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 )63. קרונם 1רס61חיקק
 מיד. ולקיקיח-ק'נ
 ספמס. וליויש

 יוש. ק וסג"מחיאב"י
 לסיריל. יודע ויקיטחשאהל
 חריר. וסליימפאזת
 3-ו. יסרןהרב
 יסרבל. גני וסערוחשכע
 3מול0. וסוניםהיכית
 יעיס. ופפינח יגר, וסקרוטד'ד

 יוקיפו ומלוס סייס וסכותושחחך"ר
 לך. יוגרסו מייס וסגותהמההל
 עוג. ומסהשם
 יוסק. וספתיסושה*
 )חוח. יסנרידש*ל

 כפניו. וסלףושלכ"פ
 3עח. יסכון לי וסותעושלייטב
 עט6ל. ימסושים
 ומלסיס. ע16ת וסיעישמץ
 כ13י. תעממו וסםושפמכ
 נקפו. ופסוש"ג
 חיים. וסגותושנפח
 יסר6נ כל על וסליםרשעכ-י
 פקח. ימל פיקקיס, וסקיושהפ
 דים. וטפיכוחושח"ד
 ר3. יסל1סושזר

 ירקב רספש וססתשרע
 שליס. וסקסתחש
 ח6ער. וסעף חכינ6, וסלוסותישן
 מכעיס. שלעילי יפיעסושתזח
 מקומם. וידץן
 6ונקלק. וחלגסות"ש

 5דו. 1חפ31חו 5לו, וחירולוהזבדי
 י3ליו. ומע04 ינויו, ואיכןתזיד
 סיקס. וחפלה ותסורסייתהצ
 ועער. יל וחןושק"ם
 וחיין.ות"
 יוג'ין. יתרנסות"י

 עחי6ל. ק יונמן יחיגסותיכנע
p~rnעליז. כחג יונתן וחרגוס 

 T)DS. וחער3 ליחי וחיסוקות"י
 עיי. ל6 יחוותל'ם
 הלכוחו. ומנסקותש
 ליס. עקחע 1)ע6ותא"ל
 נתכפרו, עתו, חווורס, ולץ,ותמניע
 עחיח(. )מע6וח קחיעירס
 עליך. וחער3 עלס, וחניחע"ע
 גרכ0. עליו וחגךחעע"כ
 עו3. נרכח עליו יח63ותעכ"ט
 לפגז. יחעינותע*ל

 כולס. כגגך חורה ימלטר חהועכ"כן

 'הוךת 3ליתין נפריס (נולן השא"נ וא"ב 1 (ווג, (ו, (סל, ,סו3'ס, ,ס, (6ח,ז'
 נד. 6סל סתעיז ן (רע. (תן, (כר, (יין,(ח,
 נועל וזה 3כס נוער :ס וזאב"כ זאגרבן (0 נוייח, (6ח 6וחיוח, (ידש

 3כס. ן וכוח dOh (יג נינו, (סנועל,
 סעעת 3ניעין 6סר ;13)1 שם.ן זא'בן pnh, (כלון 6נרסס, וכרון36וח,
 נפמל'. תנסס ן (לע om3b, (לע Vt:h)(ער
.nwb,לפוג 60יס צוחו ,כול זאה"ל 
 61נוסו. 6לי וס ואץן ת65חיס. 6ני 16ער orזבש"ם
 * " * ואוא'נ  1h)ts' %י  וליד  ורש, 16ענ orזאיב

 (0 ו0, 6נ ,ס tor 6מל (מ שיון גכנוד. 6ל0שוילו
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 o'nbh וטס וט, 06 וט א,556
 ונף. % ;נבארו,
 "טכס. nhrארח
 ". 6חר ,סזאהיז
 יכול. ינו וגס יכול 6יגו וס חשףיושי
 וס. 56ל ;סחוצ"ו
 למגיס. 5ליכ0 פינס (1זשצ'ל
 עומס ססכמ Sb וכיר וחי-1 עש"וחשאע

