
 תיו - es -ח4ךב
ו  קייע6. ס5 ינכ רש"קן ונייקס. טמ'ער* 7'כ'דשו"כ

 1SO. סשיכי  רבר יש"טו1  ימובו.  פלופו  ייךידש1ו"ש
 סלוס דוגס  תייר, סלויו דורסרו4"ת כלס. ס:רעו זגררטת"ב
 סלחורס. דרכס  סורתו, ן דנרסלמיונ. ד3ריסעריסייסירט"מ
 מולמ רנרס  o'lhn, דנלס  ד,ת ן ספיו, ד3רי, שד"ש שי"ק ני"צרשיח
 tnSpn ד3ר סירס, י3לסלייר, , לטערס(, ללי )5לכ"' %ככי)קיפרס(, ד3רי תורס, רברי סוסמוסי  ר3רי ן עניס  )ליין(, ום6פל נמפי,מ:ון,
 ד'ן סנ6י, ריכי תחייס,רורסיו ן ייסי, )%סיס(' סוס ן6וריגקופי
 ח13נומ, דוך סחסון, 7עמשרס, ן פי סע5ויס יתי תן ]סמטרחסונס
 סעניוח. רי סיימידידל  ססנסן,קוף

 דס סקדוסס, תורסנו דין וששה"קל סססדנ ררסיסוירש'מודבר'טסליעסי
 סקרוסס.סורמכו יסנים. סססי רענ'רשיי

 ל6 ק3לס יד3רי סווס ד3וידחמקלייין לתרווייסו. רסוי6רויל"ת 5דס. ניי כלסין ד3רס.תווסרתכלכ"* סירס.  סל6  7סרשל"ם
.לסינהן סע'ס. ד'ג' פתכיץ, יייוי ד3ררסי"י
 נ6תנוח. חוקף דין דק"ני חייס. סע?י דנל'דווע"ח
 פירמ. פג6 דס פיה0'6, 0ל 737דש"פ

 עור5, קהלח תהל.ס )הקיס( יגי' דתקיע1
 לנגן. יחנו דת"רן 5נור. סל ינרדק1"צ

הי
 סוליוה, הור, הנהוח, ה6,ה'

 ססס. סערס, סלכה,סו0עגיח,
 6לסיס, סו6 6ותיי סו66ערח, ס* 6לפיכ ס' 6ומיומ, סיה'א

 סכ:קת 5ועו, סוי brnh,סוס
,o'mth6', הלכס 6לי, סיכוח 
 סס  ntp'h הלסוח 6נל,סלכוח
 סרי 5פיו,  סרי %', ספרס%ירו,
 6להינו. הסס%ת,
 6רוני סו% %חדותו, ידון סו%הש"ש
 סלכות סלכוס6יקתי5כילס,%ב',

 3סורס, ס%יווךם גיד, סיוחןה*"ב
ephnיקיוי סלנוס 3מוי% .nhls 
 דקסלס רז ניה 3% סלגהשברק"ק
קיוסס.
 מעיכה בקולו 06  סימר~צוי".ז
 ס6.  6ע1 סיהאוה
 6חד. ס, 6לסיגו ס,האה"א
 6לסש  סמס סגרול,  ס6סלהאה"ג

סנרול.
 לסורוס, סוכחס ,ער *ילסה*הייל
 ליוס. הולך 6נכיסנס
 ס*ס. 6מל סולכזה*ה"ם

 יסיוין. לו סיס דנורשל"ם
 לסרווישו. דפוי% לו,  big דנרדה4'ל

 o31wb. נ6 0ל6 ימדשלכ"ל
 "רושלכל"ע
 עתייין. לי  סיס דנרדשל"ט

 ו6מוס. י0ןדתךא
 דעת סקדוסס, תולחנו ד'ןרתחה"ק

 סקיוטס.חורמ:1
 ד0ונוס יסיי' 0פ6ר0 יעחדת"י

 ירוסלתי. 07רגוס'ו:0ן,

 וסיסר, 6יקוו ס~וס ה*"ו ; %עי. 6חי ~gtb gp'g,5סס



 הבטכ.ע - 9י -חארא

 136חינו. י6לסי 6)סיט סססהאו'א
 חנסיל. ו3י0 5ורחיס סכנקמהאוב,ת
 וסיחר. 6יקול ס)כותהאו"ה
 6טרו. וסס 6ערו ססהאוה"א
 סמירו. יסס pb~, ססהאוה"ה
 וילו~. ס6רןהאו"מ
 ורנ5. 35יי סויותהאו"ר
 חרועס. b~hnהאו"ת
 מכפיס. 6עלו סריהא"ח
 ס6. 6עו 60האט"ה
 5ל סנס 'סכ6), 6לן סלט0הא"י

יסיעחי.
 076. 3ני לסון 6סל סולכיןישולב"א
 th)tnh ס1ס עקיס, ח6יסהא'ם

 עקורסח, 6ת סרי תונח, 6'קוריסלכוח
 עוחלת. 06סלי
 נחולס. ס6עולוחהאמב~ע
 לי. מקויסס 6ח סליהאם.ל
 076. )כל עומרת 06 סריהאמל"א
 wh. )כל ע1תרת 6ת סרי לכ"אהאיימ
הא"נ

~nho 
 גקמ0.

 פור5. 5נן ססכס ע)ס, 5יתעל ס5הא"ע
 חנניס. על ס6סהאעה"כ
 ל6יס. לרכין 6'גן סמפעקעומהאצ"ר
 רוג 6מר סולכין לנס, ס6ססהא"ר

 סקיועס, ס6ון סקויס, ס6רוןהארה"ק
 )לולי6(. י5מקי ל, bib' סקרועהאר"י
 6מרי 0גומן סיית, ס356פוחהא"ש
 ספיר. 6ת' boanמפר,
 פנמ6רמלס. ס6ססהאש"נ
 יייר.  מרועס ס5וכ)רשטן'ם
 סינל. חרועס ס6וכלהאת"ש
 0כע). סנמול, סנ6,הכ'
סנ6ס ס6מנורנ, נעינן, 60ה"ב

 3ל'6, סיל6 נמ'נות, ס,נענירס,
 0לכ0 3,, ס)כס גיס,סדל

 סלכות נכילוח, ה)כולונרורס,
 נו. סרלון נרכוח, ס)כוחגכור.ס,

 5לי0ו, 63 סכס 5ור, סנקלהב"א
 %'. נלתס5עיל

 יי. 06 3רכו סנסהכא'י
 גפור. לו 6ויריס 3ע)וס סעחמילהבאל"נ
 גרכיס. טחמח ס63וחהבאט"ב
 13. 3גינש סיהב"ב
 ח61. 3רוך סנור6הבב"ה
 נפ3ילס. ס63סהבב"ע
 חכליח; נפ) ס3)0יהבב"ת
 7ין, נעל סודפח יין, סניתהכ"ר

 7ין. 3יחסיוגי
 'סלס. ס3ד'קו0הכד"י
 3רוך סקדיס 0ו6, נל71 סנול5הב"ה

 סטרס6. 3ן סין610,
 סנחירס. 3יח סלכותהכה"ב
 0)י6. 603 ס6הכה"ת
 6ור. ס3קרהכו"א
 סו6. 3לוך ס3ול5הבוב'ה
 03. וספך 03 ססךהבוה'ב
 סעו. יתגלך ס3ול6הכוי"ש
 'ח3רך. סטל6הבוי"ת
 סערו יח3לך 67130הבוית"ש
 יסי03ו. 3וסל ח7להכז'י
 סנסול.הכחי
 ח3רו. 3קלון סעחכ3רהב"ח
 ~hb' סני עעמ6, ג)6 ס)נמ6הכ"ט

.tbnDu
 יפסח. 3פיגיו סטוג יוקף, סניתהב"י

 סמקדס. ני6ח חלכותהביאה'ם
 6פל,ס. לי 'קיר סנןהכיל*א
 פט. י30רך b)unהבית"ש
 נ5ס7. סנ6יסהבזכ
ן ןהבכ"א

 לעסר. ס53הכ"ל
 סכי. נג6ו 60הבל"ה
  לטסר. סנ6הבל"ש
 י0ייס, )מס ס3יחהבל"י
 יורכ3ת.  סגרסהב"ם
 3רכוח. עמיoth~n 0ר.כמ":
 סקעויס. תמתח ס63ותהבמה"ם
 תכחס. ס63יסהכם"כ
  עסהג יכל) סנ6הבמכ"ע



-

הגל'ם - טו-הבמזע

 ס63הנם"ע
 תכ~

 3ת6י סכ6 עסס,
עקקינן.

 )רות. ג' סטנמהב"נ
 עליגו, ה63 נענילס, ס63סהכ"ע

 עסקען. 3ו!6י סכ6 ע7,ס,ה63ח
 דנריס, סגע). ע7.ס, ס63חהבע'ד

 רין. געלסו67ח
 סחחיס. על 630הבעה"ח
 ינמסו. SD ס63הבע"י
 סנערס לטונס, על':ו ס63הכע"ל

ללורך.
 )טונס. ע)'נו סנ6הכעל"ט
 )5ורך. ס3עלסהכעל"צ
 פסוטס. סנר0הכייפ
 3עי6 סלכח6 5דק, דין סניחהכ.צ

5ילוח6.
 קתיפלני. 603 הכ6הכ"ק
 6ור. סגקרהכק"א
 )מיל. קידס נין סת3דילהכק"ל
 ר6סיגס. סג6סהכ"ר
 סתיס. 3ידי סכ) סמר, 3ן סי)להכ"ש
 חלתייו. ססכמ 3(קן שסרוהכש"ת
 ho 603 .btbnהכית
 חנסוח, סנדול, סגניר, סג5ון,הג'

סגירק6.
 ס' גיג6, ס6י גנרho ,6'ה"נ

 rrla, סיינו גנרי, ס'ננורומ,
 סלכס גרקינן, סכי גירק*,סן
 נטין, סלכוח ניולות, סלכוחנ',

 נניגס, חלכוח גירוס'ן,סלכוח
נרי"ס. סי גניל, סקגח גט,סמנ'6

 6סר. הנסוחהג"א
 ר.ן 3יח 6ג 6:0וןהנאכ"ר

 דקסלס דין ר0 6נ סנ6יןהגאברק"ק
קדוסס.
 5חר סגוגג 0גדול, סנ16ןהנאת'נ
סנג3.
 סקדוס. סנ6וןהנאה"ק
 סנדול. חג16ןחגאץהיינ

 סקדוס. סג16ןהנאוה"ק
 ל3רכס. 5ייק (כר סג16ןהנאוזצ"ל
 ורני. תורי 6רוני סג6יןהנאם.1

 (כרונו ורנ' תור' 76וני סג6וןהנאמווייל
לגרכ0.
 רנר3י. 6פי 3על סנ6וןהנכא"ר
 וג)ילוח. 0ננסוחהגבו"נ
 יוקף. ניח סנסומהנב"י

