( ( 6יתע'ט0 ,עסיר'bSננס.
הכמטקט סג( ניגסה תציינה.
ו הליו"ט סלכוח 'וט דיג.
הכ"ג סכ( כסתרה
חליתן סרוקה לסקל 'רח'קעיוחי.
ד)בנ*ש סכימת .o'ollb
דוב-ןהירם[6וחייח סעסתסיחנ-ן 3ר6ס הלט סלכס כלוחו ,סלכס כסחו,
סלכס כר3יס.
ונין נקיף סחינס נין גפע(יס ונין
הלב"ר סרסור ( 16כרנור 7תי.
נסריח].
הלכ"ט סורו לי' כי טונ.
הכנצל סכנסמ כוס.
הלכ"ט ס(כ 0כמזהו.
דבנס~ש סכנקמ 6ולחיס.
הלכ"ר הלכס כר3יס.
דבנם'כ 0כגקח כנח.
הליל הנטיס (קר6הנו (מלוס ,הוט
תורס.
הכנם'ת
סכנקחכהקמפסי
ליס (וויתר ,סיס (ו (וער ,ס(כס
 ,ס(כומ כח'3ח
הכס"ת כלכס
(עעסס,
(סגיר' ל.3
קפר חורם ,סכגקח קפר חורס.
סכלת הלל"י טוי ליססרו(תיי
הכעשסכי פילוסו ,סכי פריך,
כח.31
הלל"ם סלכס (תעמס ,סלכם לתסס
מניס.
תקפי.
הכפלם סלינ' נמרס תסכנו.
הל"ם סכל(6חיי' ת6י ,סלמס תסגס,
הכיק סכי ק%6ר.
ס(כס לתעטס ,סקס לתססתקירי.
הב"ר ממכס כנע ר.,
הלם*ם סלכס (תסס תקיני.
הכ"ש סכל סיחיין.
הלמם"ם ,
הכשהק סכ( פליר וקיים.
*
"
הלס"ס ס(כס (עמס חקיני,
הכתכנם סכ( חלוי גיח(.
סקי
עקופו.
הל ,ס(כס ,מלכוח ,ס(סין.
היל  60לך ,השי (ים ,סיס (ו ,הלש"ע סלתד תעג'גו.
(תעלס ,הל"ג סככו ני*פומ.
ססרליכח(6ך,לתססיחמג(,56וסס(מיירכסי
הל"ם ס(נוח קועס.
ניס.
הלמדע סל( 6עסתע6ון 67גס גססנו .הלק ס4כוח עילס ,ס(כוח עדות.
הלעיל ס(יכוח כולס (.1
הלאיה ס 16"16סכי.
הלבחש סגקר 6לחיים גוכם יס( .01הל"פ סטת(י(  .npDס15קח פירות,
סלכוח פקח.
הלברחש ס(כח 6ג( 6טעת.6
הליק מכוח קענוח.
הל"ג סלכם נ ,,הלכוח גנינס.
הליה סכ(לפי :השוס- ,ס,תןי -תתקוס ,הלקוב הויו (י'  th~pכסתו.
הלקה"ת מכוח קיום סחר.
ססעס.קלה"ל  60לן ה( 6סו ,ס 63לסרגך הלקהכם מכוח קיי6ח סחורת.
הלה.ט ס(כוח קעגימ.
העכס להרע.
מגעיטסו לרסע ו,תוה" ,תגת 7הל wst-הכל לטס כתים.
הלי
הלשש מכס חוספוח.
לשנס

'

יעי.

המ'
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המלה.ד

המ' סת6תר ,סחדרס ,ח%סולל,ן המה"ר סת6ורסנדול רי ,סתן סלסג
 1המוי סתונהק ,סתופל ,6סתופלנ.
סת(כוח ,סת5וי'ן ,הוזקוס.
ה6י ,'611
ס3לס המוכ"ם סתוטל נקטק.
ה"מ ס 6תגי,
תורכנח ,סדול ת15ה ,סו6יל תסס,ו המו"ה סתקח וניח סכוקוח.
סוי ת5י ,חוי ווח6ס ,היכי וז5י ,המוה"נ סהופלג יסג3ין,
סתרותס.
סכ 6ת ,'6ס(כי :0וז,ווס- ,תילס,ו והנעלה.
תכירה- ,ת(כיס- ,תע'(ס- ,תעסר ,המוכ ,,סתי5י 6כח 3וס.תקו6ומ ,הלל תלר ,ה' ת(6יס ,המומפ התיכן פירוח.הל ווי(י ,ספסד וורובס ,סרלין המז.ל התו5ח6( ,ור.
המול.א י,
ווותן 3'00 ,וומס.
הם"א סלכוח וו6כלו tnl~tpb 0סווגן המו"מ התוס( 6ייוופ(ג ,סרנ תוכן
1תוווון.

36רהס.

