שקל

חיקק

1רס 61קרונם (.63
ח-ק'נ ולקיקי מיד.

וישול ספמס.
ייוסג"מ ק יוש.
חיאב"
חשאהלויקיט יודעלסיריל.
חריר.
מפא
רס
הרבזתיסו
י-ו.
ןלי3
חשכע וסערו גני יסרבל.

היכית וסונים 3מול.0
וטד'ד וסקריגר ,ופפינחיעיס.

ושחחך"ר וסכותסייס ומלוסיוקיפו
המההל וסגות מייס יוגרסו לך.
השם ומס עוג.
ושה* וספתיס יוסק.
דש*ל יסנרי (חוח.

ושלכ"פ וסלף כפניו.

ושלייטב וסותעלי יסכון 3עח.
ושים ימס עט6ל.

ישמץוסיע ע16ת ומלסיס.
ושפמכ וסם תעממו כ13י.
וש"ג ופס נקפו.
ושנפח וסגות חיים.
רשעכ-י וסלים על כל יסר6נ
פיקקיס ,ימל פקח.
ושהפ
ושח"דוסוקטיפיכוח דים.
ושזר יסל1ס ר.3

שץ
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תשרע וסס רספש ירקב
תחש וסקס שליס.
ותישן וסלוס חכינ ,6וסעף ח6ער.
ושתזחיפיעס שלעילי מכעיס.
דץןוי מקומם.
ות"ש וחלגס 6ונקלק.
וחירולו 5לו1 ,חפ31חו 5דו.
דיואיכן ינויו ,ומע 04י3ליו.
בד
זי
הז
ת
ותסורס וחפלה סיקס.
ושק"ם וחן ועער.
ות" וחיין.
ות"י יתרנסיוג'ין.
ותיכנעיחיגס יונמן ק עחי6ל.
 p~rnוחרגוס יונתן כחג עליז.

ייתהצ יל

וחיסוק ליחי וחער.T)DS 3

י'ם יחו ל6עיי.
וותת"
ל

ותש ומנסק הלכוחו.

ותא"ל (1ע 6עקחע ליס.

ותמניע ולץ ,חווורס ,עתו ,נתכפרו,

עירס קחי (מע6וח עחיח).

חע"ע וחני עלס ,וחער 3עליך.
חעע"כ וחגך עליו גרכ.0
ותעכ"ט יח 63עליו נרכח עו.3

ותע*ליחעינ לפגז.

ן חהועכ"כ ימלטר חורה כגגך כולס.

ז' )6ח, ,ס, ,סו'3ס) ,סל) ,ו) ,ווג 1,וא"ב השא"נ )נולן נפריס 3ליתין 'הוךת
סתעיז 6סל נד.
)ח) ,יין) ,כר) ,תן) ,רע.
) 0זאגרב וזאב"כ :ס נוער 3כס וזה נועל
דש )י 6וחיוח6) ,ח
נועל) ,ס נינו) ,יג  dOhוכוח
3כס.
36וח ,וכרון 6נרסס) ,כלון  ,pnhזא'ב שם.ן ;6 1(13סר 3ניעין סעעת
)ער ) (Vt:hלע ,om3b
תנסס נפמל'.
)לע

ן
נוייח ,ן

ן
ן
ן
,
זאה"ל ,כול צוחו 60יס לפוג

.nwb

ן

ואץ וס 6לי 61נוסו.
זבש"ם 16 orער 6ני ת65חיס.
זאיב16 orענ ורש ,וליד
*
 '1h)tsואוא'נ * "
ס 6נ ו,0
)מ 6מל , tor
וילו 6ל0ש גכנוד.