 קיפר. מחס נעל סג6וןהנבעחת"ם
 קופר. כחנ 3ע) ס:6וןה:כעכת"ם
 brt~. 3מורס סגרולהגכתו"י
 ג(רס. גיע6 סי6הנ"נ
 הכיח3. סנהוס סתמנר, סנסוחהנ"ה
 6סר'. סנסוחהנה"א
 ,הנהא"ש
 סג6ון. סנסוח סגדול, סג6וןהנה"נ

 יסנור6. סג3יר סניולהגהטה"ג
 הטור. סגסוחהנה,ט
 סכו30. סנסוחהנה"כ
 תריכ.. סגסותהנה"ם
 סתחנר. סנסוח סתחנר, סנ6וןהנהט"ח
 ת"תוניוח. סגפחהנהמי"י
 ס5דיק. סנ16ןהנה"צ
 סק7וס. סג6וןהגה"ק
 361ייס. ב(ילס סלכומהנו"א
 ונ)יליח. ס:גסיחדגו"ג
 דקן5. יס6 ננר6 60דצו"ר
 טסק6. . , .דגוה"ם
 6חד. וחק7 גטוומ ס,הנוח"א
 לתתון. סגורסהנול"ס
 דוף. כמתון )תתין ס"רס כמ"דהטל"ט
 לנרכס. (כרונו חנ16ןהנ~"ל

 לנרכס. וקדוס 5ייק (כר סנ16ןהנזצוק,ל
 לנרכס. .5ד.ק (כר סנ6וןהנזצ"ל
 טחליו. יפ סנסומדגי"נ
 ס%6. 'י סנסוחהני,ש
 כ)יס. סנפ)מהג-כ
 ל6לסינו. גודל סטהנ"ל
 l1WWS. סגורסהנל'ט
 *קח. s's סניתהנל"פ



הדר,כ - 11-הרמ

 עוליגו, סגניל פולט, סג16ןהנש
 פלרכי. סנסוח עייעוגי,סנסומ
 סנו5ס. ע16ל סנ16ןהנמ"וה"נ
 סניגנ סגו)ס, ע16כ סנ5וןדימדינ
 סנננ.ען

 '5סק ל' סרנ עתיגו סנ16ןהגמה"פ
פרפגק).
 'עקנ. מייס מו"ס סנ6וןהנמח"י
 עייעוגי01. סנקוחרגמ.י
 )ס. נעיי' ה)כמ6הנמהל
 תנהניס. 0נסותדגט"נ
 על7כי. סנסוח ר,, עורינו סנ6וןהנמ"ר
 י6יל. גלו סנניל י5יר, גלו סנ16ןהגנ"י
 ע5מך. סגעהג"ע
 כ)יס. 0נעגתהנע"כ
 ניחיגז. געסלס )דק הג361ה:צב"ב
 נעל)ער. סעגיך יגיגו, Pb~nהג"ר
 5)יסו. ר' סנ6וןהנר,א
 .ר)ג6. 6)יסו ו' סנ6תהג-א"ו
 )נרכס. וכרונו 6)יהו ר, סנסוחהנראז"ל
 ח..ס. ר' סג6וןהנר-ח
 סנ6ון גכלן, 'סו7ס ר' סנ6וןהג-י-ב
 3ר)ין. 'סמסוי'

 )יפע6גן, ט31 יוס ל, הנ6וןה:ריופ"ל
 שק. 'טעיס ו' סג16ןהגרי-פ
 3ל)ין. )'3 ר, 11haPהגרל"ב
 ע)ניס. ל'13ס ר, סנ6וןהנרל"מ
 6ינל h3'pD ל' סג6וןהנרע"א
 " * "הנרעק'א
 ססח. ס) סגיההנשיפ
 ס57 7נליו, ס3'6 ד5תלho ,0ה"ד

 ה' ס'7נר'ס, ס767תימ6, 7כתינ,'
 7רך, סו6 67וור, סו76רכיס,

 סייגי 7סי סוימהורווג76מ)כ6,
 דכת.3, הי'גו 7וק6, סייגו67ערי,
 ררמינן, קכי 7י', הימסיך7.ן,
 סתיר יעוח, ה)כוח 7',ס)כק
 67עלת. hnrn ,07י
 0יגו 6)'הו, הירח 6ערה, חי6הד"א

  6'חוול, ד6יחער סיכ5 6יגםי,67ערי

 ינול סכ) 6פסל, י6פסלסיכ6
 ס5כוח  5מוס, ד'  מלוך%"ר,
 י6פוס. ססמtph 6דרך
 לסכי. 67מיס סמס6רא"ל
 גרי6, סדרnhu 6, ס7'וטר"ב
 n?s.ס7ר
 נ6ונו. סזרמר"נ

 7ייק. ול6 ינרק ססו5דנול"ד
 סכחונ, 57ער 0וh,o 6, סי6ד"ה

 סו6. 7יןס)6
 7כחי3. סו6 סל6רדיד
 סוס. ס37לדה"ז
 סנרות. סי)קחדה-נ
 טינחו. ס7ורס,רי"ט
 ופרנס. סדק,דו*ע
  91ליט.  סדרמד"ז
 דכי6ל ס5עיל טונחו, ס7ורס:ר"ט

טירנו.
 לעתו. טונ ס7ורם;דט"ל
 phu. קיסן סייוט;דיקו"ב
 כגו7ו. סדרמ:ד"כ
 )סכ'. 67מימ bnVn:ך'ל
 7רסיגן. )ע7לע 67יכ6 ס'כ5:דל"ד
 )הוק.ף. 7)6 סגו;דל'ל
 ע7'ס. 7ליכ6 סיכ6:דל"ע
 עק)ח. סו67ח:ד"מ
 כוחגת. ס7עח:ד"נ
 ךון ס' קיערין, 7ונ-גער ס,:ד-ס

ק)51קק
 ))6ונן( 6קור 171י ס63ס פ"בחד"ם

 נעול.טות6ס
 ע5וח. עיסס סר)קחקרע"ס
 גוחנח. סיעמקדע-נ
 מג'ס. סירח htcD, סיל"ד,פ
 7ק6ער. סייט ק7סו, ה7רמחד"ק
 3ר5ס. rt~p ה7יוטהדק"כ
 )דוכח6. קמי6 סרר6הרק.ל
 רנ.ס. ס7רח הר6קע6ר,הר"ר
 נ6וג1. סילחהדר"ג
 כבו7ו. ס7רחהדר,כ



 תלך. סדומהדרים
 פניס. ס7רתהדר"פ
 קוס'6. 0יל6 קרטו, ס7ומהרר"ק

 יומי. 3ן סתעון יל' סלו)6הדרשכ"י
 ועו3תו. סלותו סדורםהדרשו"ט
 ס7ולס חתיד, עלותו סיולםד'דש"ת
 חורחי.סלוס

 סד6 סגדול, ס6סל ס6)סגדול,ה"ה
 הדנר, סו6 ס'דיעס, סיסו6,
 סחכס סיקס, סוי סדין,סי6

 ho', סייגו סגרול, סמרססג7ול,
 סכי ס')דעקסי.ס, סך,ה"נו
 הו6, ס)6 סתייה, הכיחהסח6,

 סניח, סר סתניד, סרגסלכהס',

 כט7. תגוסחו סנ17ל ס6יסההם*כ
 גרות. ס' סענח נתי, סדין 610הה"נ
 י על.ון. ס6לסיס b,oהה4ע
 ספסמ. ס)כוחהה"פ
 ס5דיק. סר3הה"צ
 תו*ס. סיריק סרגההצ-ם
 פיס. SD סקעוס סופכיסההקעזפ
 ר'. סג7ו) סר3 סוסע, סטןהה"ר
 ססיס. ס5ד ססתיס, סונר.הה"ש
 סנסן. ססיס ס5רההש"ב
 נסעלס. סחלויס סנליסההת"ב
 סו6יל 6י07י, 61'דחי סו6'להו"א

 ו6יסתרי סו6,ל 6יטחגי,ו6יסחני
 6ותר. סוי 6ת.ג6, סוס6'סחרי,

 6'יח'. 61ידמי סו6יל הוא"א ן סוי סלסון, סומנח סחל,סל
 ספס. 6הר סו)כיןהואה"פסו6.
 .הואחה*פ ן 6ותל. סו6 סרי 6והל, סיס h,oהה"א
 ל.7ן. ilb,o hnb1ויא4ל ן סלד סעטת'ד, 6חר סולד סכלההא"ה
 תסס. סו6י)הוא"ם סדלי. 6חלהמ3ל
 3ניחך. 301 הכג7הו"כ חניח. סרהה"כ
 י'1 נע) סוך6ח 7יגו, 31'ח סללהוכ"ד ן הג7ולי סלל סג5ון, סנסוחהה"ג

 וג3עוח. סייס גנר, סירסהו"נן הגרו). סרנ סג6ון,סר3

 סיין, סו6 7כת'3, סו6 ה67הו?'ד
 סדעח. ס.קמ י6סמר, סןסיינו
 ס7לס. סו6 סו7ס סו6דווה"ה
 סגכנ7 סתסו6ל סג17ל סר3הההה"ה
סחסינ.
 ס53 ס6לס סחו6ריס סל6הההההה"ה
 ס3ל. סכלס3ליס

 וססע7ר. ססויס והה"זהה"1
 וסגסקי. ססוס וה"נהה"ו
 סלlorn 5 ס).)ס מתן, הו6הה"1

 סזימיס. הלהזקן,
 בעד. 'כפר הטונ תמסההי"כ

 )גו יהוו 610 סומתן לההיעכה
 )תקותס. סתקדס ניחענויח
 סכרתל. סרהה"כ
 סתלך. ליס o(nh סו)גמההכ~.ה
 סתמ3י. סרנ סתניד, סיגהה"ם

 )ו. סויסהוד"ל
 ע5ותס. הו67סהור"ע
610 סוחרס, וסוחרס סו6ילהו"ה

 סתפו6ל oba~1, סולכססיין,
וסחסוג.

 ומכנקס. ט65סהוה.כ
 ל6ור. סו5י6 )יס, סוסהי"ל

 וסנ5ס. סילכסהולוה"ב
 לתיתר. )יס סוסהול"ר
 ת5'. סו' ותלך, סדיוטהו"ם

 3ינו, 'קוס, תי ולרמע, סנו,הוסכה,י
 יעויו.סקירוחי,
 יקיס. ת' ו!רסע, סגו,הוטהב"י

 יטויו. נינו,חקירוח.,
 לת'תר. ת5י סוס ל6חויי, תלי ס1סהומ"ל
 rn'Vh.  נפל6וח'ך ויננ' ס1דךוענ"א



 דמרם - -11הרע

 Db71D ~em5u ופי3ס, סדקהחע
 פסיר.סון
 יסר6ל. קסלח ועיקרי o'D7Sbnדועק'י
 ופרגק. ס6)וףהרפ.