1נ6גח ,סתסרל ונ3ון.
המוי,נ
המאב"ש הת6ריך 3סלמנו.
יוכר סייוח.
תת
המא"ה החייק תועט 6ח הוורו3ה ,המו"פהה
סת"ור הנ7ול ,התוכס 6מ הר.3ס.ן המזקפ"ח התוקשן חיתה.
הם"ז הינ' תוהן.
זהמאה"נ סת6ור סג7ול.
המזא"ה סת,כה 6ח סר3יס,
המאה'ק סת6ור סקטן.
המוה"ר סתוכס סר'3ס.
המאוה"ג סת6ול סנ7ו(.
המח"ם הווחגר קפר.
המא-ל הת'6ר ).rlb
המח"ר התח'לס רנחי.
!עמא"מ ס 6תה  ':6תק"ס.
ו המח,יש סתפי( חנלי סגס.
המאע.ל סת36ד ע5תו (דעח.
הם" .סת'3ן ינין ,התקוס ירחס,
המ"כ הו6י( תסס נ6ר.
סווסכיל 3.ין.
המב"ה סתקוס 3יו 7הו.6
המיכ"; סי~קוס ישה נעורו.
המכהם"ד סתן 3ן סתןח.6
המכה"ם ססטן תקטרנ 3סעח סקכגח .המ.כ"ק התלך יענגו .3וס קר6גו.
המיכ'ד חתתג' 'פ 65כ( דגי.
המבל 1,סתנולך געו(ס ועד.
המי.ע התקזס ירמס ע('נו
המב"ם סתיט( נקפק.
ד 'רוס סודו.
המבם'ח סתיטל נקפק חו(קין
הם.ר"ה סיול
המי"ש סתקיס ית3ר 7סווו.
המבק-ל סתנרי( '3ן קי7ם (חו(.
המי"ת סתקוס ימנרן.
המ,יד סתיר דחו.
ה' 7תס המ.כ סיחס תגוססו כ3וד.
המד"א סייגז תס ?6תר,
הטככ"ש סתכונס 3סס.
67ח 6תר ,סר 3תר.blnh~ 6
המכו ,סתכוגס.
הטד.כ ה"גו ת7 '6כחי.3
המ"ל סו 6תוחי( 3ס ,סוסת5י לת'תר,
תחון 7נר.
קמרמ"דסגהלת6ג'ן 37
סיכי תסכחח (ה ,סימר ת(טרף
תפ'קי ? tbiJrס,תג6
המ"ה
(.6קול ,סתו6( 6'5ור ,ו:תרנו:
וו'לה 6ס' ,6הרחק תן הכעול.
לקלוח
המהכח"ר הווהסך 3חירה.
המה,נ קה6יל יצוז(.
הנ)ל'א ה'תי ת5טלף (6יקיי
המה"ע התון סעס ,התנח '3עחיס .המלבה"ד
1
המה"ק סת16ר סקטן ,הת(ן הקדוס .המלהי,ד

ן

המלה-ק
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הלח

-

המלה"ק מתלך סקדוס.

( המשנדיח הנדלה בועד מנח תילה

ן
המלה סת3ורך לעולס יער.
המלומ"ל חו6תוחינ (ס וסו 6תפרק(ה .המשפמי"ם היל ונלווה סיעסס פסלם
ן טוס .עמס תססט.
המל"ל ספוכי תטרה 6לחס לי.
הםלתע"כ מתניעלידו ח63עליונרכס.
ן המש"ר סתו 6'5ססרע ,סרמקתסכן
המ"מ סתגי 7תסקסי סו!ג' 7פסגה ,יע.
התו5י 6שנרו.
( המשש"ל סתו 6'5סס סת'ס (נטלם.
ל

חמונס.

המסשה סתי5י 6תמנלי עגיו סר6יס .המ"ת סוד תלכוח חפירה.
המ"ג הקר תעל' נגעך.
המחב-י התונין חורם 3יסו6ל.
המים ס63יס תמתח קעורה.
הטתכ"ר התריק חוים נרסיס.
הממיכה"כ סתקח וטח סכוקוח.
הסתו"צ ה(כומ יטווס  rS'Dnו5י5מ.

הג'סנכיר ,סנדי3ן סנ;כר ,סכחווך,
דמם.ל מתקור לל.3
התו"ע הלכות כמגח ענ.יס.
ספיחן ,הנעלס ,מנפטר.b]p)o ,
הטע"ד התעניר על 7פחי.
ה"נ סו 6ג.סו ,חוסיעס נ ,6הוכרח
כסתוח ,סיס נר6ה ,הכי גתי,
המע"ה סתו5י 6תמצרו עליו rO'h~n
מלכו גתוסיח ,מלכוח- :נדרים,
סתלך ע( 1.הסלים.
דטע"ל סת6ג 7ע5י!ו לדעח.
גו.ות5- ,:מלומ- ,גסים ,סססספים ויגיס ,סרגי ביר.
הבע"מ סעענ'ל ט( תרומיו ,ס%טדנ'

תלך.
המע"פ סהר תאן עקסיח פס.
המעק"ה מגיח תשמץ על קין ס5נ'.
המ"פ סונוכל סילומ.
המפח"ב סתלגין פני מגרו 3ר3יס.
המפח"ש התפיל חנל' עגם.

המצליה סת5פס לחסועח ססס.
המק' סתקו ,(3סתקסס.
המ"ק מלטח תעמס קר3גוח.
המקיט סתקנ( רותקה.
הטק"ל סת51י 6קרי ננטנס.
המקע.ל התקסה טפתו ל7עח.
המ"ר סתחי(ה ינחי,
הרחק תמכר
רע ,סרמק תסכן רע.
המ,ש הלרוח וזעתר סנ'.
המש .ההכ' היספט'ס ססכרח.יס.
המ"ש השרע סתסכטיס חתסמ(סימ.
ס:י:עיס.
המשי ה"
הס'מ""יוספן
התספטי"0סקוחי'ס.
המש'
המשי.ח הרג תסה יחי6ל ח.1:
המש.ל היני תסכחח (ה,
הווו6'5
סם(סיס) (נעלה ,סתקנק לתלך.

הכאג
"6:וור.
'יסס
הנ"א סכ' נתי 6עריגן.
הנאיש הנוחן לתרי ספר.
הש"י מסטר יתגחן ישו.
הנכקיהש הנסטר גק(רוח יתיס ומכיס.
הנד"מ סמעק תמדם.
הנהיינ סמר סנדול.
הנה"ח סנן החתם.
הנה.ם ה 61נוסח סקפרדי.
הכה"ר הנחתר סר.3
הנו ,סנוקח ,6הגוק.63
הרג גידע .3הוזה.