%י

ןשיו

)0

ש" -
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ףיק

 556א ,וט 06וט ,וטס  -o'nbhת"ת וי 0ח6גס.
דדוסדוקקג,פו וויפח וקוקץדיורך,
ארו; ,נב  %ונף.
;ריקח דס.
ארח " nhrטכס.
זרב"נ ו' ביס נגולם.
זאהיז,ס 6חר ".
ושיחשףי וס6יגויכול וגס יכול .תיהד זקוקין 7נול 6ונפולין י6ם.6
וד"ל ;ו לועס לוו.
חוצ"ו ;ס 56ל וס.
זהה ;ס ס16ס ,וס  tn'hoוס סיגל,
זשצ'ל ) 1פינס 5ליכ 0למגיס.
ח סררך; ,ה סו,6
חשאעעש"ווחי1-וכיר  Sbססכמ עומס
;ס ס7יןי
וסר סקיוס; ,וכר הגרית ,ותרס
סעיסו6וןוסו6מייכווקורךיעינו.
סקרן; ,קני סדור.
;י נרכוח; ,ס אורר) ,ס גרור
י סוור 76וכיו.
3 3orוסנ ,וכור 3רח ,וכרון יוציאויר
למגי סי.
נקפר ,ותן נעם: ,עכו נתיל ,ףה של"י וס
ן
ח
י
פ
ס
זה"ב ועז ס.3ח6 .סי
ורוע גסלס ,ורפ נו.7
זב"ש ;כור נריח 36רסס, ,רפ גרך  .'6חשד )ה סד3ול; ,ססיתר; ,ס קין,
;ס סדרך.
ומהשרו'נגיניס  ,13ורע נרך .'3
והן; ,סורס.
ן מ.
ובש ורפני
דהשכ ,ס 3וכקף,
וב-ד וק מס דין.
וכדיו ךחיעיס סר6וי לקליפ  003ר"מ עדז )תן ס)ס.
ן חח-ח ;סר חרם,
6דר.ן
מ"י ;' סיתיס.
זבד,ר ;כור 3סגח 7ר6ם חים.
ן וההנ וס סיס נר6ס.
זבו"נ עילז ינסהלי.
ם סכ5ל) ,ס 3כקף.
ו!זויכי
זבת ;ס גוס.
' זה"ל ;סמלסין ,ומח סו56ו) ,עלינ
זמישד  nsrחלב ויגס.
מכסן 5ויירג6ך.
ונ"נ )גש טוניה.

ינו

יכ

ן

ן
ן

זבי;יפ ניודי גוע ניח יסי6ל.
וס נורר לו .706

ובליש
זבליו וס 3ל 6וט.
זבנם )גחי עסיס ,ו3ח כשפחס.
יביע )ס נפני פרעה
זעפה )ס גפני )ס.
זיק וכריה  13קטען.
זב,ר  wrרינ ,זלפ נרןרוכסיה
זב"ש צ 0סט ,56ורפ נרך סלים',
ורע 3רך סם.
זכ"ת ;נחי חמס.
;,
זינ גני ,וס נתל) ,ח נולסי
יילגפרנר6סוי שן גרשךqpr ,
גחל ,ורפ נו'ס.
ע"כי
ם נס כן.
ן ,hwla
ונ"נ וילנפרנל6שען ,וי

והמצהב ;ס מסער5ייוייקש י3163י.

זרים ;רפ סעלוכח.
ההע-י  erסייס פסס ".
ודפק וסר סקדוס.
חה"ר יסר סלקיע ,וכות סר'3ס.
וה"ש )נס ססלתיס or ,ס 61ס6תר,
וס סקס ,וס סטיר 1) ,ססעס,
; 1סטגס.
 nbrסחלותס,

תהית ו6ח ססולס,
;ען סחפלס.
דו  orוד.'6
 9mSוו.
וואצל"ז ; 1וקין
6חרגרגרו.
זוכא"נ ;מר
י3.דטי
ים
ער
פו
ת"נ )ס חסונ
זוה"ח )וסר סמרם.
חןן"ק שוסל סק7וס,