 יעינו. וקורך מייכו ו6וןוסו6סעיס
 גרור (ס אורר, ;ס נרכוח, ;ייכ

3or,וכרון 3רח, וכור 3וסנ 
 נתיל, :עכו נעם, ותןנקפר,
 נו7. ורפ גסלס,ורוע
 6'. גרך ,רפ 36רסס, נריח ;כורזב"ש
 3'. נרך ורע 13, נגיניס ו'ומהשר
 מ. נין ורפובש

 ח6גס. גפו וי0ת"ת-
 דיורך, וקוקץ יפח וו דוקק, וסדד

 דס.;ריקח
 נגולם. ביס ו'זרב"נ
 י6ם6. ונפולין 7נול6 זקוקיןתיהד
 לוו. לועס ;ווד"ל
 סיגל, וס tn'ho וס ס16ס, ;סזהה

 סו6, ;ה סררך, ח ס7יןי;ס
 ותרס הגרית, ;וכר סקיוס,וסר

 סדור. ;קניסקרן,
 76וכיו. סוור וירייוציא
 סי. למגי 6סי ספיחן וס של"יףה
 ס3.ח. ועזזה"ב
 קין, ;ס סיתר, ;ס סד3ול, (החשד
 סדרך.;ס
 ;סורס.והן,

 וכקף, ,ס3דהשכ דין. מס וקוב-ד
 ס(ס. (תן עדז ן ר"מ 003 לקליפ סר6וי ךחיעיסוכדיו

 חרם, ;סר חח-חן6דר.ן
 ן חים. 7ר6ם 3סגח ;כורזבד,ר
 ן ינסהלי. עילזזבו"נ
 ! גוס. ;סזבת

 ו ויגס. חלב nsrזמישד

 טוניה. (גשונ"נ
 יסי6ל. ניח גוע ניודי ;יפזבי

 706. לו נורר וסובליש
 וט. 3ל6 וסזבליו
 כשפחס. ו3ח עסיס, (גחיזבנם
 פרעה נפני (סיביע
 (ס. גפני (סזעפה
 קטען. 13 וכריהזיק
 רוכסיה נרן זלפ רינ, wrזב,ר
 סלים', נרך ורפ סט56, צ0זב"ש
 סם. 3רךורע
 חמס. ;נחיזכ"ת
 נולסי (ח נתל, וס גני, ;,זינ

 qpr גרשך, שןיילגפרנר6סוי
 נו'ס. ורפגחל,
 כן. נס יםע"כ
 hwla, וין וילנפרנל6שען,ונ"נ

 סיתיס. ;' מ"ין
 נר6ס. סיס וס וההנן
 כקף. (ס3 סכ5ל, ים זויכ!
 (עלינ 5ו, סו6 ומח מלסין, ;ס זה"ל'

 5ויירג6ך.מכסן
 3י. י163 וייקש 5יי מסער ;סוהמצהב
 סעלוכח. ;רפזרים
 ". פסס סייס erההע-י
 סקדוס. וסרודפק
 סר3'ס. וכות סלקיע, יסרחה"ר
 ס6תר, סor 61 ססלתיס, (נסוה"ש
 ססעס, (1 סטיר, וס סקס,וס
 סטגס.;1
 סחלותס, nbr ססולס, ו6חתהית
 סחפלס.;ען
 ודor .'6דו

 וו. 9mS צייד וקין ;1וואצל"ז
 גרגרו. 6חר 3דטי ופעיי ;מרזוכא"נ
 נורם. חס (סת"נ

 סמרם. (וסרזוה"ח
 סק7וס, שוסלחןן"ק
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 וס. וולח חוי (1ארז
 טיק. ו(ס וסחבב
 :ורם. 1(ס וסזינ
 מיס. ווסלזהה
 וכקף; וסגה*כ
 וויל והנמס, ו3ח ועיולע, ,3ווים

 ומושיט, (ולק ומקג), יזכסמינים,
 (רם וע)6כ', וכריס ומחגםוכייס
ותער.
 סכינם. פני וטקס) נוכסדמפ'ש