 סתח. ס651חהוצאה"ם
 ל6סונס. סו~מהוצט'ר
 סתח. סו65חהוצה-ט
 וסכגס0. סו65סהוצוהכ-נ
 יטר5ל.  קהלת ור6כ' ס6לושסהוק*י
 סור6דנ", ר6סונח, ס651סה1'ר

 ר3ס.סוסענ6
 רומ. ויעוח סנלהור"ר
 וסת6י. סל) סעס, סור6מהדש

 ר3ס. סוסעג6הוט(ע"ר
 ר3ס. ~h:sD1הוש"ר
 וחוקפוח, סלכס וחמו7חו, סו6הז"ה

 וסענ'ח.סקס7
 סלכס וה, סיימ ;קניס, ס7רמה-1

 וס. הריו,,
 51%ל. 6וי ;ס סל6הזא"ם
 גרור. וס סר'הו"ב
 נוכגער 7וי 3ן ו36 ס5מר ב"כהזב"ר
כסן.
 גיעך. וס סרי נרע6, 0ותןהו"נ
 7ס. סו9חהז"י
 ורססלטמ ועל'קס, ohroהזו'ס

ותפגס.
 ורע ססויר יסוגחו, וסר סירהז'י

יסר6).
 ויר6ז ירכי3סוי וכור, ס6;יגו, ליךהזחו

 ייין. ג.)ולי,
 ססס. סוכרחהוכה,ש
 גסתו0. ס:כלחהוכ"נ

 bo)" ~bto ל6י סומגסהזלט.ה
 תנורסח, : ,ס סרי תילס6, ס;תגסהדם

 -מסעח. -טקו7עח, -מוחרח,-תוע7,
 3נפסו. מממ39 ,ס סייהוטיכ
 סי6, תי)ת6 סותגההום"ה

 סי6. תי)מ1hS 6 סותנסהזמלם"ה
 נויר. וס סר. גס%וח, סו:?מהז"נ

 ר6יס. סקק הדרן
 ניכר. ס6יגו סקק הזשא"נן

 החמן. סחנ!וס, סחכס, סח3ר,הח'
 חיי סלכס חיע.ן, סכלחלוס,ן סטנח חקויס, ס' חקי'ס, סי ה"חן

 מלי5ס. סלכוח מגיגס,ס)כו0
 3ר6'0. מ.יגיס סכל 13, סחתות.סהח"כ
 סנ7ול. סחרס סנ17נ, סחכסהחה"ג
 יתל. סן חסר סןדשזדיי
 סג3י1. סחכסהחה"נ
 עניו. סי חס'7 סיהחה"ע

 ססלס. סמכס החה"שן
 31קי. סמריףהחו"ב
 וססלוס. סמייסהחיה"ש
 ית;יק. חו3ל ס):וחהחו"ם
דוץ"ט

~lbo 
 עיפין. חתורך

 ליגתחו. סחולןהח"ל
 י0ר6) )כל מייס סניחהחלי"א
 חי. לנל חייס סגיחהחלכ"ח
 'ג7' 75קו )תען חפן סססהחלצית"ו
 וי76יר.מורס
 תטס. סחסוסהח*ם
 גרוח. מת0 סטנמהח"נ

 50 תתונס ע) מקס סחווסהחעםש"י
יסר6).

 ק7יס6. סחנרסהח"ק
 רגיגו. סמכסהח,ר
 סתו. מגון ס6)הח"ש

 ס' עייע5, סהו6 עעת6, ס6' דישן
 עפת6, סיינו טמורס, סי6עפמיס,

 עו3. סרי tnbntu סלכות ט', סלכסן
 גרוח. 3י ספנת הטב"נן
 טסס. נעיגיו סטונ הטבע"ין

 נלית. יס ספפמהטר"ב
 כלומ. ס' סטנת סניומ, סענחהטה"נ

 וסתט'3. סטו3 הטו"ה,
 וטהיס. טו6%ס ס)כי~ן הטדיט, "הטוה"ם

 %1טינ. חטונ הטו.םן



  דבלפה'ו -  שו-השרע

 עלי. סטונסהפו"ע
 מלוס. סט3מד(שיח
 נרווג מתס סענמהפחינ
 תמ. סות6ח ס)כומהמים
 5רעח. nbnto ס*טמהם,צ
 נר01. סחי הטנמהפסףנ
 סטס ", ס)כ, 'ויו7' סכ5ה'י

 יסתרסוי ססס 'רחס, סססינחתסו,
 '30רן.ססס

 יסתיסו ססס 6יתייס, ס.םה"*
6תן.
 נע:רו. יסיס סתקוסה"ב
 קר6)1. ניוס יעגנו סססהיב"ק
 7עו. ינקיס סססהי"ד
 ע5תוחיו. ויחונן 7טו ')שס ססמה.דו"ע
 תחס3ומ. ס-ודעהיד"מ
 הר3 ע3דיו 7ס ינקהם סססהיר"ע
 עכו. 7תןי5מק
 סכל. ,71ע סססהי"ה

 עספ סייי תל6ס, סיפסתקו3ל,
 ת7רסיס.ס'ם
 נקחמח, יויי ססס נר6ס, סיסהי"נ

 נקך. "ן סלכוח גקסלומ,סיו7ע
 קיליס. סי7דרים
-היס*ב  ro mStp .13 דרמו"ב 

 * ,היסל.ב*

 פלינו. יופס סעקוסה"ע
 נתולמז עיכיכו י6'ל חתקוסדיעכיש
 6ען, גתסרס עליגו ילחס ס'6מן,
 חרע. מ5רהיצה,ר
 ט31. סי5רהיצ*ש
 קייס. סיסהי"ק
 ח:ן. רס36 'יקף סר3היריח
 גו. סולעח ס'7היש"כ
 ויחטלס. WD  יחגרך סססהישץ
 על'נו.  עלוס ייטס  סויהימהע
 יח3לך. חססה"ת
 "הית'כ

 סור6ס. סיחרהיתיה הדעח. סיקמהיה"ד
 לל6יס, סלכומ כ)ס, סכנקתה"כ סקו7ם. מכ)היה*ק
 כליס. סלכוח שעיסו ספמ ויסתלסו, 1otw סססהי"1

וי5')סו.
 ננ5ס. סיוסנהיוכ,ך
 טונ. כיוחרהי"ש

 תעע'3 טונ חרוחרהיושהם
 תועל. סיוסרהי.ם
 וכרו. י6ויך הסמהי"ו
 חקלומ מסלוגך, יתל6 סתקוסההח

יחילון.
 ט31. ס'וחלדן"ש

 ותועי5. טוג טוחרהיש"ם
 לנ5ח. יסתרסו ססס לו, סיסהי'ל

 6תן נו לחגוח יוכנו סססהילכאהא
61ען.
 לותר. 15 סיסהיל*ל
 67% ל'3 'סודס ס' שביר ב"ןהל*ל
 .סכל.גן
 עוע סקס עלכוח, 'תיי ס~יהי"ם

 סיוחל tstDW חיותלעמפנות,

 1mh. סכחע 5ונמימ סכנקתהכ*ש
 3סר. כל סק ט, סכלהכיכ

 פמיס. ניה סגלהכבי"ש
 7נר', כח סגס 737, כס הל6הכיד

 דתי. כך3ורסלסול
 8תר. י6ח סיכת6הכף4א
 ס6ועכ. ג7נרי סלכחהכד"ה
 סכלמ סתן'גח, כתגסנ סכלהכ'ה

 סתעיומ. סכל0סתדות,
 וסקנלס. סכתנהכוה*ק
 וחוחס. סכיחנר~ב"יו
 כר6יח6. וסhntb~) 6 ס6הכי*כ
 ח"נץ. סכלהכ*ח
 נכ6'ס. מיי3ין סכלד~בח'ב
 יזיון. סכלרומי

 o;nSh. ?6 ננל 'טע נן סגססהככינ"א
 סכיס. hS1' סלכוחהכל'ה
 ההטן. לפי סכלחכלפהיו



DwbDn- דות - ט 

 ן סעקוס. קפי סכ3הבל8ה*ם
 1 עומס, סכ) עלס, סכ13יסהכץם

qpS,עסנס, כקתס ס)כס תסנס 
 ן כפלח מליני תכולין, כולןסלי

עסכט.
 תציינה. ניגסה סג)הכמטקט

 ו כסתרה סכ)הכ"ג
 o'ollb. סכימתד(בנ*ש
 3ר6ס נ-ן סעסתסיח ]6וחייח הירםדוב-ן

נסריח[. ' ונין גפע)יס נין סחינס נקיףונין
 כוס. סכנסמהכנצל
 6ולחיס. סכנקמדבנס~ש
 כנח. 0כגקחדבנם'כ
 תורס. קפי סכנקחהכנם'ת
 כח'3ח ס)כומ כהמס, כלכסהכס"ת
 חורס. קפר סכגקח חורם,קפר
 סכלת פריך, סכי פילוסו, סכיהכעש

מניס.
 תסכנו. נמרס סלינ'הכפלם
 ק%6ר. סכיהכיק
 ר,. כנע ממכסהב"ר
 סיחיין. סכלהכ"ש

 וקיים. פליר סכ)הכשהק
 גיח). חלוי סכ)הכתכנם

 ס)סין. מלכוח, ס)כס,הל,
 )ו, סיס )ים, השי לך, 60היל

 )תעלס, סמיכי לתסימ6,סלכח6
 )ירסניס. סחג5)וס )ך,סרי
 גססנו. 67גס 6ון )עסתע סל6הלמדע
 סכי. ס16"16הלאיה
 יס)01. גוכם לחיים סגקר6הלבחש
 טעת6. ג)6 ס)כח6הלברחש

 גנינס. הלכוח נ,, סלכםהל"ג
 -תתקוס, -ס,תןי השוס, : לפי סכ)הליה

-ססעס.
 לסרגך ס63 )סו, ה6 לן 60קלה"ל

 להרע.העכס

 "תגת7 ו,תוה, לרסע מגעיטסוהלי
 יעי.לשנס

 וספסרת. סלקתהלורדם
 לך, ויססמוו לס110ר מינקהלחל

 לנקעם. וסרכקיס לתימורסעקוג
 ומוספות. ס)כסהלחת
 4ס. תפוסהל"ז
 'ננס. bS 0עסיר יתע'ט, )6 סך)הל"י

 דיג. 'וט סלכוחהליו"ט
 עיוחי. 'רח'ק לסקל סרוקהחליתן
 כסחו, סלכס כלוחו, סלכסהלט

 כר3יס.סלכס
 7תי. כרנור )16 סרסורהלב"ר
 טונ. כי לי' סורוהלכ"ט
 כמזהו. ס)כ0הלכ"ט
 כר3יס. הלכסהלכ"ר
 הוט )מלוס, )קר6הנו הנטיסהליל
 ס)כס )וער, )ו סיס )וויתר,ליס