צייד

יש -
ארז ) 1חוי וולח וס.
חבב וס ו)סטיק.
נ וס )1ס :ורם.
זי

11

-

זטץ

ושץ כין ד*ד ובגץ ] p'pלסנמומ

מ,ספיק".
ו

די יהיס ,וכר יכעיסו) ,כרון
יוקף; ,כרון 'עק ,3וכרון י5מק,
זהה ווסל מיס.
ורע ס ,,ולע יתקנ) ,לע י5חק,
ה*כ וסג וכקף;
ווים 3,ועיולע ,ו3ח והנמס ,וויל ;רעיסי6ל.
מינים ,יזכסומקג() ,ולקומושיט ,זי"א ו' ית' 36ל1ח) ,רפו יירק 76ן.
וכייס ומחגם וכריס וע(6כ') ,רם ז"כ ) ,יחי 3כ' ,ו' 'חי 3ליסי,0
ותער.
)כומןיגןנערנו ,וכותו'ליןכעדנו.
דמפ'ש נוכס וטקס( פני סכינם.
ו"ה ו ,יתי מנגין.
א"נודונקיי וכלוגק3ס ,ועסוג(3ס ,ויה*ח ו' יתי סמופס.
ועיר וטקנ'ס.
דיה*ם )ן יתי סתסחס.
דנם וו( th1p1 5וקן וקריק.
זיופי וט 'נו( חס יכולי וס יספי(
זהש ;יסיט ועגנים.
חס ימס.
ע"פ :קןוגסיה פליס.
זי"ל ;כומו יעוווד (גו ,וכלונו ימי
זהק וכוח וקנין DOr ,וקתל.
(גככס.
אשש)וסלסגי) ,כול וסעור; ,כלונוס וי"מו' ,ת' תסמם ,וכל י6'5חת5ר.ס.
וסיפרוס ,וקנס וסירס.
דמה*ל וכוריי תש סיס לנו.
א"ת ווסלסמני.
זי"ע ;כומו 'גן על,נו ,וכוחו יפיוך
ירפא וסין וסגין מנר6 6יקלי.
.~SID
הז וט וכיח DS1( ,,וט ,ועוף וכי זיע"א ;כותו יגן עלינו 6ען.
ור )סני ורע
ויעועכ"א ;כוחו יגן עלינו ועל כ(
דפס וק )רעל-
3לסס ספין.
ד 1כתת
(
ק
ר
ס
י
6תן.
דח ו6ח תטכס ,וסר
י
ס
ש
 ,ויעכי עוסו ינן על כליסי6ל.
מטס ,ד חיסיס ') ,מקי;יסםי
וכפס מולקים ,ועג 6מיק נטן זיע"ל וכוסו ינן עלינו.
וי*ר וס י 65לבסתני זית רענן.
חשתנו.
הששרתם וס מלק 6דם רסס ת6לסיס .וי"ש )' 'ריס מלת"ס.
ז'כ )ס כגס ,וס כפרסי ,וסגחי,
זח"ה ו 06שקת ססולס.
כסוגם,; ,
 qp'rכפופים, ,כרי
קטיו )נח מלנוריס.
כריכות ,סעו כלס.
ובהד * "
ז"ש וס כוכח לעלס ,וכות 36וח.
שהק ולע מריפ וקמר.
דשלעע*ק וחק חוער 6ל6ו' 67כל זכב*א וכול נלימ 6גלסס.
עוקליס ק6ק
וכחב ;כור נייח.
חט,נמי טוגיס) ,סל טו ,3ו' טוני ,וטיל ;כור (6גרסס ,וכור לטוב.
וכחט גייס וימלט.
 '1עפמיס.
זכהנ וכר ונקנס.
ופיה ד סיעי מעיי.
זטהבא*ה ;'טופפעילנתעתד6גסיסעיד וכי"ק שותוקיין.
ופהבם'%ה; , , , " , ,יכו"ש;נורוסעור; ,כלונוסוסופרוח

שהנעוי ש3יהיי,

עכ"ז וס כטד וס.