 ועסוג3)ס, וכלוגק3ס,א"נודונקיי
 וטקנ'ס.ועיר
 וקריק. וקן th1p1 וו)5דנם
 ועגנים.  ;יסיטזהש
 פליס. וגסיה :קןע"פ
 וקתל. DOr וקנין, וכוחזהק
 ;כלונוס וסעור, (כול סגי, (וסלאשש

 וסירס. וקנסוסיפרוס,
 סמני. ווסלא"ת
 6יקלי. מנר6 וסגין וסיןירפא
 וכי ועוף וט, )DS1 וכיח,, וטהז

 ורע (סניור
 ספין. 3לסס וק דפס כתתד1 (רעל-

 מקיים, (' חיסיס, דמטס, ;סי שסי וסר תטכס, ו6חדח
 נטן מיק ועג6 מולקים,וכפס

חשתנו.
 ת6לסיס. רסס 6דם מלק וסהששרתם
 ססולס. שקת ו06זח"ה
 וריס. מלנ (נחקטיו
 וקמר. מריפ ולעשהק " *ובהד

 כל ל6ו'67 חוער6 וחקדשלעע*ק
 ק6קעוקליס

 טוני, ו' טו3, (סל טוגיס, ,נמיחט
 עפמיס.1'
 מעיי. סיעי דופיה

 סעיד 6גסי נתעתד פעיל טופ ;'זטהבא*ה

 לסנמומ [p'p ובגץ ד*ד כיןושץ
מספיק".

 (כרון יכעיסו, וכר יהיס, ו,די
 י5מק, וכרון 'עק3, ;כרוןיוקף,
 י5חק, (לע יתקנ, ולע ס,,ורע
 יסי6ל.;רע
 76ן. יירק (רפו 36ל1ח, ית' ו'זי"א
 3ליסי0, 'חי ו' 3כ', יחי (,ז"כ

 כעדנו. 'לין וכותו נערנו, יגן(כומן
 מנגין. יתי ו,ו"ה
 סמופס. יתי ו'ויה*ח
 סתסחס. יתי (ןדיה*ם
 יספי) וס יכולי חס 'נו) וטזיופי
 ימס.חס
 ימיוכלונו )גו, יעוווד ;כומוזי"ל

)גככס.
 ת5ר.ס. י5'6ח וכל תסמם, 'ת' ו,וי"מ

 לנו. סיס תש יי וכורדמה*ל
 יפיוך וכוחו על,נו, 'גן ;כומוזי"ע

.~SID
 6ען. עלינו יגן ;כותוזיע"א

 כ) ועל עלינו יגן ;כוחוויעועכ"א
 6תן.יסרק)
 יסי6ל. כל על ינן עוסוויעכי
 עלינו. ינן וכוסוזיע"ל
 רענן. זית לבסתני י65 וסוי*ר
 מלת"ס. 'ריס ('וי"ש
 גחי, וס כפרסי, וס כגס, (סז'כ

qp'r,כסוגם, ,כרי כפופים ,; 
 כלס. סעוכריכות,

 36וח. וכות לעלס, כוכח וסז"ש
 6גלסס. נלימ וכולזכב*א
 נייח. ;כורוכחב
 לטוב. וכור )6גרסס, ;כורוטיל
 וימלט. גייסוכחט
 ונקנס. וכרזכהנ
 וקיין. שותוכי"ק

 ;כלונוסוסופרוח ;יכו"ש;נורוסעור, , , , " ,ופהבם%'ה,
 וס. כטד וסעכ"ז היי, ש3י וישהנע
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 וכלון יעקש וכרון יוצקי וכלון 'וכש
'5מק.
 3פ7גו. ינן ;כוחיוכיגיע
 עלינו. ינן יכוחווכיזע
 '5מק. (כרוןזכי"צ
 ל6נרסס, (כור )כחי ככני ;,זכ"ל

