ם
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8הש

כם'
ט3ילס ,ססור ,סו ,3יימ ,טת 6ט"נ ט' נדו(יס ,טונסנדולס ,טופק
ט'
סיג נס'ןי עליח ניול,
סעון ,טעוח ,סעס ,פפנס ti~DD
נסיןי
טעוח גוי ,טעגת נננ.
עפמ ,סרס.
יסרח  1פנסענ"ק טלי ג-סך תעל נני קלקסנ
טץא ע' (כססעס) 6זותיסי
5נרסס ,י1נס 6מש סות6מן  P'JWעעס נן פדן.
16כלע ,פור 6ורס ,טיר'  ,Iabפ'ד עונינ7 6מכיעי ,עות6ס 7מויס,
על 6ויוה ,עעומ 5חת ,טעס
עיפח  ,1.7ען  ,17סלפ.bph1 6
06ל.
מד*אטוע6ס ד16ריח ,6טרע,hph7 6
5מיימינל תל5סיחו.
פרכ-ר עעת7 6כחנימעג.6
פ*מריס
 pbסעע.
טא*ה
טד"צ טירמ57 6יטר.6
פאהץטע
ייסל 6ת סעת.6
וט
ס1רטי טוע6סילגנן.
טא"ו עות6מ 16כ5ין ותסקין.
טד'ש טופק7 6סטר.6
יסוס סר.
טאופ"ש עוט
ט.ה טסנת סקהס ,עו ,r~ho3סונ'
טא4ח טור 6הח מ"ס ,פלפס '6לס
סעיר ,עונח סג6ס ,סוה6ח סנוף,
חיס.
עוסק ססעי ,טירמ הילך ,טעון
 ,nhreסעס  ,7370עעת' סע15ח,
שא"י סיע5 0יג 0יול7ח.
מא"ל עפ6ס 6גי לך.
ן טפת' .b)ptan
טא"ע
טדהא סונ ס6לן.
ק טעולוס6,נ1פ)
6רס,
י-קסח.
פאי
ןן טוש'ם טינ 0סג6ס '6גויעון.
"8כ ע' נ ,36סוע5ס נלוע ,0עור טה*ב טעוח  610ניזס.
גרקמ ,טיחסככוחי ,עעו3 1רכס.
ן פהו עות6מ ס
טב.ב עעון ט נרכוח.
גךו,ה עעומ סיפוק,
פה*ד פולח סרר
י עטל 'וס.
טכי
טעס סזנר.
;
3
"
נ
ו
ע
טב* 8עיג
י 13
פהיו טעין 0ו6ס.
טכ* פטל יוס ,ענש .סל6ל.
טה"ח עסרת חולין.
טב*כ ענילמ כליסו סימס נכוהל.
ס1דידש ס0רח 0סגון.
טבל"ר עעסנלי ך.0
טה*כ עונח סכלל ,עעס סכמונ
שבל'פ טור 6נסור 6ל 6פנפ.
טה"םטיגמסג"סעתון ,עות0 06עת,
טימש טנילס )3יגס ע15ס ,טנעח
 'nDUסתקורס ,פפשסת5ות ,סעת.
ס
ע5וס ,טועס נינר ת15ס ,טוע
סעקר,6
יסנ.0
טה.נ עונמ סנ5ס.
37ע
עוגי סשו,
נע
טבי
יניפוחעע ,עוטסוסנין עירך ,טדוע ססו 1עיל6ה.
.
ן
י
ע
ת
ו
נ
ע
נ
ע
טעס סעליון.
טכע"י
טה'ק ססרמ הקיס ,טיל סקסל.
פבע"ק ט3עח קידוסין.
פכוק  aa9ק,וסקן עלף 3קלפי .פהיש פיפק ססטל,
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ט,ח

שה"ת טסירו תח6ס,
טעם החחחון.
ש"ו מו 3ולע.
פיול"ם טעהי ול 6תתסו.
טוייא ט=(1.חתסהעסי)  ,36ע1ת6ח שו"מ ט3מ ות:ר,
מביחה ותכילס,
 tlf~),hטיהט1סו6גדרוני:וק ,טור'
עו%1 3מי ,3טונח תר6חnbwtu ,
36ן.
תדרק ,טות6ח nbntu ,~'pDW
פוא"נ עותעוס ו5נדרוגי:וק.
עמ .על ותטר ,עג6ך ותס6לתך,
פןואה,ע טול 36ן סנהר.
מעגס ותעגה.
פוואו"ח טור 6ורמ חייס.
טימ"ט ותיר.
שואו"כ טות6ה 6וכלין.