.י
וי
נו
הנ
ה
ח הננון וחכס.
הנךמ הנקנח ותר ,הגנון ווועולס.
ה:וס' ק:יקח.6
הנות"ל הגוחן חסועס.יתכעס.
ה:ז' המכר.
ד !':ר"לכוח (':רוח.
הנו.ל חגיכר (הון ,הסכר :ווטנס.
הנדיש הנוכר סס.
הניח הנחקר חייג.

תיפ
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ן

דג"ש סרגל נפסס עגפ.
המכ מלכוח נסי6וה כפיס.
הניל סגוכר לסלן ,ממכר לתעלה,
סקלנסו
;( 6המחך.
.
הגל-כ מניחן ליפף כמ.
הנלכ"פ סגוכל לתפלם כתם .O'WDD
הנלשן סניחק (עטם.
הנלעד"כ מגרפס לעניוס זעתי כחנחי.
הנל"פ סיס נר6ס לפרם ,סקיינסו ג6
לפממך.
דג"ס סכי נתי תקתגי ,6סגי עילי,
~ hpt:תיגח.
הנסדה*ק סנתטך תיגור סקייס.
הנבהק
הנמעיל סגוכל תעבר tq?S
סנתסד ~1טגר לדף.
הנע-ע סגעל3יס יקנס פולג-ס.
ועעיל ס'ס נ 6עיורלגי.
הנע-מ סגמס פוסס חוס.
דגע"ר שועלה רגינו.
המע  60נתי פסילת.

-

שלת

המהזפ סקגתס ספוקקיס.
הסתיר סקכתח סרנגיס.
דומכה,פ סקכתמ ספוקקיס.

חסכרה4פ כשכעת רוב 0פוקקיס.
(סורס),
הסכ"ת ושל סל,5
יורכען) ,תפלק,ק
י ,,1עופר,
כניס (ז
פ71
ינ ,0(,עותר [~יכיס עעייס].
הסלש"ה סחל6ח קפקל6סריסתחליק.
המע"ס מקפל פר קופו.
הסעית מוכיח  1D1pפכ ממילתו.
הספחת סקפר ותענית.
רגש-הש סקכתח רו 3ספוקקינ
הטרש סקגח סת.56
הסשה"ת סחי6ח קפקסיס ס0י6ס.
הס"ת סלכוח קפל חולם.
הע' סעיגדיס ,מעגין ,ספלם ,סעחקס.

ה*ע מנע פקתך0 ,ו 6פתיק ,מיחל
עקק ,6סליכוח עולס ,סלכוח:
עגייס. ,ע7וח- ,ערכין ,סרסור
ע3ירס ,סרי ע5י ,סל פילל.

העיתד סעתיסשייו.
הנ.ק סג7לק (ר קיום.
העכלם סעוקק נתקנס.
הנקהלת סנק71וח סכקף.
יג"רסננייי'0 ,גמחחמ ,סגעלסלי .העבטה-ק מעוסק 3ת(6כמחקיתי.
העכ"ק סענלח קו(תק.
הנאה ס %גס סט"נסמייעי.
הבשהק
העטי סקפדיס על נן51י יסלסל.
סנ17ל.
ריחסיעס ,סגמח חפיל'ן .העיר העלס 7נר.
המתסייסחקן
הערש"צ סע(ס 37נ סל 5טו.
הנת"צ ס:וחן חפופה לתלכ'ס.
הע"ה פתלך עזיוכמלוס ,הנ3י 6עליו
הנתליע 0גיחק (עסת.
ססלוס ,ס' פל סי.
הס' סקנס ,סקנר ,6הספק סקור.
י מיתן ,מלכיח העשב סטלס ס.63
ה.ס 610מיי ,סי
קיטת ,שלליחקגסירק ,ס'  totespדופה"ז העילס ,0ס.
סי קפירוח ,הר קיני ,הסולת העוכ"י סעויגיס 31גי יוק.
העוה"ב העילס .ban
קפק.
העוה 1.מעולס סוס.
הס"א שסטיק .hlnh
העוה"ע מעתדם והפיכס.
מקנח נטל.
"ר הח q'p ,דגול ,ח-סק יעוף
ריגול ו0יוטנ ,סעתז י0ער'ן.
ס'
הם
ה
הסלקך 7עחך.
הסה*ר ה.קמ סדמ.0
הסה"כ סקכעמ היויקיחיס,

סתפרסיס.

ה
ץ-הלכיח ערכין וחמאס.
הח
ו"
עו
הע
ה;ולמה"ת כעוגו לפגי חחיגה.
הסכתת העו"מ הטלה טה.
העו-ת הזכות עוולן וח"ותין.

י-
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הק

ס' עליסס ריש"ט סלכוח פקול' תוקדסין ,ספסד
העי  630ע 5ינתחו,
תתון ,ספקל ת5וס ,ספקדתרונס.
ימיו ,ס' עליסס יר6ס.
העאא ס' עליחס ימיו 6תן ,ס ,עליון הפ"נ ספלח (דר'ס.
הפםי חמקד ,ספקקח.
יגליד6ימי
 ע5תו לדעמ,ספנו דשס"א ססקקס .'6
י
העילטזנססת36.
הפם"כ ספקקס ני.
הפם"ר הפקקיין.
העל"ה סעונו לפר סח'נס.
הפם"מ ספקד תטון ,ספקד תרונס.
העל.פ הענר לטוגס.
הפס"ק ספקד ק5ח.
וחעיכס.
ס-
הע,
הפם"ר ספקקס ר6סוגס,
ספקקס
~VnDOן (יקנין.
על6מ ת-
ונ
מ*
עמ
הע
ה
רנמי.
הענ"צ סקפדיס על גסיס 5יקגיומ.
הפסיש ספויק סוכת סלוס ,ספקקס
העע"ל סע3ר עליגו לטונס.

ה?'ק סע3רת קילתס.
העק"מ סרסילי ע3יכס קס.ן תענירס.
סני עכ3לי רסיעי,
סערתח

העהל-
3ית.