  ~ניו  לנססים, (כ' )עוג,וכור
 לחגר. ;כר5ו,
 כסן ועלינ למכסי עילס ;כרוכל"כ

)ויטר63ך.
 תקריס. )'5י6ח ;כרזכל'"ט

 ל75קס. לכס ורעוישל
 ס63. מעולס )חיי לנרכס ;כרונוזללה"ה
 נר6סיח. )תעמס (כרזלטיכ
 "זלמעייכ
 סנח. )מו65י ;תירוחולם'ש
 פד. למיי (כרונוול"ע
 וס.  לע"ס :סזלופו
 )תקח. ;גיול"פ
 לרקס. )כס ;רפיזל"צ

 טמור. 5ד'ק קיום )ירכס (כרונוזלקצ"ם
 . סכ.מ. ל6 ;ס סייך, )6 וטזל"ש

 כעניו. ס)6 )6יס ;כיןולש"ב
 " זלשל"כ עיוח, (כרון עולתיס, וכוסוזכ"ע

 )'ס סכימ6 )ים h)tr פיל ש"ל ז"לן עולס.;כל
 )'ס.ערי65 כמלחי. ;חזכ'פ
 מלמנות. לסני ;וגס ולש-שן לדיק. יכי 5יו4 וכרוןוכיצ
 לחסלם. ערוול"ה :כרים.וב-י'
 וט . מספחם, ו3מ תמ.ס, (3מי ו"םן :כי  לטתי גוו לבינו, (סו-ל

 שלוח, ;י תסס, וכרון ת3ו6ר, ן וכר ל3לכס, וכרונולגפסיס,
 תתרה, וקן ת)כ'סי וי תלעיס, (' ן למייס, ;כרגו לחורגן, ;כר)737,
 לנטלה ;רם )ס, ;קיק )ידם,(תן
 לחרון גיוס ;כלון ל6נרסס, :כור~'א
 לטוגס. 6)ס' לי וכרסזלא"ל
 לנרכס. ;כרוול"ב
 יסרבל. )גני וכרוןזלב"י
 ליצר. ;כרזל"ד
 630. סעו5ס עמיי ;כרונוזלהיה
 סקדוסה. לסוגו יםולה.ק
 וקצה. )מייס ויגעולהק
 ;ה. 5עותח (ח לוס, ;סזליו
 לחורגן ;כר )חג'גס, ;כרול"ח

 לחייט.;כרכו
 630. העולס לח" ;כרוגוולחה'ה
 וק.3ס. לחיט ;וועזלחו"ק
 עד. לחיי ;כרוגוזלח"ע
 )פוג. ;סרזל"ט
 3עדגו. .גן )עד :כוחו1?-'ב

 חס3ח. ליוס ;ווירוחזליה"ש
 תקריס. לי5י6ח :כרזלי"ם
 "זליצ"ם

 תרעיס. (רע תלוכס,;רע
 9.6ור1. ;תןזמ"א
 3פס, ותן 3גק), ת613ר וטזם"ב

 נחלתי7יס. חלס ;לוק 3סו),;תגו
 717. 3יח ת)טת (רעוטכ"ד

 נם. פני ת5ומ ;י 3גק), חונן ;סזמכ"נ
 נרת6. ;הןזם"ג

 (קן מניח, יתן 630, ;תןזטה"כ
 כתורת. ח6תורתתרץ
 סנ)וח. ;תן סנורן, ;תןזנוה"נ
 0:ס. יתןומה,יז
 נכו. סיס מה וכורזמה.ל
 מעתיד. ;תן הענר, ;תן עזמה

 המסרס. ;תן סחית6, תן ;סזמה"ה
 וחס3חומ. :תירוהזמו"ת
 תו0. :סזמ"7
 חכותנו. ותןומ"ח
 לתקות. תק7'פין (וקין ).דה, ;תןזםיל
 ;רכות. )'די תגי6ס ;עיוותזמל"ז

 ססנח. ).וס יתזותזמליה"ש
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 030. לתו65י ותירוח נישוט".
 ק7ת6ין. תרכין ;יזמל*ק
 למון. יתןזמ'נ
 נזיקין נפיס תוער ורעים נקיםום"נ