סןומ"י מות6ה ים(ח.
שוא"ג עותטוס ו6נדרוגיניק.
שומ"כ ינח ותכר ,טות6ת כליס.
טו"כ ע,נ(וסי
ן ג'דו(3 ohntu ,ועה ,שום.נ טיני .tsoinl
עו :נרקח.
טומ"צ עונה ות((חח ,עות6ח 5רעח.
פן"ד ~' hpD1דכיל,6
טעס ויעת .טו"נ עונ וכמתד ,ט"ו ניקןIDIU ,
טוד"ה טות6ה יחו'ס.
 ~luu)lמתיל וגע5ס ,טיפ1ח
שוד"פ טורי דפרו.67
וננליה
שוד"ר טה 6וךרך רחוקס.
טו"ס טות6ח קסריס.
טוד'ש טיסק ,יסער.6
שו,עטיגעין ,ט 31עלס ,י1ת6תערג.
טו"ה טו '3סעיר,
הג6ה.
עו3ח
מוועם"ל עוסח ע 3תגח (סטס'ח.
שוה"א טונ ס"רן.
שו'פ טיפס ?.)1pt
שוהא"ם ט31ח סג6ס 6יגה .i1WW
טופעמלה"פ טיפח על וונח להעפ'ח.
טוה"נ עית6ח סנוף.
שו"צ טונח 5נורי יולס 5נור.
שוה"ר טורח הדרך.
שחקטוגי קסל ,עות6ס ק(ס ,טו*%ח
סןודף :טו3ח סכ.(5
קר ,-יליס וק.כל ,עפקר וק'5ן.
nh)o
.
ן
~
ת
ת
שוה"ם עונח
שוקמכ"עע 51קורס~[op'pתניןעיניך.
שוהינ טונת הכ6ה.
מף"ר טו 3ווע.
טוהנ"מ טונח סג6ס תתון.
ן טו"ש טוה6מ סנעה ,טוע6חסין.
.
שוהזצ טונח ס5גור ,סורח ס5ינול' .
שוה"ק ט31י סקסל ,טובס הקסל .שוש"ב ט31ל וסין 3ירו"' .
. .
שוש"ע טיר סלחן ערוך
טוה"ת מות6ח סחהוס.
שו"ת ע(יח וחפ5ין ,עעגוח וחניעוח.
טוהת"ה ,,
*
שות"ר ט31ה חחח רעח.
טהו עות6ת ;י ,עורי וה.3
ש"ו טות6ח י ,3טולי וס ,3טת6
שו"ח ט1ת6ס ח%ורה.
),
טעון )ריקס,
(שס3עס)י
טוחרימ חיסן תספי,
עעס וקגיס.
שוח"ם טור חסן תססט.
שז"ד עעין וי'קת דס.
ס
"
שו"ט עו 3טעס ,יות
.
ס
ל
ס
י
ו
שור'ם יות6מ :נ ו5%ולע.
שום"נ ט~ען עענת נג.3
ש"ח טג'לח חוגס ,טסרח חויין,
שישי"ד עו 3טעס ודעח.
עסרת חסגון ,טות6ס חתורס,
שו-י עוגו'קר ,טות6ס יסגס ,טות6ח
יריס.
ע' חג'ית ,ט ,חקייס ,טלה חל,3
טות6ח החהוס ,טויו"ד עוו יורה ךעס.
טוי,כ טות6ח כליס.
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שע'א

ט( מ'יס ,טעס  ~bunיפ tsS" 0ט.םינעת תלוס ,טונ תשמ ,עונח
תו6ה ,טית 06תגע ,טות 06הס,6
ירפס חיה.
טחוהלב"שטעגומטין וסו7ס(31סעורין.
טת 6הח ,טי  tothinטעת6ת6יי
טעת'ת5ימ ,טעהי תקר ,5טפח6
סוחוו"ם טוגיס חי 6ון.נו 7תיגגיד.
שחו"ם עולס מט 6ו,ינוד תיגג'י,
תונח ,טן7חתלוה טליסהיקוס.
טור מוסן תספט.
שם"א טנמ -תסקס6 -וסס ,טות6מ
.rQ
16כ(ין.
 .טיפה חיה.
שמא"ל טת6ה 6ני(ך.
פק"ם טיר מסן תספט.
שם"ר טעון תחן 7היס.
טחם'ה טפל מוהל תן הע'קר.
שם"דואענ"מ טעין ת0ןיתיס .61תול'ס
מן-פ"ח ט 63מי 6פלפ( 6מליפח.6
ע( נגי ת:גח.