הע'ש סעלס סלתס ,סערג סתט.
העש.ל חנני עותד סס לפלן.
הש ספיקק'ס ,ספטלס ,הססזק1,
ספרסח.
ה"פ סנרס פסוסצא סכיעירוסי ,סכי
פריך ,סלכס פקוקס ,סלכוח
פקוקוח ,סלכומ סקח ,סלכוח

סייס.
רהפפר''ק ספסי

ק5ח.

ספלמוןי ספרק ,ססרסס.
הפשזא ספס ס6תר,
הפשכ"ע ספל6ס סנערכין.

הפ"ת ספרו חולחך.
ה"צ חלכומ ~קס,
סן ~קי סל 5יון.

ססס ס6סי.
סלטח 54ח,

הצכ"י סן ~יק 63ין עדלסו לע.ל
3יסל ,56המיל 3עניי.י.
טס1ס.
הצ"ה

ס5,י

פרה ,ס' פעייס ,ס' סל5ושס ,הצה,צ
סשס סגסן.
הצהש"ב
סלנס  totnutססגחס פיסיח.
י
5
ס
הצו"נ ספל 5פוי וסרסות נחונס.
דמנ"ל סיס 5ריך 5ותר 350 ,לתיגסו.
ס5ליך לפכיננו ,סטעס 5ריכס5כך.
יקרני
הצל"ח סכ55ריכין 5תרי מיטי ,ס'5ון
לגפס מיס.
נחס.
הצלךצ ס(5חס ג5חיח.
הצל"פ ס5ייך לפרט.
הצ,נ ח55ח גסשם.
הצעמל~ר"ם ח' 1635חטתני תסננלני

6לס' 'עק 3קלס.
חתיס פעלו.
הצת"פ ס5
1יהקטן.
י
ס'6וס
הק' סקד
קכ ,6ח 6קסי ,6חכי ק%6ר,
ה"ק
י 6יססוחוינץ .ן חיכי קחני ,סכי ק6תינ6י ככי
הפלא"ה סקטן פגחסלי

השלשב*ע ספל6ס סנטלכע.

1

ק6תלי סכי קחני ,סכל קרעי

הק"א
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הרצ'א

-

הלכוח קטגוח,ן

סלכוס קיוסיו,

ס5כומ ק1315ח,ן

ה(כוח ,hnp
סע3וח קולתס,
הק"א סכי ק6תל,
הק"ב ס7יוט קופן נל6ס,
3ענ.
הקב'ה הקיוס 3רוך הו.6
הקר"ח סקדתס חיו3ימ.

ס' קוגטרקיס .ן
הקר3ן 6הרן .ן

הקר"ש סקיתס סול(ח.
הקה"ח סלכוח קדוס המרס.
הקה"מ הקדתח סווח3י.
הקה"ם סקדתח חקפר.

הק ט ה(כיח

קטנוח.

סקרוסן

הרד"ל סר 3ר' 7וד לורי.6
הרה"נ סר 'llhan3הר3סנ3יר ,סרג
הנדול.
הרה"ח סר 3סחכס.
הרה"ל הרמ3ם סלסון.

ויו'הי,ם הו 3לי11נ'*,

ן
היה"צ סונ ס5דיק.
הרה"ק סונ סק7וס.
הרהג סד'ס וגנעוח.
הר"ז סלי :ה.
הרז"ג הרי וס גייך.
ן הרז"ה סל 3רי :רחיס ס5וי.
הרזוו"י סר 3ר'  361וו6לף יע3ן.

ן
,

הקטח"ו סקטר מל'3ס י36ריס .ן
הק"ל ה5 bn"p 6ן ,ס 6h'np 6לן,ן

,

הרזזמ סלי
-טחרח,

:or

תנולסמ,

-תועד

תקויסח- ,תסי3ח.

הדר 6קוס' 6לדוכח'ס ,חקויס .635הריח הסס
הרח'א סר 3ר' ח"ס 6ליסו.
הקיים סרס קין תס'מך.
' הרח"ן סרג ר' חי'ס גסן (7עת5'3ער).
הקם'ל ה 6קיוסתת 5ן.
הרט"ב סגומן 1ימ עונ נפירוח.
הקם"ת סלכוח קר'6ח קפר חורס.
ן הר"י סתלך רס יסרון.
הק"פ הלכוח קר3ן פקמ.
' הריא"ס מר 3ר' י5מק 6קכנילני
הקק"ל  b'np hp hoליס.
הרידל מרנ ר' יסי 56וכרונו לנרכס
הרך"-נ הקדום גמנ.(6
(געס"ט).
הק ש ס5כימ קר'6ח ס(וע.
ה'ר ס6'3ר6יה ,סוסעג6ל3ס ,טוקן הר"ש הרמוס יח3ין סתי.
הרכ"ם סרני כמרח תסכ3ו.
י'6ס.637 bi?S~ ,
ן הרכפ"מ סרני כעיח תסכ.13
הרא"ה סרג ר' 6סרן סלוי.
הרא"מ סר 3ר' 56ימ 1תורמי ,סר 3הר"ל ס.ס ר16י ליוור ,סלכמ 6ר3מ6
(סגח ,6סר.16ס לסחכ3י.
ר'6ליע:רתת.ן ,סרנרי 6לכקנדר
תרגליוחי סר'  ohתגורסמ ,סרי הרל"ח  1'haoרי (וי מייס (כחרחורס).
הרלנ"ט מי6וי לנטילס.
6ח תוסרמ.
ן הרלש"ה סקק ר6יס ל6ו סתיס סיוק.
י 6ח תנורסח.
היאם-ג סי
הרטב"ס סי 3וניגו פסס 3ן תייתון.
הראמ"ק סרי 6ח תקידסח.
הרא"ש סרג ר'3נו 6סר,
סרג רי הרמכ"ן סר 3ר3ינו תסח 3ן גמתני.
הרם"ז הר3ר'3נו תססוכימ ,סרגית)תן
6סרן ססין.
הר 3הרמטע"ה סר 3תטפס סתתסלס.
הר"ב ה5כס רוממ 3יסי6ל,
הרם'ל סר 3ר' ת6יל (י.3
רגנו 3רטגור ,6הר(ין 3י.
הר"נ סר 3ר3ינו נקיס ,הרני נויר.
הרב"ה סרחוס ניוך הו.6
הרע"כ הרנ ר' עו'73סו 3רטגול.6
הרב"י סר3 3יח 'וקף.
הר"פ סונ ר' פרן.
הרב"ש מלנ 3יח סתי6ל.
הרצ"א סרג וי 35י 5ליתלן.
הרבווב"ר הי'3ןחיי
ס נרניס.