ומי
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וםליההש

וכש'וכלון יוצקי וכרון יעקש וכלון ישל ורעו לכס ל75קס.
זללה"ה;כרונולנרכס(חיימעולס ס.63
'5מק.
זלטיכ )כר (תעמס נר6סיח.
ינן 3פ7גו.
וכיגיע
חיינן עלינו.
וו
כח
;ו
וכיזע יכ
זלמעייכ"
ולם'ש ;תירוח (מו65י סנח.
זכי"צ )כרון '5מק.
זכ"ל ; ,ככני (כחי )כור ל6נרסס ,ול"ע )כרונו למיי פד.
וכור (עוג) ,כ' לנססים~ ,ניו זלופו :ס לע"ס וס.
(תקח.
5ו; ,כר לחגר.
ועלינ כסן וזלל""פצ;גי
פי (כס לרקס.
וכל"כ ;כר
עילס למכסי
זלקצ";םר)כרונו(ירכסקיום 5ד'ק טמור.
(ויטר63ך.
זל"ש וט ( 6סייך; ,ס ל 6סכ.מ.
זכל'"ט ;כר ('5י6ח תקריס.
.

ולש"ב ;כין (6יס ס( 6כעניו.
זכ"ע וכוסו עולתיס,
)כרון עיוח ,זלשל"כ "
ז"ל ש"ל פיל ( h)trים סכימ'( 6ס
;כל עולס.
ערי'( 65ס.
זכ'פ ;ח כמלחי.
ן ולש-ש ;וגס לסני מלמנות.
לדיק.
וכיצ וכרון 5יו4
ול"ה ערו לחסלם.
וב-י' :כרים.
ו-ל )ס לבינו ,גוו לטתי :כי ו"ם )3מי תמ.ס ,ו3מ מספחם ,וט
לגפסיס ,וכרונו ל3לכס ,וכרן ת3ו6ר ,וכרון תסס; ,י שלוח,
(; ,737כר לחורגן; ,כרגו למייס,ן )' תלעיס ,וי ת(כ'סי וקן תתרה,
;רע תלוכס) ,רע תרעיס.
)תן (ידם; ,קיק (ס; ,רם לנטלה

ן

יכי

ן

~'א :כור ל6נרסס; ,כלון גיוס לחרון
זלא"ל וכרס לי (6ס' לטוגס.
ול"ב ;כרו לנרכס.
זלב"י וכרון (גני יסרבל.
זל"ד ;כר ליצר.
י סעו5ס .630
זלהיה ;כרונו עמי

.

זמ"א ;תן 9.6ור.1
זם"ב וט ת613ר 3גק(,
;תגו 3סו(; ,לוק חלס נחלתי7יס.
וטכ"ד )רע ת(טת 3יח .717
זמכ"נ ;ס חונן 3גק(; ,י ת5ומפנינם.
ותן 3פס,

זם"ג ;הן נרת.6
ן מניח,
זטה"כ ;תן  ,630ית
תתרץ ח6תור כתורת.
זנוה"נ ;תן סנורן; ,תן סנ(וח.

ם לסוגו סקדוסה.
ולה.קי
ע (מייס וקצה.
ולהק ויג
זליו ;ס לוס) ,ח 5עותח ;ה.
ן :0ס.
ול"ח ;כר (חג'גס; ,כר לחורגן ומה,יזית
זמה.ל וכור מה סיס נכו.
;כרכו לחייט.
זמהע ;תן הענר; ,תן מעתיד.
ולחה'ה ;כרוגו לח" העולס .630
זמה"ה ;ס תן סחית; ,6תן המסרס.
זלחו"ק ;ווע לחיט וק3.ס.
זמו"ת :תירוה וחס3חומ.
זלח"ע ;כרוגו לחיי עד.
זמ": 7ס תו.0
זל"ט ;סר (פוג.
ן 3עדגו.
'-?1ב :כוחו (עד.ג
זליה"ש ;ווירוח ליוס חס3ח.
זלי"ם :כר לי5י6ח תקריס.

זליצ"ם"

)קן

ומ"ח ותן חכותנו.
זםיל ;תן (.דה) ,וקין תק'7פין לתקות.
זמל"ז ;עיוות תגי6ס ('די ;רכות.
זמליה"ש יתזות (.וס ססנח.