 ל3. )סגיר' סרותי)עעסס,
 )יכח31. ליס טויהלל"י
 לתסס סלכם )תעמס, סלכסהלל"ם

תקפי.
 תסגס, סלמס ת6י, )6חיי' סכלהל"ם

 תקירי. לתסס סקס לתעטס,ס)כס
 תקיני. )תסס סלכסהלם*ם
 * " ,הלמם"ם
עקופו. סקי חקיני, )עמס ס)כסהלס"ס
 תעג'גו. סלתדהלש"ע
 ני*פומ. סככוהל"ג
 קועס. ס)נוחהל"ם
 עדות. ס)כוח עילס, ס4כוחהלק
 )1. כולס ס)יכוחהלעיל
 פירות, ס15קח npD. )י) סטתהל"פ

 פקח.סלכוח
 קענוח. מכוחהליק
 כסתו. th~p )י' הויוהלקוב
 סחר. קיום מכוחהלקה"ת
 סחורת. קיי6ח מכוחהלקהכם
 קעגימ. ס)כוחהלה.ט
wst-כתים. לטס הכלהל 
 חוספוח. מכסהלשש



 המלה.ד - 76-המ'

 ן ח%סולל, סחדרס, סת6תר,המ'
 1 הוזקוס. סת5וי'ן,סת)כוח,

 ס3לס 611', ה6י תגי, ס6ה"מ
 ו תסס, סו6יל ת15ה, סדולתורכנח,

 וז5י, היכי ווח6ס, חוי ת5י,סוי
 ו -תילס, וז,ווס, : ס)כי0 ת6',סכ6

 -תעסר, -תע')ס, -ת)כיס,-תכירה,
 ת)6יס, ה' , תלר הלל-תקו6ומ,

 ן  סרלי  וורובס, ספסד ווי)י,הל
 וומס. 00'3ווותן,
 סווגן tnl~tpb וו6כלו0 סלכוחהם"א

36רהס.
 3סלמנו. הת6ריךהמאב"ש
 הוורו3ה, 6ח תועט החייקהמא"ה

 ן הר3.ס. 6מ התוכס הנ7ול,סת"ור
 סג7ול. סת6ורזהמאה"נ
 סקטן. סת6ורהמאה'ק
 סנ7ו). סת6ולהמאוה"ג
 (rlb. הת6'רהמא-ל
 תק"ס. 6:' תה ס6!עמא"מ
 ו )דעח. ע5תו סת36דהמאע.ל

 נ6ר. תסס הו6י)המ"כ
 הו6. 3יו7 סתקוסהמב"ה

 סתןח6. 3ן סתןהמכהם"ד
 סקכגח. 3סעח תקטרנ ססטןהמכה"ם
 ועד. געו)ס סתנולךהמבל,1
 נקפק. סתיט)המב"ם
 חו)קין נקפק סתיטלהמבם'ח
 )חו). קי7ם 3'ן סתנרי)המבק-ל
 דחו. סתירהמ,יד
 תסה'7 ?6תר, תס סייגזהמד"א
 ~blnh. תר6 סר3 6תר,67ח
 7כחי3. ת6' ה"גוהטד.כ
 7נר. תחון 37י התג'ןקמרמ"ד
 ס,תגtbiJr? 6 תפ'ק סגל6המ"ה

 הכעול. תן הרחק ס'6,וו'לה6
 3חירה. הווהסךהמהכח"ר
 יצוז). קה6ילהמה,נ

 סלסג סתן רי, סנדול סת6ורהמה"ר
 סתופלנ. סתופל6, סתונהק,המוי

 נקטק. סתוטלהמוכ"ם
 סכוקוח. וניח סתקחהמו"ה
סתרותס. יסג3ין, סהופלגהמוה"נ

והנעלה.
 וס. כח3 סתי5י6המוכ,,
 פירוח. התיכןהמומפ
 )6ור. התו5ח,המז.ל
 י,המול.א
 תוכן סרנ ייוופ)ג, התוס)6המו"מ

1תוווון.
 ונ3ון. סתסרל 1נ6גח, התיהמוי,נ
 סייוח. התוכרהמו"פ

 חיתה. התוקשןהמזקפ"ח
 תוהן. הינ'הם"ז

 סר3יס, 6ח סת,כההמזא"ה
 סר3'ס. סתוכסהמוה"ר
 קפר. הווחגרהמח"ם
 רנחי. התח'לסהמח"ר
 סגס. חנלי סתפי)המח,יש
 ירחס, התקוס ינין, סת3'ןהם".

 .3ין.סווסכיל
 נעורו. ישה סי~קוסהמיכ";
 קר6גו. 3.וס יענגו התלךהמ.כ"ק
 דגי. כ) 'פ65 חתתג'המיכ'ד
 ע)'נו ירמס התקזסהמי.ע
 סודו. 'רוס סיולדהם.ר"ה
 סווו. ית3ר7 סתקיסהמי"ש
 ימנרן. סתקוסהמי"ת
 כ3וד. תגוססו סיחסהמ.כ

 3סס. סתכונסהטככ"ש
 סתכוגס.המכו,
 לת'תר, ת5י סוס )ס, תוחי3 סו6המ"ל

 ת)טרף סימר )ה, תסכחחסיכי
 ו:תרנו: )6ור, סתו5'6)6.קול,
לקלוח
 )6יקיי ת5טלף ה'תיהנ(ל'א

 עחיס. התנח3' סעס, התוןהמה"ע
1 

 המלבה"ד
 המלהי,ד ן הקדוס. הת)ן סקטן, סת16רהמה"ק



-

הלח - וו- המלה-ק

 סקדוס. מתלךהמלה"ק
 יער. לעולס סת3ורךהמלה

 )ה. תפרק וסו6 )ס תוחינ חו6המלומ"ל
 לי. לחס תטרה6 ספוכיהמל"ל

 נרכס. עליו ח63 לידו מתניעהםלתע"כ
 פסגה, סו!ג'7 תסקסי סתגי7המ"מ

 שנרו.התו5י6
 סר6יס. עגיו תמנלי סתי5י6המסשה
 נגעך. תעל' הקרהמ"ג
 קעורה. תמתח ס63יסהמים

 סכוקוח. וטח סתקחהממיכה"כ
 לל3. מתקורדמם.ל
 ענ.יס. כמגח הלכותהתו"ע
 7פחי. על התענירהטע"ד
 rO'h~n עליו תמצרו סתו5י6המע"ה
 הסלים. ע).1סתלך
 לדעח. ע5י!ו סת6ג7דטע"ל
 ס%טדנ' תרומיו, ט) סעענ'להבע"מ
תלך.
 פס. עקסיח תאן סהרהמע"פ
 ס5נ'. קין על תשמץ מגיחהמעק"ה
 סילומ. סונוכלהמ"פ

 3ר3יס. מגרו פני סתלגיןהמפח"ב
 עגם. חנל' התפילהמפח"ש
 ססס. לחסועח סת5פסהמצליה
 סתקסס. סתקו3),המק'
 קר3גוח. תעמס מלטחהמ"ק
 רותקה. סתקנ)המקיט
 ננטנס. קרי סת51י6הטק"ל
 ל7עח. טפתו התקסההמקע.ל
 תמכר הרחק ינחי, סתחי)ההמ"ר
 רע. תסכן סרמקרע,
 סנ'. וזעתר הלרוחהמ,ש
 ססכרח.יס. היספט'ס ההכ'המש.
 חתסמ)סימ. סתסכטיס השרעהמ"ש
 ס:י:עיס. "יוספן"  ה"מ"המשי
 סקוחי'ס. התספטי0 הס'המש'

 ח:1. יחי6ל תסה הרגהמשי.ח
 הווו5'6 )ה, תסכחח היניהמש.ל
 לתלך. סתקנק )נעלה, )סיס(סם

 תילה מנח בועד הנדלה המשנדיח)
 חמונס.ן
 פסלם סיעסס ונלווה  היל המשפמי"םל
 תססט. .עמס טוסן
 תסכן סרמק רע, סס סתו5'6 המש"רן

יע.
 )נטלם. סת'ס סס סתו5'6 המשש"ל)

 חפירה. תלכוח סודהמ"ת
 3יסו6ל. חורם התוניןהמחב-י
 נרסיס. חוים התריקהטתכ"ר
 ו5י5מ. rS'Dn יטווס ה)כומהסתו"צ

 סכחווך, סנ;כר, סנדי3ן סנכיר,הג'
 b]p)o. מנפטר, הנעלס,ספיחן,

 הוכרח נ6, חוסיעס ג.סו, סו6ה"נ
 גתי, הכי נר6ה, סיסכסתוח,
 -נדרים, : מלכוח גתוסיח,מלכו

 ססס -גסים, -5מלומ,-גו.ות:,
 ביר. סרגי ויגיס, ספיםגיס"
 ס:6וור.הכא'
 6עריגן. נתי סכ'הנ"א
 ספר. לתרי הנוחןהנאיש
 ישו. יתגחן מסטרהש"י

 ומכיס. יתיס גק)רוח הנסטרהנכקיהש
 תמדם. סמעקהנד"מ
 סנדול. סמרהנהיינ
 החתם. סנןהנה"ח
 סקפרדי. נוסח ה61הנה.ם
 סר3. הנחתרהכה"ר
 הגוק63. סנוקח6,הנו,

 3.הוזה. גידע הרגהנויי
 וחכס. הננוןהנו.ח
 ווועולס. הגנון ותר, הנקנחהנךמ
 ק:יקח6.ה:וס'
 .יתכעס. חסועס הגוחןהנות"ל
 המכר.ה:ז'
 ):'רוח. ר"לכוחד:'!
 :ווטנס. הסכר )הון, חגיכרהנו.ל
 סס. הנוכרהנדיש
 חייג. הנחקרהניח
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ן

 עגפ. נפסס סרגלדג"ש
 כפיס. נסי6וה מלכוחהמכ
 לתעלה, ממכר לסלן, סגוכרהניל

 )המחך. ;6סקלנסו
 מניחןהגל-כ

. 
 כמ. ליפף

 O'WDD. כתם לתפלם סגוכלהנלכ"פ
 )עטם. סניחקהנלשן

 כחנחי. זעתי לעניוס מגרפסהנלעד"כ
 ג6 סקיינסו לפרם, נר6ס סיסהנל"פ

לפממך.
 עילי, סגי תקתגי6, נתי סכידג"ס

hpt:~.תיגח 
  סקייס. תיגור סנתטךהנסדה*ק
הנבהק

-  tq?S תעבר סגוכל הנמעיל 
 לדף. 1~טגרסנתסד
 פולג-ס. יקנס סגעל3יסהנע-ע
 לגי. עיור נ6 ס'סועעיל
 חוס. פוסס סגמסהנע-מ
 רגינו. שועלהדגע"ר
 פסילת. נתי 60המע
 קיום. )ר סג7לקהנ.ק

 סכקף. סנק71וחהנקהלת
 לי. סגעלס 0גמחחמ,יג"רסננייי',

 סט"נסמייעי. גס ס%הנאה
 סנ17ל. סקריהבשהק
 חפיל'ן. סגמח חסיעס, סייחןהמת
 לתלכ'ס. חפופה ס:וחןהנת"צ
 )עסת. 0גיחקהנתליע

 סקור. הספק סקנר6, סקנס,הס'
 מלכיח מיתן, סיי מיי, 610ה.ס

 totesp ס' קגסירק, שלליחקיטת,
 הסולת קיני, הר קפירוח,סי

קפק.
 hlnh. שסטיקהס"א

 נטל. מקנחהס"
  יעוף ח-סק דגול, q'p הח,הם'ר

 7עחך.הסלקך
 סדמ0. ה.קמהסה*ר
 הסכתת היויקיחיס, סקכעמהסה"כ

סתפרסיס.