 טהרומ.קדס'ס
 רין. ניח ש ע5 תטר6 :קןזמעפכ.ד
 רשי. ע5 תסה :כרוןזסע"ר
 פלעון. ותן פרענ'וח, תיגי :,ואו"ם
 קטע. (ת1 ק3י, תשם :הומ"ק

 נלייח. קנון ותןזמקכץ
 "וטק"נ
 י 35גה. קדום (תןזטק"ל

 )ת5ימ. תק7ית.ן ולחיןומקל"ט
 סתע. קיי6מ :קומק"ש
 סכחנ, תה :הו ס6תל, תה :סוזם-ש
  ייממלי. ותן סרה,(מן
 מכת'ס. סוכרו חס :הוזטש"ח
 סכינה, :תןזמש"כ
 תפלין. ותן  מפלה, נתןזמאץ
 )קודותי ו' נוטס, :ס ג37ח, :6חדג

 געויס. :רוע נקים,:'
 סקי. ל6 וגה גסגס ;סזנוזל"ח
 5י3ויו. עטס גוחן וטזנם4ל
 לח3ריס, כתי וכי 5י, כרקס זהעיל

 35רכה. גסתחו;כר
 ססיווח, (' קור, :ה סגור, :ס3דם
 ק3י3.:ר
 נדוץ. 710 וטזס-נ
 הכח31. קוד :הומיה
 סיירי. תס קוד ותזמנדש
  עעוק. סיי יםומ"ע

 המגיס[. תתוש ]6יחיוחזסשר"ץ
 חמחונימ. קפירוח ויזס"ת
 עילס, וכר עילתיס, :כוח מד, ;הדע

 עת.ס.:'
 l'D)h. ושרזעק
 זה. נ3 טל יהועניו
 חקרן. עט וקג'זעה,א
 יתניק1מ. עינר1מ :קכ1מועתם
 עיי. ו, עסה, :ס עלים,מדוס

 סטסניס. פל ,ק נקי עם אבע2
 קל6. עגי וסק-ק
 מס. :עירזע*ש

 מסוי, וס פייסו, וס פסחידפ(3מ
 פססן. (רפ פעתיס, :' פרפון,(תן
 ניול. פ65 (סזפינ
 סכסוך. פירוט (סופיה
 (י. סעעיס וי7ם*1

 פ6שמ. תס פילוס זהזשם*ש
 :כר ליין, וכרון 75ק, יחידצ

 5ייקיס. ולעקייק,
 לנרכס. ומקיד 75יק :כרזצוח-ל
 35רכס. וקיום קייק :כרזצוק"ל
 6תן. 35לכס וקיוס לריק יכרהנוקל-א

 לכרכה וקזוס 75יק :כרזצוקללה"ה
 הג5. העולס)ח"

 35רכס. p'~b :כרזצ"י
 ban. סטו)ס 5מי לדיק :כיזצלה'ה
 סעו5ס )חיי 5נרכה לריק :כרזצללה.ה
סג6.

 קוים, ורע קר61יסי ו' קעו, :קףדק
 ק-ת6.:רע
 pr'זק"א

 לסרן.
 הו6. ל3 גיח קרי ;'5 זקכר-הן
 נ17ל. :qp נ)יוח, קנון :תן זק"נן
 ינתק. וקיפון וקי"נן
 35רכח. ו6דיריס ק17סיס :כר וקוא"לן
 כ1713. לש י6.מ :קן זקואל"כן
 יסרק, יקו זקו-סן
 לכרכה. 51ייק קרוס :נר stm.-לן
 ומינה. :קנה זקהשן

 קען. ,qpזק-ם
 קדוס :תן לנרכסי קדוס :כר זק"לן
 5נ5ח. קיים ורע )ננה,ן
 וז35מס. קייס :רע עער6, וקן זק-םן