ן

יי

ן

ן

ן
ן

,

ר 3מק.7

ה-ד

-ו* -

הת"ת

השי'ל ססס יפקלך (סליס.

סרנ לניגו.
רמט"נ 0סס יגחתסו.
הרש*א סרנ וניגו 6 Sb~wnידלס.
הרש"הסיוק ל6יס  o~ISסיוק ,סלנ השתר 0סס ילחס.
הר"-
השחש ססס יסטינו.
רי עלעס 0לוי.
רטישו*ל סרנ ר' סל%ס לורי ,6סרי השתת 0סס ימ3יך.
השיתכ"ש ססס יחנרך ס.1%
סלך לפניך.
הרשרש סרנ ל'  iyhtnnסכר6טץ.
השית"ש "
מוקסוסיוסכינ .הש"ל סרי סלך לפגיך.
הרת"ט סג16ן
הש' 600ל ,0ססנס ,ססלס ,ססנסי השם"ט ססעעת .lrh
ססעיס ,ספקפס .השם*ש סונ סלוס טורמי סרע3י.
ססעח ,ססעיי

יטכי

ם ס6לגרסי76ע 06'30 ,סליס ,הש"פ סג7ס טל פסח.
ריו
סונריסעיס ,סור6חסעס ,סלכומ :הש"צ סן סלך 5רק ,ססלימ 35ול.
ענועוח- ,ט3ח- ,סנגוח- ,טמקצס ,הש"ת סדולס סלו%ו חעי.7סלל ססס ,סלי סלך ,סר סלוס .השתל"א 0סח7ל לסיוח '6ס.
ה*ת  60תעמ ,סולך חתיס ,סיכי
השךט ססנמ .nlub
0כ6סרגחו ,הכיחינועו,
השטהש (0מח ס6ר 6נו.nbnluo 0
י
6
5
ע
ח
סלכומ :ח%ורס- ,חעניח- ,חרועוח,
השט"נ סקק ס6יכו נינר.
יכל ל6ו -חסינס ,סנוחן חסיעס.
השטנלשרה סקק
הת"ב 0כל חלו3.ת,ל ,ס5כיח תסע0
סעיס סקק.
סמר'3ן חורס '3סר,(4
,363
השטנש"ה 0קקס'6גך לנר ס%הםסיוק.
סעלניןחורסנר3יס0 ,חלויוחג6לן.
ההם"ב סנס ס16ל נגני6יס.
השבט"ל 630חס"ס נין  076לח3רו .התכ"ט סמ(ויוח נ6לן.
התו' סמוקפו ,0סתורס ,סשרנ',
השב"ה ססס 3רוך סו.6
דהן"0 2טנח ננו( ,ססלטי נטייס .רוזוה"ט סחורס וסע5וס.
השנ*ט 0פ6נח 6רפ ססנמס  ,nt~Sbהתוה"פ סחירס וספלקופי ,6סממיס

ס6ייי

וספרומ.

דהסנ'כ סענמס כלליס.
השנים סטגחס פרס-ח.
התב'ם סכ 5חלוי 3עול.
השויד סנסות טפרייור.8
רחח' סתח" ,3סחחיס ,סתמי,5
השהה חור6ח סטס סיחס.
0חחלס ,סמממון.
הקיהה*ש ספס  1pbgסו 6ספסססח'ר.
רוזפים סולד חעיס עעעי מ15מ.
ה"ת בה"ת סני חנ6י נסג' מג6י
התלב*א סחלויוח 63רן.
הת'נ סתרמ נדריס.
ססס דוז"ם סחר6ח קפק.
דעז"פ סלכוח חפלס,
ממיס
ס5וי

ד~זההיק סמורס 0קיועס.

פעלו.

השרדיע ססס ינקוסיס
ססס יסערסו ויסיסו.