 ספוקקיס. סקגתסהמהזפ
 סרנגיס. סקכתחהסתיר
 ספוקקיס. סקכתמדומכה,פ
 0פוקקיס. רוב כשכעתחסכרה4פ
 )סורס(, קפי סל5, ושלרעהסכ"ת
 עופר, 171,, תפלק, )זיוכן(,כניס
 עעייס[. ]~יכיס עותרינ,)0,
 תחליק. סריס ל6 קפק סחל6חהסלש"ה
 קופו. פר מקפלהמע"ס
 ממילתו. פכ 1D1p מוכיחהסעית
 ותענית. סקפרהספחת
 ספוקקינ רו3 סקכתחרגש-הש
 סת56. סקגחהטרש

 ס0י6ס. סיס קפק סחי6חהסשה"ת
 חולם. קפל סלכוחהס"ת
 סעחקס. ספלם, מעגין, סעיגדיס,הע'
 מיחל פתיק, 0ו6 פקתך, מנעה*ע

 : סלכוח עולס, סליכוחעקק6,
 סרסור -ערכין, .ע7וח,עגייס,
 פילל. סל ע5י, סריע3ירס,
 שייו. סעתיסהעיתד
 נתקנס. סעוקקהעכלם

 חקיתי. 3ת)6כמ מעוסקהעבטה-ק
 קו)תק.  סענלחהעכ"ק
 יסלסל. נן51י על סקפדיסהעטי
 7נר. העלסהעיר

 5טו. סל 37נ סע)סהערש"צ
 עליו הנ3י6 כמלוס, עזיו פתלךהע"ה

 סי. פל ס'ססלוס,
 ס63. סטלסהעשב
 0,ס. העילסדופה"ז
 יוק. 31גי סעויגיסהעוכ"י
 ban. העילסהעוה"ב
 סוס. מעולסהעוה.1
 והפיכס. מעתדםהעוה"ע

 י0ער'ן. סעתז ו0יוטנ, ריגולהעוהץ-
 וחמאס. ערכין הלכיחהעו"ח

 חחיגה. לפגי כעוגוה;ולמה"ת
 טה. הטלההעו"מ
 וח"ותין. עוולן הזכותהעו-ת
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 עליססס' ינתחו, ע5 630העי
 יר6ס. עליסס ס'ימיו,
 עליון ס, 6תן, ימיו עליחס ס'העאא
 ספנו לדעמ, ע5תו סת36יהעיל 6ימי-יגיד

לטזנס.
 סח'נס. לפר סעונוהעל"ה
 לטוגס. הענרהעל.פ

 VnDO~העמוהע,-
 וחעיכס.

 )יקנין. ת-ן סעל6מהעמ*נ
 5יקגיומ. גסיס על סקפדיסהענ"צ
 לטונס. עליגו סע3רהעע"ל
 קילתס. סע3רתה?'ק
 תענירס. קס.ן ע3יכס סרסיליהעק"מ

 סערתח רסיעי, עכ3לי סניהעה-
ל3ית.
 סתט. סערג סלתס, סעלסהע'ש

 ספסד תוקדסין, פקול' סלכוחריש"ט
 תרונס. ספקד ת5וס, ספקלתתון,
 )דר'ס. ספלחהפ"נ
 ספקקח. חמקד,הפםי
 6'. ססקקסדשס"א
 ני. ספקקסהפם"כ
 יין. הפקקהפם"ר
 תרונס. ספקד תטון, ספקדהפם"מ
 ק5ח. ספקדהפס"ק
ספקקס ר6סוגס, ספקקסהפם"ר
רנמי.
 ספקקס סלוס, סוכת ספויקהפסיש
סייס.
 ק5ח. ספסיהפ'ק
 ססרסס. ספרק, ספלמוןירפר'

 ס6סי. ססס ס6תר, ספסהפשזא
 סנערכין. ספל6סהפשכ"ע

 חולחך. ספרוהפ"ת לפלן. סס עותד חנניהעש.ל

 54ח, סלטח ~קס, חלכומ ה"צ 1 הססזק, ספטלס, ספיקק'ס,הש

 5יון. סל  ~קי סןספרסח.

 סכי עירוסי, סכי פסוסצא סנרסה"פ
 סלכוח פקוקס, סלכספריך,

 סלכוח סקח, סלכומפקוקוח,
 סל5ושס, ס' פעייס, ס'פרה,
 פיסיח. ססגחס totnutסלנס

 לע.ל עדלסו 63ין ~יק סןהצכ"י
 .י. 3עניי המיל3יסל56,

 טס1ס. ס5יהצ"ה
 ,הצה,צ
 סגסן. סשס ס5יהצהש"ב
 נחונס. וסרסות 5פוי ספלהצו"נ
 לתיגסו. 350 5ותר, 5ריך סיסדמנ"ל

 5כך. 5ריכס סטעס לפכיננו,ס5ליך
 ס5'ון מיטי, 5תרי 5ריכין סכ5הצל"ח
 מיס.לגפס
 ג5חיח. ס5)חסהצלךצ
 לפרט. ס5ייךהצל"פ
 גסשם. ח55חהצ,נ

 לני תסננ טתני 1635ח ח'הצעמל~ר"ם
 קלס. 'עק63לס'
 פעלו. חתיס ס15יהצת"פ
 הקטן. סקדוסיהק'
 ק%6ר, חכי קסי6, ח6 , קכ6 ס6'ה"ק

יקרני
נחס.

 ככי ק6תינ6י סכי קחני, חיכי ן סוחוינץ. 6יס ליי פגחס סקטןהפלא"ה
 קרעי סכל קחני, סכי ק6תלי 1 סנטלכע. ספל6סהשלשב*ע
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הרצ'א - 16-.הק"א

 לורי6. 7וד ר' סר3 הרד"ל ן קטגוח,הלכוח קיוסיו,סלכוס
 סרג סנ3יר, הרllhan 3' סר3 הרה"נ ן ק1315ח,ס5כומ hnp,ה)כוח
 הנדול. ן קוגטרקיס. ס' קולתס,סע3וח

 סחכס. סר3 הרה"ח ן 6הרן. הקר3ן ק6תל, סכיהק"א
 סלסון. הרמ3ם הרה"ל ןסקרוס נל6ס, קופן ס7יוטהק"ב

3ענ.
 הו6. 3רוך הקיוסהקב'ה
 חיו3ימ. סקדתסהקר"ח
 סול)ח. סקיתסהקר"ש
 המרס. קדוס סלכוחהקה"ח
 סווח3י. הקדתחהקה"מ
 חקפר. סקדתחהקה"ם
 קטנוח. ה)כיח טהק

 י36ריס. מל3'ס סקטרהקטח"ו
 h'np ס6 5ן, bn"p ה6הק"ל

 לי11נ',* הו3 ויו'הי,םן

 סק7וס. סונ הרה"ק, ס5דיק. סונ היה"צן
 וגנעוח. סד'סהרהג
 :ה. סליהר"ז
 גייך. וס הריהרז"ג

 ס5וי. :רחיס רי סל3 הרז"הן
 יע3ן. וו6לף 361 ר' סר3הרזוו"י

 -תועד תנולסמ, or: סלי הרזזמן
 -תסי3ח. תקויסח, -טחרח, ן לן,6

 מק7. ר3 הסס הריח , 635. חקויס לדוכח'ס, קוס'6הדר6
 6ליסו. ח"ס ר' סר3הרח'א תס'מך. קין סרסהקיים
 )7עת3'5ער(. גסן חי'ס ר' סרגהרח"ן' 5ן. קיוסתת ה6הקם'ל
 נפירוח. עונ 1ימ סגומןהרט"בן חורס. קפר קר'6ח סלכוחהקם"ת
 יסרון. רס סתלךהר"ין פקמ. קר3ן הלכוחהק"פ
 6קכנילני י5מק ר' מר3הריא"ס' ליס. ho hp b'npהקק"ל
 לנרכס וכרונו יסי56 ר' מרנהרידלן גמנ6). יי  הקדוםהרך-"נ
 )געס"ט(.ן ס)וע. קר'6ח ס5כימ שהק
 סתי. יח3ין הרמוסהר"שן טוק סוסעג6ל3ס, ר6יה, ס3'6ה'ר

 תסכ3ו. כמרח סרניהרכ"ם bi?S~ .637י6'ס,
 תסכ13. כעיח סרניהרכפ"מן סלוי. 6סרן ר' סרגהרא"ה
 ר3מ6 סלכמ6 ליוור, ר16י ס.סהר"לן סר3 תורמי, 56ימ1 ר' סר3הרא"מ
 לסחכ3י. סר16.ס )סגח6, ן 6לכקנדר רי סרנ תת.ן, 6ליע:רר'

 חורס(. )כחר מייס )וי רי hao'1הרל"ח, סרי תגורסמ, oh סר'תרגליוחי
 לנטילס. מי6ויהרלנ"ט תוסרמ.6ח
 סיוק. סתיס ל6ו ר6יס סקקהרלש"הן תנורסח. 6ח סייהיאם-ג
 תקידסח. 6ח סריהראמ"ק
 ריסרג 6סר, ר3'נו סרגהרא"ש
 ססין.6סרן
הר3 3יסי6ל, רוממ ה5כסהר"ב

 3י. הר)ין 3רטגור6,רגנו
 הו6. ניוך סרחוסהרב"ה
 'וקף. 3יח סר3הרב"י
 סתי6ל. 3יח מלנהרב"ש

 נרניס. חייס הי3'ןהרבווב"ר

 תייתון. 3ן פסס וניגו סי3הרטב"ס
 גמתני. 3ן תסח ר3ינו סר3הרמכ"ן
 ת(תן סרגי וכימ, תסס ר3'נו הר3הרם"ז