 ג5מ. קייס :רעזק"נ
 'סיעוה, גסים, ק7סיס, ילעיס, זקמ,םן

תיער.
 יסג. עמל נמם )סר קהל וסג ננדרזקנן



 ח'ט - 95 - שמץוקת

 עסכ3ו סלים ג05 ק17ס "ו שם-יזק'ן
יסים.
 וטניקוח. עו3רוח :קנותוקערים
 לפרכס. 5י'ק קרוס :כרזקצ.ל

 סי6. ר3 3'ס קרי (י)זקרבר"ה
זק"ש

'wr 
 סעע. קרי6ח

 :וויזקשטרש
 סמייח. סל סתע קר'6ח

 חלתו7ו. ססכח :קןזקש"ת
 תכעיס. ח)ע.רי (קניזקת"ח
 :3מי לי3, רמי רייג'ס, ותוניסז"ר

 ר6סין, ;ווג רסעיס, (3חר15ן,
 רקיעים. וי לועיס, :י לענן,ייח
 6מח. ורע 36רסס, :רעזריה
 3לך. :לפורעב
 דם. וריקחור"ד
 לקין. ונמיוריצ
 ק"ת6. ורע קיים, ולעח4'ק
 מודה. רסעיס ונחזרתת
 (3מ סלייס, וגמי סלעה, (3חיי"ש

,Sh,noסג6תר, :תו סמום, והנ 
 סג', 111נ הכמג, וסו . ערער,(סו

 טיס. :י סגעוח,וי
 ס6תל. הווש"ט
 ל3רכה. (כרוגם ט6תרו (סוושש"ל
 יוקף. סלחית (כרוןושא"י
 וט. נסני סל6 :סזשכפ"ו
 הכמוג. ס6תר וסוזש"ה
 לנרכה. :כרונס ס6ערו :סוזשו"ל

 ;ה. כגנז סל6 זהושכיו
 זה. כגת סל6 :סחטכנ"ז
 * י . "זשלכ.ז
 נחס. SD :והת, סנ6פר, יסוזש"נ
 פקח. טל ו,וש"פ
 לנור. סלע' שחיוש"צ
 קייע6. ס) ורעושוק
 )כלכס. (כרוגס ר3ומי)1 ס6תרו וסוזשררל
 עליו. עוכימ מטל סל :זונווששמ"ע
 חלתירו. ססכמ וקןוש"ת
 31מ תתיס, עתי חורת, ו6תזית

 elDn, (תן תרועה, וכרוןחודם,
 ו' מחחתוח, :' תפילין,:תן

חקוגיס.
 דבריו. חוכן :הות"ד

 קרסי. ד3ל' חיכן וטחתדכ"ק
 "זתר'ק
 מוכן:ה ה76ס, חורם י6תזת"ה

היכריס.
 סירס. חוש (6תזתה"ט
  סיגליס. חוכן (הוותה"ר
 סכלה. הו חורת :יזתו'ש
 מכפיס. חלתייי (קלזת"ח
 לחוד. nSDn (1ס למוד,  k1)lfi יעןזת"ל

 יסר6ל. לכני חפ6רח :סותלי"ל
 חפ)ח(תן עמס, חירם :כלוות"ם

 תגמה.ן
 עו3'ח. nSen :עוזת'ע
 סמרימ. חס)ח ותןזת"ש

ח'

 ן "ייס, שןי חותמי חרסיחגרה,
 ן חקר, מנק, חלון, חכם,מיח,

ממיחס.
 קתלי מד 076, מ3'3 פתוח, "'ח"ח

'DIVn,מותח 6ל1), מדם 6גיומ 

 לקולי והקת ptrn ,oab*נדי

 מכלי 6ח7, מכס o7h,חיי
,nlwlhכמיס 6תח, " חכתי" 
 6', חלק הדסי חכתם6ותליס,
 מלק olh, מלק 36ניס,חלק
 tolnSh חנן 16ער, חגן6מי,
 מקדי o'oih, מקד 36רסס,תקד
.m)hפגוע, מלע 116, מקקי 