%לם,ש
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וקץנסר

ע 2אב עם נקי ,ק פלסטסניס.
ש ותירוח לתו65י .030
וט".ני
ק-ק וס עגי קל.6
זמל*ק ;י תרכין ק7ת6ין.
זע*ש :עיר מס.
ת למון.
זמ'ני
ןים ורעים תוער נפיס נזיקין דפ)3מפסחי וספייסו ,וסמסוי,
ום"נ נק
)תןפרפון ': ,פעתיס) ,רפפססן.
קדס'ס טהרומ.
זמעפכ.ד :קן תטר 6ע 5ש ניח רין .זפינ )ס פ 65ניול.
ופיה )ס פירוט סכסוך.
זסע"ר :כרון תסה ע 5רשי.
7ם* 1וי סעעיס )י.

ואו"ם  ,:תיגי פרענ'וח ,ותן פלעון.
ומ"ק :ה תשם ק3י) ,ת 1קטע.
דצ יחי 75ק ,וכרוןליין: ,כר
זמקכץ ותן קנון נלייח.
קייק ,ולע 5ייקיס.
וטק"נ "
זצוח-ל :כר 75יק ומקיד לנרכס.
זטק"ל )תן קדום 35גה.
י
זצוק"ל :כר קייק וקיום 35רכס.
ומקל"ט ולחין תק7ית.ן (ת5ימ.
ר לריקוקיוס 35לכס 6תן.
הנוקל-איכ
ומק"ש :ק קיי6מ סתע.
זם-ש :סו תה ס6תל: ,הו תה סכחנ ,זצוקללה"ה :כר 75יק וקזוס לכרכה
)מן סרה ,ותןייממלי.
(ח" העולס הג.5
זטש"ח :הו חס סוכרו מכת'ס.
:כר 35 p'~bרכס.
יה'ה :כי לדיק 5מי סטו(ס .ban
זמש"כ :תן סכינה,
זזצ
"ל
צ
זמאץ נתן מפלה ,ותן תפלין.
זצללה.ה :כר לריק 5נרכה (חיי סעו5ס
סג.6
דג 6:ח ג37ח: ,ס נוטס ,ו' (קודותי
 ':נקים: ,רוע געויס.
דק:קף קעו ,ו'קר61יסי ורעקוים,
זנוזל"ח ;ס גסגס וגה ל 6סקי.
:רע ק-ת.6
זנם4ל וט גוחן5יע,טס 5י3ויו .לח3ריס ,זק"א לסרן.
עיל זה כרקס
וכי כתי
p
';' 5קרי גיח ל 3הו.6
rה
זקכר-
;כר גסתחו 35רכה.
זק"נ :תן קנון נ(יוח qp: ,נ17ל.
דם :ס3סגור: ,ה קור ') ,ססיווח,ן וקי"נ וקיפון ינתק.
:ר ק3י.3
ן וקוא"ל :כר ק17סיס ו6דיריס 35רכח.
זס-נ וט  710נדוץ.
זקואל"כ :קן י.6מ לש כ.1713
ומיה :ה קוד הכח.31
ו יסרק,
ן זקו-סיק
זמנדש ות קוד תס
ן -.stmל :נר קרוס 51ייק לכרכה.
.
עעוק
ומ"עים
ן זקהש :קנה ומינה.
זסשר"ץ [6יחיוח תתוש המגיס].
זק-ם  qp,קען.
חמחונימ.
זס"ת וי
מד,קפירוח עילתיס ,וכרעילס,ן זק"ל :כר קדוס לנרכסי :תן קדוס
:כוח
דע ;ה
(ננה ,ורע קיים 5נ5ח.
 ':עת.ס.
ס וז35מס.
,
6
ר
ע
ע
:רעקיי
ן זק-ם וקן
זעק ושר .l'D)h
זק"נ :רע קייס ג5מ.
ה טל נ 3זה.
ועניוי
ן זקמ,ם ילעיס ,ק7סיס ,גסים' ,סיעוה,
זעה,א וקג' עט חקרן.
תיער.
ועתם :קכ1מ עינר1מ יתניק1מ.
מדוסעלים: ,ס עסה ,ו,עיי .זקנןננדרוסגקהל (סרנמם עמליסג.

זשם*ש זה פילוס תס פ6שמ.