 סתתסלס. תטפס סר3הרמטע"ה
 )י3. ת6יל ר' סר3הרם'ל
 נויר. הרני נקיס, ר3ינו סר3הר"נ
 3רטגול6. עו73'סו ר' הרנהרע"כ
 פרן. ר' סונהר"פ
 5ליתלן. 35י וי סרגהרצ"א
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 לניגו. סרנ
 6ידלס. Sb~wn וניגו סרנהרש*א
 סלנ סיוק, o~IS ל6יס סיוקהרש"ה
 0לוי. עלעסרי
 סרי לורי6, סל%ס ר' סרנרטישו*ל
 לפניך.סלך
 סכר6טץ. iyhtnn ל' סרנהרשרש
 כינ. יוס מוקסוס יטכי סג16ןהרת"ט
 ספקפס. ססעיס, ססעייססעח, ססנסי ססלס, ססנס, 600ל0,הש'
 סליס, 30'06 ס6לגרסי76ע,ריום

 : סלכומ סעס, סור6ח סעיס,סונרי
 -טמקצס, -סנגוח, -ט3ח,-ענועוח,

 סלוס. סר סלך, סלי ססס,סלל
 nlub. ססנמהשךט

 nbnluo. 6נו0 ס6ר 0)מחהשטהש
 נינר. ס6יכו סקקהשט"נ

 ל6ו יכל ס6ייי סקקהשטנלשרה
 סקק.סעיס

 סיוק. ס%הם לנר ס6'גך 0קקהשטנש"ה
 נגני6יס. ס16ל סנסההם"ב

 לח3רו. 076 נין ס"ס 630חהשבט"ל
 סו6. 3רוך סססהשב"ה
 נטייס. ססלטי ננו), 0טנחדהן"2
 nt~Sb, ססנמס 6רפ 0פ6נחהשנ*ט
 כלליס. סענמסדהסנ'כ
 פרס-ח. סטגחסהשנים
 יור8. טפרי סנסותהשויד
 סיחס. סטס חור6חהשהה

 ססח'ר. ספס סו1pbg 6 ספסהקיהה*ש

 )סליס. יפקלך סססהשי'ל
 יגחתסו. 0ססרמט"נ
 ילחס. 0ססהשתר
 יסטינו. סססהשחש
 ימ3יך. 0ססהשתת

 ס1%. יחנרך סססהשיתכ"ש
 "השית"ש
 לפגיך. סלך סריהש"ל
 lrh. ססעעתהשם"ט
 סרע3י. טורמי סלוס סונהשם*ש
 פסח. טל סג7סהש"פ
 35ול. ססלימ 5רק, סלך סןהש"צ
 חעי7. סלו%ו סדולסהש"ת

 6'ס. לסיוח 0סח7להשתל"א
 סיכי חתיס, סולך תעמ, 60ה*ת

  חינועו, הכי סרגחו, 0כ6חע65י
 -חרועוח, -חעניח, ח%ורס,סלכומ:
 חסיעס. סנוחן-חסינס,

 תסע0 ס5כיח 3ת,ל, חלו. 0כלהת"ב
 3'סר4), חורס סמר3'ן363,

 0חלויוחג6לן. נר3יס, חורססעלנין
 נ6לן. סמ)ויוחהתכ"ט
 סשרנ', סתורס, סמוקפו0,התו'

 וסע5וס. סחורסרוזוה"ט
 סממיס וספלקופי6, סחירסהתוה"פ

וספרומ.
 0קיועס. סמורסד~זההיק
 3עול. חלוי סכ5התב'ם
 סתמי5, סחחיס, סתח"3,רחח'

 סמממון.0חחלס,
 מ15מ. עעעי חעיס סולדרוזפים
 מג6י נסג' חנ6י סני בה"תה"ת

 63רן. סחלויוחהתלב*א
 נדריס. סתרמהת'נ
 קפק. סחר6חדוז"ם
 ממיס ס5וי חפלס, סלכוחדעז"פ

פעלו.
 D1SSp. סתרתהת*ק
 קפק. סחל6חד1זר"ם
rvn~מול". סלט7 ס)טח 

ססס

 טנדו יס ינקוס סססהשרדיע

 ויסיסו. יסערסו סססהש"י
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 סחולס. ח6תחההע
 (ה. ודלח ונס, חחוזו"ז
 נולט. ו(מ י"סוזוהנ
 ולע'. ו(לע (ה, חעחח-ו
 כעס. ו;ס טעום, י(סודם
 r7b. יירס חרפווזי"א
 טגמ. יגסח"כ
 נסינו. ו(מוז"ל
 חקר. ל6 ונסוול"ח
 קימו. )סין orlוזל"ק
 תו3ןי ונס תנוקר, י(סוז"ם

תיננ'7.
 3גקל. צונן חהוומב,נ
 סכתי. ים  ינסו סלתי, תת תסותם"ש
 ו(סו לעיל, סוכר חס חסו1ומוףל
 ל63ר. סר5וגותס
 נכון. ו(סוזיינ
 קוד. חסווז"ם
 הכמוג. קוד חסוום-ה
 ענין. ויהתרע
 פסיס. ו(ס פילוסו, ו(הודפ
 וה"ו וב"ה כא*מ בהב פע"ב הל"אוזים

on~nhlפקם 5סל )י' מו6 פקח :3ח 
 נננפו 3ת5ריס 'סלקל 3ני 3חיעל
 סליל. גחינו ו6ח תקריס6ח
 סגח3. וזה ס6תל, י(מודש
 ס6תל. חסחקךא
 סכמינ. ס6תר 1(ס211ז'ה
 "וזשה"כ
 )נרכס. (כרונס ס6תרו ו(סווזשדל
 סכח3. ו(סותש-כ
 תקריס. י'1.ח

 )סחכנד. סל6ויס וחחיכסוחהר"ל
 מלילה. וחתרוח"ח
 יי. מקין וי63ניוח"י

ף ימפןוחיב"י  'לליח. חייו 
 קכו. נסלם וחןוחב-ס
 3ניוי. )(ריס וחרסוחל"כ
 ימחז, כלוי ע5י יחוקסוחעכ*ר

 ע8מ'ס; 1'ה8

 נכוחל. וטימסשב"כ
 נוס. (ס וטוחנןשוזב"ז
 ותטר. טל וחןשו"מ

 מתיי. תפחס ל3 וט31שלמ"ת
 hnBu1 .O'DUשע"נ
 מפל. ויתץש"ת
 מלסיס, וירץ rlh, יירק ודעו"א
 6וקליס. וים היתריס,ייס
 עתיו. 6ל qph'1יא"ע
 '5לימ. נידו יי וחסן.ב"י
 סקוס. 3תגוחמו ויסק.נ"ר
 גורסיו. ויס גסתיס, וירדו'"ג

 מקטן pnf וקני דעת,ו שנ"ר'ה"כ
 7תן.,עכו רחתנ6 גטריה סתום)גן

 ותכונן.חגגם
 כעס. וימי'ה"נ
 לון. ייה''ה"ר
 6חד. ויוס'1.א
 ltPi'o~ ויס'"ח
 )כנריו. טעס ויס'ם"ל
 תונחי. ייי ויו65יי"ח
 י5חק. רטמרי.צ
 3ו. כל ויד.כיב
 תסה. י'כמונ'כ"ס
 ו'ס )ותר, י"ס )זקיק, ויס'"ל

 )חנן. ו'ס )קתוך, י"ס)ייסג,
 יה'ל עה"ז הו"י הו"ש אה"ע אם'ו'"ל

 תקריס 6ח )נגוף יי יעבראב"ל
 ועל ~qipnn ע) הדס 6מורקס
 nnDO 6(1 ע) יי ופסם סת(חוחסח'
 )ננוף. נחיכם 6) )63 סתסח'ח.חן
 173מק. )ייסנ ויסיל"ב
 לדקוק. ויסיל.ד
 )יגיעה. )' ויס''ל"ל
 (ס. פל )קתוך ויםילעס
 (ה ע) )קווך ייס כשהיד ע"ז'"ל

nDDJ.מרחק 
 סיסתוכו. תס על )סט ייס עם,ש"ל
 זים ת;7סיס, ויס תלין, ויס'"ם

עקועומ,

וייגוז
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 מסנ3 )רך עסגנ יי מסי מליברטיל

 0753.לעתות
 גפל6וח. תמונחו וינקניויטת"נ
 וים גסתחו, ,1'065 גועם, ייס'וי"ג

 (hopt. גיסניהגין,
 -לותר, לסחעגוח, גוהנין: ויסוינ*ל

 -לתקוע.-לקרות,
 . הפריס. ייסוי"ם
 נחולמו. עיניגי י6ל וייויע.ב
 מס. ויעויןויעו.ש
 לנגח. טוי ייחיץע.ל
 סירי. על ויעתורויעיש
 פיקקיס. ייס פיסליןי ו'סוי"פ
 קניי. נולת וירקרצ.א
 נתספט. 5נ16מ יי ייננםויצ"ב
 ופקודי. ייקהלויקחפ
 תסה. ויקהלויקיט
 מקודי. ויקהלויק"פ
 ל3ה. 1.קר6ויק"ר
 ינ. ויסע רנה, ,h~pt יגון, ו,ה'וי"ר
 ל7נר. לקיה ויסחי"ל
 ע". ר15ן pD'1 תלפניך, ר15ן וימיויר"ם
 סת.ס. י'ר6ויר"ש
 חרנס. ויונתןוי"ה
 )ן וימןוית"ל
 וכחיב. יכחנ,וכ'
 כרכים. ו'ו"כ
 6ער. וכן  6,ח6, וכן 6חי, יכלוכ"א
 6ועל. 5הד ונחוגוכשא
 ו6מ7. 6חי וכלוכאו"א
 מליס. לך 6סו וכלוכאל"ש
 תקוט. *ן יכמןוכא"ם
 להכריך. תקוס 6'1 וכלוכאם"ל
 נחריה. וכח.נוכיב
 3.חו. גג. וילוכב"ב
 ךעח. וכן דכיתיה, וכל 7נר, זכלוכיר
 ליה. רדתי יכל לו, וכדותהו:ך"ל
 לין וכל גחון, חוקף דגר וכליכרת":
 ל6תגוח. חוית דין וכל )חון,חוקף

 סיס, וכן הו6, וכן היה, וכקןושה

 סקכיס, וכן מלכס,וכן
 הועל. סו6 וכןוכה.א
 לו. ס17תס וכלוכהיקל
 סע7ס, וכך.פ6 על6, סי וכנויוכה"מ
 מגסנו, 0'ה וכן המתרסיס,וכל
 סמנסנ.וכן
 וכוללן.וכו'
 ונועמס. כל ו6סופו
 ,ען. וכל ,ס, וכ)וכ"ז
 עו3. וכן טונ, וכלוכסט
 13. וכיו65וכיש
 רקון. יהי וכןוב"ר
 6ען. ללון ימי וכןוכיר"א
 וכן כך, וכל כחגתי, וכנרוכ"כ

כחג.
 רסון. וכל ליסגי, וכלסווכ"ל
 יכותיס. ליסג6 וכלוכל"ד
 קר6. לס וכתבוכל"ק
 וכוח. סל לסין וכלוכלמתז
 וכן שינו, וכן toipn זכ)וכ"ט