טנדו

הש"י

הת*ק סתרת
ד1זר"ם סחל6ח קפק.
~ rvnס(טח סלט 7מול".
.D1SSp

התת
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ר"מ

שב"כ וטימס נכוחל.
חההע ח6ת סחולס.
שוזב"ז וטוחנן )ס נוס.
וזו"ז חח ונס ,ודלח )ה.
שו"מ וחן טל ותטר.
ס ו)מ נולט.
וזוהני"
שלמ"ת וט 31ל 3תפחס מתיי.
ח-ו חעח )ה ,ו)לע ולע'.
שע"נ .O'DU hnBu1
ודם י)ס טעום ,ו;ס כעס.
ש"ת ויתץ מפל.
וזי"א חרפויירס .r7b
"א ודעו יירק  ,rlhוירץ מלסיס,
ח"כיגס טגמ.
ס היתריס ,וים 6וקליס.
יי
וז"ל ו)מנסינו.
יא"ע 6 qph'1ל עתיו.
וול"ח ונס ל 6חקר.
.ב"י וחסןיי נידו '5לימ.
וזל"ק ( orlסין קימו.
וייגוז .נ"ר ויסק 3תגוחמו סקוס.
וז"ם י)ס תנוקר ,ונס תו3ןי
'"ג וירדו גסתיס ,ויס גורסיו.
תיננ'.7
'ה"כ שנ"ר דעת,ו וקני  pnfמקטן
וומב,נ חה צונן 3גקל.
גן סתום( גטריה רחתנ7 6תן,.עכו
תם"ש תסו תתסלתי ,ינסו סכתי.
חגגם ותכונן.
1ומוףל חסו חס סוכר לעיל ,ו)סו
'ה"נ וימי כעס.
תס סר5וגו ל63ר.
'ה"ר ייה' לון.
וזיינ ו)ס נכון.
'.1א ויוס 6חד.
וז"ם חסו קוד.
וום-ה חס קוד הכמוג.
'"ח ויס ~ltPi'o
'ם"ל ויס טעס (כנריו.
ה ענין.
תרעוי
י תונחי.
יי"ח ויו65יי
ודפ ו)ה פילוסו ,ו)ס פסיס.
וזים הל"א פע"ב בהב כא*מ וב"ה וה"ו י.צ רטמר י5חק.
3: on~nhlח פקח מו( 6י' 5סל פקם .כיב ויד כל 3ו.
על 3חי 3ני 'סלקל 3ת5ריס נננפו 'כ"ס י'כמונ תסה.
ס (ותר ,ו'ס
'"ל ויס (זקיק ,י"
6ח תקריס ו6ח גחינו סליל.
(ייסג ,י"ס (קתוך ,ו'ס (חנן.
ודש י)מ ס6תל ,וזה סגח.3
'"ל אם'ו אה"ע הו"שהו"י עה"זיה'ל
חקךא חס ס6תל.
אב"ל יעבר יי (נגוף 6ח תקריס
211ז'ה )1ס ס6תר סכמינ.
ורקס 6מ הדס ע( ~ qipnnועל
וזשה"כ "
סח' סת)חוח ופסםיי ע( 6(1 nnDO
וזשדל ו)סו ס6תרו )כרונס (נרכס.
.חן סתסח'ח ( (6 63נחיכם (ננוף.
תש-כ ו)סו סכח.3
יל"ב ויס (ייסנ 173מק.
' תקריס.
.1חי
יל.ד ויס לדקוק.
וחהר"ל וחחיכס סל6ויס (סחכנד.
'ל"ל ויס' (' (יגיעה.
וח"ח וחתר מלילה.
ילעס וים (קתוך פל )ס.
וח"י וי63ני מקין יי.
ס (קווך ע( )ה
'"ל ע"ז כשהיד יי
ו 'לליח.
וחיב"י ימפן ףחיי
 nDDJמרחק.
וחב-ס וחן נסלם קכו.
ס (סט על תס סיסתוכו.
וחל"כ וחרס ()ריס3ניוי.
"ל עם,שיי
וחעכ*ר יחוקס ע5י ימחז,
'"ם ויס תלין ,ויס ת;7סיס ,זים
ה '1 8ע8מ'ס; כלוי
עקועומ,

ים

י8ל  -"-כשיד
י עסגנ (רך מסנ3
רטיל מליב מסיי
לעתות .0753

ויטת"נ וינקני תמונחו גפל6וח.
וי"ג ייס' גועם 065'1, ,גסתחו ,וים
ניהגין ,גיס ).hopt
וינ*ל ויס גוהנין :לסחעגוח- ,לותר,
לקרות- ,לתקוע.ס הפריס. .
וי"םיי
נחולמו.
ויע.ב ויי י6ל
.יגי
ינ
ע
ויעו.ש ויעוין מס
לנגח.
ץע.ל ייחי
ויעיש ויעתוטרויעלסירי.
וי"פ ו'ס פיסליןי ייס פיקקיס.

רצ.א וירק נולתקניי.
י 5נ16מ נתספט.
ויצ"ב ייננםי
ויקחפ ייקהל ופקודי.
ויקיט ויקהל תסה.
ויק"פ ויקהל מקודי.

ויק"ר .1קר 6ל3ה.
וי"ר ו,ה'יגון h~pt, ,רנה,
חי"ל ויס לקיה ל7נר.
ויר"םוימיר15ןתלפניך pD'1 ,ר15ן ע".
ויר"ש י'ר 6סת.ס.

ויסעינ.

וכן מלכס ,וכן סקכיס,
וכה.א וכן סו 6הועל.
וכהיקל וכל ס17תס לו.
סי על ,6וכך.פ 6סע7ס,
וכה"מ
כנ
ירסיס ,וכן '0ה מגסנו,
מות
וכלוה
וכן סמנסנ.
וכו' וכוללן.
ופו ו6ס כל ונועמס.
וכ"ז וכ( ,ס ,וכל,ען.
וכסט וכל טונ ,וכן עו.3
וכיש וכיו.13 65
וב"ר וכן יהי רקון.
וכיר"א וכן ימי ללון 6ען.
וכ"כ וכנר כחגתי ,וכל כך ,וכן
כחג.
וכ"ל וכלסו ליסגי ,וכל רסון.
וכל"ד וכל ליסג 6יכותיס.
וכל"ק וכתב לס קר.6
ן סל וכוח.
וכלמתז וכל לסי
וכ"ט זכ(  toipnוכן שינו ,וכן
תעתע.
וכש"כ וכן תלקחי .כחוג.
וכמ"ק וכן עסתע ק5ת.
וכמשיה וכל ת6תיניס ססו.6
וכטש"ל וכתו קכה3תי לעיל.
וכ"גוכן נוהנין ,וכן נתי ,וכן נקרך,