ן

ן

סיי

סיירי.

ן

ן

וקת שמץ

- 95 -

ח'ט

זק'ןשם-י"ו ק17ס ג 05סלים עסכ3ו ושכיו זה סל 6כגנז ;ה.
חטכנ"ז :ס סל 6כגת זה.
יסים.
וקערים :קנות עו3רוח וטניקוח.
זשלכ.ז
*
"
י
ו סנ6פר: ,והת SD ,נחס.
זש"ניס
זקצ.ל :כר קרוס 5י'ק לפרכס.
וש"פ ו ,טל פקח.
זקרבר"ה )י( קרי '3ס ר 3סי.6
וש"צ שחי סלע' לנור.
קרי6ח סעע.
זק"ש
' קר'6ח סתע סלסמייח .ושוק ורע ס( קייע.6
wr
ש
ר
ט
זקש
זשררלוסוס6תרור3ומי()1כרוגס(כלכס.
ו
ו
:
יססכח חלתו7ו.
ת
"
זקש
ן
ק
:
וששמ"ע :זונו סל מטל עוכימ עליו.
זקת"ח )קני ח(ע.רי תכעיס.
וש"ת וקן ססכמ חלתירו.
ז"ר ותוניס רייג'ס ,רמי לי,3
3:מי זית ו6ת חורת ,עתי תתיס31 ,מ
,
ן
י
ס
6
ר
ר15ן3) ,ח רסעיס; ,ווג
חודם ,וכרון תרועה) ,תן ,elDn
י לועיס ,וי רקיעים.
יי
ח לענן: ,
:תן תפילין ': ,מחחתוח ,ו'
זריה :רע 36רסס,
ע
ר
ו
.
ח
מ
6
חקוגיס.
ורעב :לפ 3לך.
ות"ד :ה חוכן דבריו.
ור"ד וריקח דם.
חתדכ"ק וט חיכן ד3ל' קרסי.
וריצ ונמי לקין.
זתר'ק "
ח'4ק ולע קיים ,ורע ק"ת.6
ת חורם ה76ס,
:ה מוכן
זת"הי6
זרתת ונח רסעיס מודה.
היכריס.
י"ש )3חי סלעה ,וגמי סלייס3) ,מ זתה"ט )6ת חושסירס.
 ,Sh,noוהנ סמום: ,תו סג6תר ,ותה"ר )הו חוכן סיגליס.
)סו ערער . ,וסו הכמג111 ,נ סג' ,זתו'ש חורתהו סכלה.
זת"ח:י
וי סגעוח: ,י טיס.
)קל חלתייי מכפיס.
וש"ט הו ס6תל.
ן k1)lfiלמוד1) ,ס nSDnלחוד.
זת"ליע
ושש"ל )סו ט6תרו )כרוגם ל3רכה.
ותלי"ל :ס חפ6רח לכני יסר6ל.
ושא"י )כרון סלחית יוקף.
ות"ם :כלו חירם עמס) ,תן חפ(ח
זשכפ"ו :ס סל 6נסני וט.
ן תגמה.
זש"ה וסו ס6תר הכמוג.
זת'ע :עו  nSenעו'3ח.
זת"ש ותן חס(ח סמרימ.
זשו"ל :סו ס6ערו :כרונס לנרכה.

.

ח'

שןי "ייס,ן

חגרה ,חרסי חותמי
מיח ,חכם ,חלון ,מנק,
ממיחס.
' פתוח ,מ,076 3'3
ד
מ
ח"ח"
קתלי
6'DIVnגיומ ,מדם 6ל ,(1מותח
י  ,oab ptrnוהקת לקולי
*נד

חקר ,ן

מכס 6ח,7

מכלי

חיי ,o7h
,nlwlh
6ותליס ,חכתם הדסי חלק ,'6
חלק 36ניס ,מלק  ,olhמלק
6מי ,חגן 16ער ,חנן tolnSh

חכתי" 6תח,

"כמיס

תקד 36רסס ,מקד ,o'oihמקדי
 .m)hמקקי  ,116מלע פגוע,