תעתע.
 כחוג. תלקחי. וכןוכש"כ
 ק5ת. עסתע וכןוכמ"ק
 ססו6. ת6תיניס וכלוכמשיה
 לעיל. קכה3תי וכתווכטש"ל
 נקרך, וכן נתי, וכן נוהנין, וכןוכ"ג

 גללה.וכן
 התלם. (ohSn וכןוכנ"ה

 מלוס. גחינותיה וכלוכנת-ש
 "ילם. 1כ1 עקק, יגן.וכ"פ
 לומד קליך וכן לחיות, קריך וכןוכצ"ל
 סתעמי. וכן סכן, וכלוכ"ש
 קיתונ'וח. וכסג'סוכש"ק
 וכן חעסס, ..וכן מימם גניוכ"ח

חרגם.
 6וגקלק. חרנס וכןוכת"א
 גת'. הכי 6ין חיתך וכי אה'נוב"ח
 יכחי3.וכתי'
 'ונחן. חרנס ולןוכת"י

 דעתך. על תעלס ורוכתרד
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 סי. על 61ףחונתם
 כן. פי ע) ו6ףואעם"כ
 רע. מגע וקיןואפ"ר
 )ותר. יריך וקיןואציל

 (1. ייתר 5ר'7 קיןואצלני
 קיום. 61חה קרב ולתלוא-ק
 0הלו0 ייסב קרס 061ה א"נ ית"יוא-ק

 נ6. 6גיסלק)
 לולה. יצגוופ"ר
 plpt. ר6ם 61חיכחר"פ
 ו06י סתום, וצלה סיתע, 61עווא"ש

עשר.
 חלין. 6חי סרחי ו6סואשא-ת
 תסוגה.. 0)ין 06י סייחי י6סואשאת,מ
 ר3ה. סתות וצלחוהוש"ר
 תעסה, 61) חיגוס, 61ונק)סוא"ת

 חס)חי. וצני ח6תל,ו6ס
 )ותר. 0ת65 ו6סואתיל

 טונ. יגייסוכיתש
 ית65. ונ)וב"מ
 נסן. ונייןוביי"נ
 כרט.ס, ונ' כן, ונ.ן כחו, ינקיוב"כ

 נתגיס.וברכת
 6חר. ונכלוככ"א
 יה. 31כלוככב
 תקום. ו3כ)ובכ"מ
 סעס. ינכ)ובכ.ש
 כ3ו7. חן וגנןוככת"כ
 פמיך. מן ינכןובכת"פ
 r)3ah. ירסיןזבל"א
 נ"ל. )פון 631ובנ"נ
 חסינה. עסה ל6 וחןוכלעית
 למון. ו163בל"צ
 Sh?1. לקון וג6וכלצ"נ

 3,וי,רה גילל ל5.ון ינ16בלצנבכ"א
 6תן.3יתיגו

 י3וכלשאל"ל רקון. עת יי )ך מפלחי וקניואתליע"ר
 ך)סינ'סן.' עדיף. חעסה ו6)ואת"ע
 וזנו י3יוכ"מי"ס ל3ריוח, ח5טרן י6לואתצ'ל
 לותר.חת65
 וגני גיחו, וכני גגו, 31ןוב"ב

 13. ג:יכ'ס ויכניו,
 ))013. וננדובנ"ל
 טירון. כנקוע וימי סל5, ולסוב"ה
 6ותריס. סלל 31יחובה"א
 ומיה. 0י6 3ח ו6סוכה"ו
 הנדרס, 31י0 תרוגש, 31הפקדובהנם

 הלון. ו3רכח תקרגך, מרעונערת
 תרוכס. ינספקיובהם-ס
 היה. 31(חןוכיהץ
 הלמון. וכסובחז"ל

 ס(ה. שתןוכומהי
 ח)ו05. וגן תסח ונורךוכ"ח

 הציעי. יגחולוכחוה"מ
 מיעי. 31טו13ובשח
 ססתס1ח, 31'ן הקנח, ולוסוביה"ש
 ססמשס.ירח
 0ע03. וג.וסוביוטיט

 דין. תן 731וכשד
 טונ. יום .3תו65יוכמיחס
 כ1713. 1נוזה')חוכמח"כ

 סינ.ס. ינתעס.סוכמעש
 030. י3תו65'וכמ"ש
 נמאס. וגפג'וכ"ג
 "ים. וא' 6חר.נ6, ו3גוקח6וכ"א
 ה63וי. 6) נ63 ימסובנא"ה
 31: יונה, ישי יסתר, וננכהוכנ-י

יסר6ל.
 ר6וגן. ינניוכנ"ר
 67ח'. hwie31וכעד"א
 תקרתך. הרע ונערםובעה"מ
 טוג. יוס ו3ער3וכעיים
 כיחך. וגעל כרחו, ו3ע)וכע"כ
 נסס. SD31ובע":
 030. ונערגובע"ש

 תידעיח. ונמיסו)וכפ"מ
 גמחס. ונעניוכס-נ
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 "וק. ועיוני
 חדסיס. ו3ר6סי חרסי ונלעסונטרח
 סתו, וצרוךוב"ש

 נעיט. "hS וליןובשלבים ושקי תינו, ועטנוומיאש
 תקועות. ונסעובתהם

 ונועל.הל'
 קעי6. כמעי וגיול6ענ:'ש
 לי31 ,כור מכאוסס ונסונדגיל
 5ר15לב יי ופרח"א
 יבק. 6כלו ודיוךא"י
 לענין. נוס וייודביל
 קרור. ומקור וירוס ק5ת, ונוחקורווק
 )תנין. 71' למכייל, וי'וד"ל
 3רתק6. למכייל וייודל"ב
 )תצין. נוס וייודבלים
 זס.ף. עוקיף וי)6ודלקי
 חעסס. )6 ויח'ודל"מ
 סחס1נ. עט זיעודט'ש
 קיותיסון. ויץורתק

 )לרגזם. (כרוגם רגוחיגו ודרסוודרדל
 ס7ח. ויכונו סעפודיסי וויהה
 16מיוח. וט,והע
 ס6נסיס י6ס וליה סהנ העבוהא"פ

 ושסערך וסול6יג6, למוס, וס61מייק-
לנס.
 פרפון. וסופןחהום"ם
 סעזע6ס. ו)7 פעע6, וסייטוהיש
 6וטליס. וסיסוה=א
 טסני16ח יסעלט וסקס רסנתוההם

 (nlhSD. פחולסוושלכי
 יניתך. כי וסיסוהכי

 וקיים. סויר וסכ)ושבשהק
 געעולין. )ו 1ס71סוהלכיש
 רעמי. פניות לסי וסנרכםור~לפעניד
 סטך. לעפן וסוסייגיוהליש
 בנקל. עוגן 1ש6והש"ב
 י3'ן. וסעכיןחרמיי
 כתוי. עגומתו והיססחייציכ
 לי. וסנר6סחהניל

 תעסי. עניומ )פי ההכריסחהנלפעיר
 פינס. וסנפק6 עילי, וסניהעים
 קכסו. וסי6והנם
 וער סש)ס, ועד סעתוייס, וויהנ"ע

ספיר.
 משעל. 1ע7 סירוסו, וסכיוהזם

 )עיין. 5רך וחנםמצל"ע
 קחי. וסכיההיק
 רמס. יס61והתר

 עת. יכפר רמוס וסוךוהופגע
 וק"ס. עריל וסכלחהסי"ק
 וויעגערגער, ג96ק6וויען, 611לףת-ב

 וויר5טלנ. וויע(63יפן,וויק3פרגעל,
 ספתץ,ס. 11יחקה"ע
 ומסין. ותינןפהק

 ווי)עערסי6רף.וילבוד
p'v~קטן. וועגיס 
 ות ביכו, חס מותרס, י(6מה'א

 ס3רכס. ושחבאה"ב
 סחולח. ישחוזאה*ת
 גלור. ונס יורר, ו,סהזב

 6חד. )ו 13לר ונסולבטא
 סנלכס. ושתתשב

 טיעוןגוךס
ס7לח.

 6חיוססמ5

 סיער, סו6 11ק חה*שן 3ספורין. )ו וס71סוהולב-ש
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 ts~s ועיץ ועי)טכחרס, לך, ו'חןרל
 לקתן.וע"ן
 6'.למכתיס ועי 6עריכן, ו)6 6ער, 1)6ה(4א

 מולה גנ 6מס 651לאשמה
 תיחס. ו)6מרולאדהם
 3י.למכפיס ופי נעינן, ו)6 גלפ, 1ל6י"ב ילנס. ע5תס 16ניס ל6יןלאע"י
 פ5ס. גזי7קי ו%ולבד"ע
 חיניי. ו)גשףלב"ח
 6נ6. ענח6 3ר 1)6ולכט"א
  ידענ6. 3י)ק 651ולב"י
 6)סיך. יי ניח )כס וס5נפלב"א
 נקוף. 1)6ולב"ם

 קנר. ת6י ו5נסיףולבסט"ס
 p'pga. ו% נליק, 1)6ול"נ
 7וקג 1%1 7ק, bb1 7תיי ו)6ול"ד

 יכוחיס. וליח 7יין,ו5ימ
 למייס. מייס 3ין ולסנ7י)להבחל'ח
 סטת6ס. ול7ולה"ט
 יגעס. ולססיתפלה"י
 1ח63 'געס 51ססיתע ותעב*טולה"י
 עו3. גרכחע)יו
 6תר. or~1ולדא
 לחכעיס. ופי ח"ס'נן, ול6וליח
 nhwlu. וליול*ט
 יט0. 651ולע
 7יין. ו5יחול"ד
 יפקר. ול6ול"פ
 יס5ס. ו)6ול"ש
 כל1ס. 1)6וליכ

 סלוס. 5ך 6סל ילכ)1רכאל"ש
 ספחוח. י)כ)ולכה"פ
 'סר6). י)כ)ולכ"י
 ס)יס. ,סר6) 1)כ)ולכ"ש
 פסע. ו)נפרחלכ'פ
 ו)עו ליס, וליח )ת"ר, ו)ינ6ל.ל

5יס.
 5גטמ. ו%65ל4נ

 651 עתיזיו, ,bS טרץ, 651לט
 %', 1)6 ת65מיי 1)6ת~פן
 עקחפיג6, ו5ו% תסמכמין,651
 עידי. )16ח1
 .. 67ער. ו)פ6)ולמ"ד
 ספסו'. תן י)6ולם"ה
 "למדוע
 ט3'ס. ו)עפסיסלס,ט
 )ת'תי. ת5י ו)6לםיל
 עוגיס. ו)מעפיסלטעיט
 תעוק5ך. ול6למע"ק

 עוניס. ו5תעסיסולטעש"ט
 ע65חי. ו)6ולם"צ
 1)6 נס,ר6, ול6 נני6, 1ל6ול"נ

 נ6על. ו5כך נל6ס, וליגתקלס,
 מכס. נפסוס ולוקמלנ,ח
 ג5חיס; ל%מלנינ
 ני7ן. פלחס 1)6לעיכ
 נר6ס. 7עחי ו5עניוחולעד"נ