וי"ה ויונתן חרנס.
וית"ל וימן (ן
וכ' יכחנ ,וכחיב.
וכן גללה.
ו"כ ו' כרכים.
וכ"איכל6חי ,וכן ,6ח ,6וכן 6ער .וכנ"ה וכן ) ohSnהתלם.
וכנת-ש וכל גחינותיה מלוס.
וכשא ונחוג 5הד 6ועל.
וכ"פ יגן .עקק1 ,כ" 1ילם.
ו6מ.7
וכאו"א וכל
וכצ"ל וכן קריך לחיות ,וכןקליךלומד
יו לךמליס.
חס
וכאל"ש וכל66
וכ"ש וכל סכן ,וכן סתעמי.
וכא"ם יכמן *ן תקוט.
וכש"ק וכסג'ס קיתונ'וח.
וכאם"ל וכל  1'6תקוס להכריך.
וכ"ח גני מימם ..וכן חעסס ,וכן
וכיב וכח.נ נחריה.
חרגם.
וכב"ב ויל גג.3 .חו.
וכיר זכל 7נר ,וכלדכיתיה ,וכן ךעח .וכת"א וכן חרנס 6וגקלק.
ו:ך"ל וכדותה לו ,יכל רדתי ליה .וב"ח אה'נ וכי חיתך 6ין הכי גת'.
יכרת" :וכל דגר חוקף גחון ,וכל לין וכתי' יכחי.3
חוקף (חון ,וכלדיןחוית ל6תגוח .וכת"י ולן חרנס 'ונחן.
ושה וכקן היה ,וכן הו ,6וכן סיס ,וכתרד ור תעלס על דעתך.

ששפ

- aa-

חונתם 61ף על סי.
ואעם"כ ו6ף ע( פי כן.

ואפ"ר וקין מגע רע.
ואציל וקיןיריך
).1
ואצלני קין 5ר'7
וא-ק ולתל קרב 61חה קיום.
ב 0הלו0
וא-קית"י א"נ 061ה קרסייס
יסלק( 6ג נ.6
ופ"ר יצגו לולה.
ר6ם .plpt
כחר"פ 61חי
וא"ש 61עוסיתע ,וצלהסתום ,ו06י
עשר.
ואשא-ת ו6ס סרחי 6חי חלין.
(ותר.

ייתר

ובפ.נ

ס טונ.
וכיתשיגיי
וב"מ ונ( ית.65
וביי"נ וניין נסן.
וב"כינקי כחו ,ונ.ן כן ,ונ' כרט.ס,
וברכת נתגיס.

וככ"א ונכל 6חר.

וככב 31כליה.

ובכ"מ ו3כ( תקום.
ובכ.ש ינכ( סעס.
וככת"כ וגנן חן כ3ו.7
ובכת"פ ינכן מן פמיך.
ן .r)3ah
זבל"אירסי

ובנ"נ ( 631פון נ"ל.

י 06י (0ין תסוגה ..וכלעית וחן
ואשאת,מי6ססייח
1בל"צ ו 63למון.
והוש"ר וצלח סתות ר3ה.
וא"ת 61ונק(ס חיגוס,
 (61תעסה ,וכלצ"נ וג 6לקון .Sh?1
1בלצנבכ"א ינ 6ל.5ון גילל ,3וי,רה
ו6ס ח6תל ,וצני חס(חי.
3יתיגו 6תן.
ואתיל ו6ס 0ת( 65ותר.

ואתליע"ר וקני מפלחי (ךיי עת רקון.
ואת"ע ו (6חעסה עדיף.
ל ח5טרן ל3ריוח,
ואתצ'לי6
חת 65לותר.
וב"ב 31ן גגו ,וכני גיחו ,וגני
י ג:יכ'ס .13
כניו ,ו
ובנ"ל וננד ((.013
וב"ה ולס סל ,5וימי כנקוע טירון.
ובה"א 31יח סלל 6ותריס.
וכה"ו ו6ס 3ח 0י 6ומיה.
ובהנם 31הפקד תרוגש31 ,י 0הנדרס,
ונערת מרע תקרגך ,ו3רכח הלון.
תרוכס.
ובהם-ס

י"ס

יחנןספהקיי
ה.
וכיהץ )31

ובחז"ל וכס הלמון.
שתן ס)ה.

מהו
וח
כ"
וכ
ו
ינורך תסח
ובשח 31טו 13מיעי.

וגן ח(ו.05

וכחוה"מ יגחול הציעי.

'

ל 6עסה חסינה.

וכלשאל"לי3
ך(סינ'סן.

י וזנו
וכ"מי3
וכשד  731תן דין.

וכמיחס 3.תו65י
וכמח"כ

1נוזה'(ח כ.1713

וכמעשינתעס.ססינ.ס.

וכמ"ש י3תו'65

ירח ססמשס.

וביוטיט וג.וס

.030

וכ"ג וגפג' נמאס.
וכ"א ו3גוקח6 6חר.נ ,6וא'
ובנא"ה ימס נ (6 63ה63וי.
וכנ-י וננכה יסתר ,ישי יונה:31 ,

"ים.

יסר6ל.

וכנ"ר ינני

ר6וגן.

וכעד"א
ובעה"מ ונערם הרע תקרתך.
67 hwie31ח'.

וכעיים ו3ער 3יוס טוג.
וכע"כ ו3ע( כרחו ,וגעל כיחך.
ובע" SD31 :נסס.

וביה"ש ולוס הקנח'31 ,ן ססתס1ח ,ובע"ש ונערג
0ע.03

יום טונ.

.030

וכפ"מ ונמיסו( תידעיח.
וכס-נ ונעני גמחס.

ט
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וני ועי "וק.
ונטרח ונלעס חרסי ו3ר6סי חדסיס.
וב"ש וצרוך סתו,
ומיאש ועטנותינו,
וטש.קי
ובשלבים ולין" hSנעי
ובתהם ונסע תקועות.

8

מייק-וס61למוס ,וסול6יג ,6ושסערך
לנס.

חהום"ם וסופן פרפון.
והיש וסייט פעע ,6ו( 7סעזע6ס.
וה=א וסיס 6וטליס.
וההם רסנת וסקס יסעלט טסני16ח
ושלכי פחולסו ).nlhSD
והכי וסיס כי יניתך.
הל' ונועל.
ושבשהק וסכ( סויר וקיים.
ענ':ש וגיול 6כמעי קעי.6
והלכיש 1ס71ס (ו געעולין.
ונדגיל ונס מכאוסס ,כורלי31
ור~לפעניד וסנרכם לסי פניות רעמי.
י 5ר15לב
ח"א ופרי
והלישוסוסייגי לעפן סטך.
וךא"י ודי 6כלו יבק.
והש"ב 1ש 6עוגן בנקל.
י נוס לענין.
ודבילוי
ורווק ונוחקק5ת ,וירוס ומקורקרור .חרמיי וסעכין י'3ן.
חייציכ והיסס עגומתוכתוי.
וד"לוי' למכייל( '71 ,תנין.
חהניל וסנר6ס לי.
י למכייל 3רתק.6
ודל"בוי
חהנלפעירההכריס (פי עניומ תעסי.
ודבלים
י נוס (תצין.
י
ו
העים וסני עילי ,וסנפק 6פינס.
6
(
י
ו
.
ף
.
ס
ז
ף
י
ק
ו
ע
ודלקי
והנם וסי 6קכסו.
ודל"מ ויח' ( 6חעסס.
,
ס
י
י
ו
ת
ע
ס
סש(ס,
ע
"
נ
ה
ועד
ווי
וער
ודט'ש זיע עט סחס1נ.
ספיר.
ץ קיותיסון.
ורתקוי
ודרדל ודרסו רגוחיגו )כרוגם (לרגזם .והזם וסכי סירוסו1 ,ע 7משעל.
מצל"ע וחנם 5רך(עיין.
הה וויוט,סעפודיסי ויכונו ס7ח.
ההיק וסכי קחי.
והע
16מיוח.
והתר יס 61רמס.
העב
פ
"
והא
ה
י
ל
ו
נ
ה
ס
ס
6
י
ס6נסיס
ן והופגע וסוך רמוס יכפר עת.
גוךס
ו
ע
י
ט
חהסי"ק וסכל עריל וק"ס.
ס7לח.
ת-ב611לף ג96ק6וויען ,וויעגערגער,
,
ל
ע
ג
ר
פ
3
ק
י
ו
ו
,
ן
פ
י
6
3
)
ע
י
ו
ו
וויר5טלנ.
וססמ6 5חי חקה"ע 11י ספתץ,ס.
פהק ותינן ומסין.
וילבוד ווי(עערסי6רף.
~ p'vוועגיס קטן.
ה'אי)6ממותרס ,חסביכו ,ות
באה"ב ושח ס3רכס.
וזאה*ת ישח סחולח.

והולב-ש וס71ס (ו 3ספורין.

ן

הזב ו,סיורר ,ונס גלור.
ולבטא ונס 13לר (ו 6חד.
תשב ושת סנלכס.
חה*ש 11ק סו6סיער,

י-
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רלו'חןלך ,ועי(טכחרס ,ועיץts~s

וע"ן לקתן.
ה)4א 6 6(1ער ,ו(6 6עריכן,
ועי
למכתיס.'6
לאשמה 6 651מס גנ מולה
ולאדהם ו(6מר תיחס.
לאע"י ל6ין 16ניס ע5תס ילנס.
1ל 6גלפ ,ו( 6נעינן,
ופי
למכפיס 3י.
ולבד"ע ו %גזי7קי פ5ס.
לב"ח ו(גשףחיניי.
ולכט"א 3 6(1ר ענח6 6נ.6
ולב"י 3 651י(ק ידענ.6
לב"א וס5נפ (כס ניח יי (6סיך.
ולב"ם  6(1נקוף.
ולבסט"ס ו5נסיף ת6י קנר.
ול"נ  6(1נליק ,ו.p'pga %
ול"ד ו(76תיי 7 bb1ק71%1 ,וקג
ו5ימ 7יין ,וליח יכוחיס.
להבחל'ח ולסנ7י( 3ין מייס למייס.
ולה"ט ול 7סטת6ס.
לה"י ולססיתפ יגעס.
ולה"י ותעב*ט 51ססיתע 'געס 1ח63

י"ב

ע(יו גרכח עו.3
ולדא 6 or~1תר.

וליח ול 6ח"ס'נן,
.nhwlu
ול*ט
ל
ייט.0
ו6
ולע 51
ול"ד ו5יח 7יין.
ול"פ ול 6יפקר.
ול"ש ו( 6יס5ס.
וליכ  6(1כל1ס.
1רכאל"שילכ( 6סל 5ך סלוס.
ולכה"פ י(כ( ספחוח.

ופי

לחכעיס.

וצן

לט  651טרץ bS, ,עתיזיו651 ,
,'% 6(1
ת~פן  6(1ת65מי
יו %עקחפיג,6
 651תסמכמין ,ו5
1ח 6( 1עידי.
ולמ"ד ו(פ67 (6ער.. .
ולם"הי( 6תן ספסו'.
למדוע"

לס,ט ו(עפסיס ט'3ס.
לםיל ו( 6ת5י (ת'תי.
לטעיט ו(מעפיס עוגיס.

למע"ק ול 6תעוק5ך.
ולטעש"ט ו5תעסיס עוניס.
ולם"צ ו( 6ע65חי.
ול"נ 1ל 6נני ,6ול 6נס,ר6(1 ,6
גתקלס ,ולי נל6ס ,ו5כך נ6על.
לנ,ח ולוקמ נפסוס מכס.
לנינ ל%מ ג5חיס;

לעיכ  6(1פלחס ני7ן.
ולעד"נו5עניוח 7עחי נר6ס.
ולעדנל4פ (עיעניוח 7עחינר6ס(מר.0
ולעה*ח 1ל 6פס ס6ייחסיי.
ולעיו (1תד ע( .er
ולפ"ז ו5פי .er
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