 )מר0. נר6ס 7עחי עניוח  )עיולעדנל4פ
 חסיי. ס6יי פס 1ל6ולעה*ח
 er. ע) 1)תדולעיו
 er. ו5פיולפ"ז

 סכסנחי. תס ולפיולפימש"כ
PtD~פור. ו5פני 
 נו6ס. יפחי עניוח ולפיולפעד"נ
 nbm. ולירס1רציה
 קסי6. 1)6. קריר6, 1ל6ול,ק

 )63. לפת'7 ק7סס ו)6ולוקל"ל
 סג6. 1ל6 סכרן, bb1ול*ש
 סכרן. 1)6ולשיכ
 חעסס. 651 חיע6, 1ל6ול,ת
 ו' תסס, ויקסל תסס, ויחלהם

 ת)6יס. ו,ת7וח,
 מר6. 6ער ותרומ%יח
 תק'יס. 6נ' יתסומא"ם
 תפליו וכ) גנקל, עוק חס1בהב

נווכיס.
-אצצהד  יני, וענע5 חטב"ד 



 סכו. יסוקסומבקט~כ
 י6תר. יתקןוט"ר
 הנסס. ותורתומת"נ
 חל3ור. ותחתיל סיין, וקןומה"ד
 עעת6. ותה6'וטרנט
-ודה"י  סקוס. והן ומהתב 
 הסורס. יתןוסה"ת
 037. ותחיךומג"ד
 ילוחם. ועון3 ותו7סומוץ
 טנר6. וי תניח6 ייומו"מ

 סלל. 3'ח ותמותריומחומב"ה
 ותסיג כנט, תנוחתו וסיחם,ומ"כ

כסלכם.
 לתריה. כי יתרומכ"א
 דין. כל ותן 737, ותכלוםכ"ד

 ליה. כ67.ח ותרומכדא"ל
 סכן. יתבלומכ"ש
 ,י "ומבש"כ
 3רעס. יפ51 35ו 1תקס0ומלחב
 כ3ו7. ותנומתוומנ"ב

 עולתיס. )חיי ותנומהוסנלח,ע
 סגל. ותרומים
 נר6סיח. יתעסהומע"ב
 טופס. יתכס'סומע.ט
 חט6.ט. 1תפנ'וממ"ח
 תעסה. hS ות5ו0ומצל.ת
 פרוסה. ות5תת1ומצייפ
 סמי. ותקחומק"ש
 סגhtbn 'bw, ,6, ת6תילס וכ)ומ"ש

 סנ6תר. וחס סכח3,ותה
 הכ.. ותסוסומש"ה
 3כחי3'ס. והפולסומשו"ב
 http. סן6 וה*ומש"ס
 מסחר. עווור ותסעלהומשע.ה

 וגרתה, ינקור,וע'
 גק171ח. ו'ו"נ

 ת56. לתרו יגמלחונשם
 1753. הכחגונ"ב

 לון. גנחחח )67וח וניכהינולבנ"צ
 טונות וגח,'קונח~,ש

 תת עעחס יה נ3ו7 61נחטונימקה
 חללויה.עולס

 ונרמץ ליי ונרסס לחד, וגת65ונ"ל
 )תרן. יגובסלסרס,
 ג'ון. בנחתת )ר16ת ונוכהונלכ"צ
 ועמי. עניוס לעי וגרסםונלענ"ד
 לפרס. וגל6סופק"פ
 :ה. לסי וניחסונלפ"ז

 7ע0י. עני01 לסי ינר6סונלפענ"ד
 תיגס. וגפק8ונים
 ת)6כחנו. ונמסתונמ"ל

 ע, וגסס עוז, ונוכר ת"ען
 ססחיגו פריס תסלהה ונפ"שן '7עד. עליו וניו wp)1ן
 עונו. תס6 ונש"ען
 וגח63ר. ונת'ן

 תוקף. ונחנסונ.ת
 bnnlb. כמעונתש
 qpln. תחנטונת"ת
 קפירוח. ויו"ם

 3ר5ון. יקיפסוסו"ב
 535. חכטq'p, 7וסוהכ"ל

 )סקל. וסיסי ומו"לן
 ליס. וק3'ר6 ום"לן
 תיע. יקר זביםן
 6חו וענין 6חי, ועי וע"אן עתויים. ווי 1"ען ועיין. וע'ן

 3נ)5. ועיתכ"כ
 וטף 67, ועל יידחו, ועיקרוע"ד

 זרך. ועל יעם, וע5דגר,
 ar. 7ר7 יעלועדה

 זין. 3'ח זעת ועל1עדעכ"ר
 קונו. יע0 ועלועראק
 סריס, וסוקל 0ל)ויס, עלס יעיוע"ה

 ועם סכל, ועל סח10מועל
 סריס. ועסה סכום, יעםהלין,
 מכולל. ועס סכל, SD1ביה"כ
  השוחי. זע7ועדאל
 meo'. יעיועה"ם



-
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יעל

 1ע5 6י, פלק וסיין 06ל,פילוס
 6עח.פיסס
 615רי. תלחךצ
 קמל. ועקרי קסם, ועודוע'ק
 ר6סיגיס. ועי pb1, יעדועיר

 31%. ופססועש"ט
 קודם. ט3ת ערג ויועשהק
 פלקיס. ו'הם
 גסס. יסכנו מל ופורןופנ"ן
 ו,. פעת'ס ף7ם*1

 סליתך. קוכם עלינו ופלוסופעם"ש
 ועושה צ"ד ל"י הנהסה השדיהוצא
 והביאנו כאשהראהכתי משעמי"םל"י

עליסס. חייגי סלנו "ריס יעל יפתיעוע-ח
 טונ. ועמסועזם
 '7'. ועלוע"י
 וס. עי 1פ5ח"ו
 )וצי. 'ס ועויועי"ל
 כלחך ועל כן, וע) כולס, יע)וע"כ
 וס. כ5 וע)ועכס
 'סר6). כ5 וע)ועכ*י
 6תן. 'Sh1g כל ועלועכי"א
 'Sb~g. ניס עט כ5 וע5ועכעב"י
 פניס. כל וע5ועכ"ם
 ופ" לפיל, ועיין )תכעיס, ועלוערל

5קתן.
 5עי5. סכסכמר עם וע"ןועטשכ'ל
 * * * "ועילעל
 קופו. ועזוביט
 ועי' על, ועולס עומסי ועדחךע

 עוין וע) ערכו, ועייןעוז,
 ער5יס. ערדעו וער5מסועע"ע
 הלכיס. חלמן ע) ועולסועעש*ט
 וע' 6חרונס, הלועס ועזורמ"א

 נדע. ועידוצוין
 )וער. עריךוצ"ל

 נזול. פיון )י וקריזוצלעינ
  עיון. קריןוגמע
 גדול. כיון וצריךמת'נ
 קלס. ייין ילדיךהנדק
 ר3. ייון ולריךהנע.ר
 צרותיהן. ולריחוצ"צ
 ק~מ. ו,חק

 כלס. S1p1וגך*כ
 )ן. hn"ptוק"ל
 5סנין. וק)וקיל
 ל6ס. וקנוחוקור
 ירמו. וורטיגווריר
 תקד. וונור'ח
 )ותל. ולוקסזר"ל
 לטפח 1)6 תסי, רנון ויפקור*מ

ע6)סי.
 3*6, קנו*ס ולפ61סמאפק"ל
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 לנ6. קרוגס ורס61הכקיל
 מיר. ולקיקית-ק'נ
 ס"ס. %1הש

 יימן. ט ופריטחטאב'י
 thDS(. 'יע ושלייחששתל
 חריר. וס*מהושית
 נ-1. וסקהדב
 'Sb9D. 3ני ומעלוהשכי
 נמולס. וטניסחשכות
 נפיס ומפיכח י3ל, וס%ומה"ד

 יוקנ מתפיס ופסתשרע
 אליס. יסלוסושיש
 ח5ער. bwn1 חגיגת, וסלוסחטטן
 מכניס. חלעי7י ופיעםוסות"ח
 מקומם. ויהת
 pSpllh. וחלגסות"ט

~crn
 לדו. ותסיימו שיי, ותילולו

  דניו. ותעלס י3גץ, וחוכןחע"ד
 לוקס. וחמלם  ופיונפפעתהצ
 ועעל. סל ו0ןושק"ם

 יוכמן. יתכגםות"י
 שניול. ק ענחן יתוגסותיכנע
 עלי. כה3  יריו וחרנוסותכריע
 לפגרן. וחער3 ליח, ותיפוקותדל
 עירי. ל5 זמוותלים

 עלכוחו. ומגסך ות"ס1
 )ים. עקייע ban1ותמיל
 נתכערו, עמו, תעורס, עי,ותמךע
 עחיס(. )מט6וח סגתיענרס
 פליך. ומפרע עלס, וחג'הע"ע
  לרלפ. עליו  וח63מהע"ב
 עוג. כלכח עלץ וחנקושעביט
  לפניך. וחערנותע*ל

 כולס. כגגך חורם וחלעוד ותתמכן

 1ח,לן ות" 1 לך. יוקיפו וסלוס מייס וסכוםושחתן"ל
 לך. י91סו חיים וסגותחשזזי*ל
 עי3. ימסהתש
  יוסק. וספתיסהשיי
 לחיח. יסני'חמ"ל

  בפגיו. וסלףה?לכ"פ
 3טמ. יסכון ל' וסועעחשליסךב
 %ט6ר. ימסוש"ט
 זסלסיס. ע6וח  רביחטמץ
 כנוד. תטבחו וסםושמנ"ב
 גסתה ופסוע"נ

 פייס. יסכותחשנהח
 יסר5נ כל על יעלוסחיעכ*י
 npD. וסי פוקקיסי וסקרחט4פ
 017. וסמיכותושמ"ר
 ר3, יסליםושרר

 ימויה גגיעין המריס (גולן ישא"נ זא"כ ן ווונ, (ו, (סל, וסו3'ס, ,ס, (1,06'
 נו. 6סר מתעין ן (ריב (פןי (כר, ;ייה(ח,
 6ושכ ויה נכס היעל " וזטב*כ זאגרב ומ 5וילח, ;6ח 5וחיוח, (,דא

נכה. וטס 5מי, ויג 6~1, וסשתר,
  מיעיו נגיעין 5סר ;13לן שם"ןוא"ב לסלן, (כרון 6נרחס, וכלון136ח,
 נמחלי.עגסס (לע 36רסס, (לע Vt)b~(על
 לטוב ס5יס 6וחו ,כור שה"ל'5תח.
 וכטסו. 46 (מ זאתן ת"תים. 6)י בעי  erזבש"ם
 ן * ז44ש"נ, 3ול6ך, 6ח (כול נכס, 6יער orזא'ב

 ,ס 6ג :ס (ס, 5מל (ס חרון גכנוד. 6לסשויש