מחפ"ח ממצ"ר ט 63מיbSDSD 6
טמדכ"ש כת.ר 6דכ :טתילין.
מריסת 6וות6ה (ני דקרי.
פ"ש טגחו טגומ ,טינ טעס (ItDU ,שמוט"ת טהיר תליח וטת 5חפ(.
שמו"ק טות6ח תק7ם יקדס.ו.
עג'(ה.
תנוחתו כגוי.
שש"נ טוען עענת נכג.
טם"כ
ן שם"ם טונ תיחי תמי'.
שש"ו טי 3טעס ויעה.
טם'יפ טעס תמס'ק,
*
ששו"ד " ,,
פמקו"ק  nbntuתק7סיקיסיי.
טשו.ז עת 5טית6ח ;'.
טם,ר טעתי ת(וח ר'ק6נט'.
 5עות6ת ער.3
מטו"ע ימ
' הגחס הגנ(..
שמרם"ה טפעעתתי.ת(יחי
שטזי טת 6טה' 6קר.6
ת(יחר' ס(הה 6צק3ן.
ש"י ט3ת יוס ,טנמי יסר6ל ,עות6ה שטרשא"ק
 obnluנגלה,
שיינ טנילה :טיס,
'סגה ,טליפהיוגיח.
טי"ד ט:ה. 06ד'ס ,טור יורה 7עה.
טווו6ח ;7ה ,טית6ת נפס ,כי
נקו17ח.
ט"1.ד ט!ר 'ורה 7עה.
שנ"א טעת'ס נקירומ 5ו0יומ ,ט3עיומ
טי.כ ט'רח :קף.
גתוקיוח 5גקיי.0
טילל"ת טינ יי לקויו ל:פס 1ו7יסכו.
ש"כ ינילח כ(יס ,טירח כקף ,טעס טנ"ם  ,Phntuגומר ,תעיגה.
טנ"ע טונך גס( ערחך.
כעיקר.
טנת"א טעתיס ,נקויוח ,מ:ין5 ,וחיומ.
טכ,ח עמ(מ כ(יס ח7סיס.
ן ט ם טעוח ק!פר ,ט' קפירוה ,טסה
שכלא '.ט(טול כל6מר '.7
קלוחה.
טכ"ע טעס כע'קר.
טס"ה טעיח קופר .b,o
ם"ל טו( 3הקי.,
ן טם ק טעת .קוכה קג(ה.
סלכל"ח טנ לנ'ס ( 6חע'3י.
טס"ר טפה קרומה.
טל'ג ט(י ג'עך.
 c~(c 1שק"ץ נוזלי"ם 6יתיומ ס.5גס
שלה"כ טנ 5ל 6סוי נ'ס.6
תק'(3ס,רק 7גס .prn
טלש.ד טג לתיה 3טן .17
טע' טעומ ,עעס.
טלכ"ע עעת6( 6ו כע'קר.
ש"ע טרכמ שן ,טה'רו עי(6ה ,טוג
טל"פ טעס לכנס.
ע( ,0טוגחעין ,יע'תמ עכו"ס.
טל.ק טל'ח קטן.
טע'א עעס 6מרי עעגו6 0תחיוח.
טל-ש טעס לס3ס.
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מע"ב עעס נסר ,טפג~ן 103ליס ' .טע'ק יעיפח .b~'Dp
ן פע"ש טעון סחיטס,
טע*ג טעגח נגנ.
ן סע*ת טעתי חולס ,עענוח תוכגרוס.
טעדכ"ר טעת 6יכחג רמתנ.5
טעה"ד טפיח היפיק ,סעס ת37ל .פעת,כ טעכיס חונחיוח.
טעה'כי:ס חכהו ,3טעגח הכסירה .ט"פ %רספעדער ,עתון0סי ילפח
טעה,םטפיי חתקורח ,טעתי סתלוחין סקול.
ט:תי התקר ,5טכס התגך.
! טפמםית6ח ,פסולס ,נעולה ,תתור31
ט;ה,ם יעכוח חפחוחוח.
ן טפ"ד טפח 7יו ,עסת 7ס.
טעו"כ טעון 3רכה.
שפ"ח טפח חלכ.
כועו"ד טעס ודעח.
ן טפ,ס טפח קרוחס.
ן מ,צ ייפ5ח לרעת .טפגוח 4דקיח,
פעוה"ז  11DUק61ה.
יורח ל13ר.
פעהו טעון ,ליקה.
סות5ת קלס,
שעח"ד עעון ,ר.קח דס.
ן ס"ק ?3עח ק7וסיו'
ט טטין טנילה.
ן טיה"ח"קו ,.ט'ג ק7וטי1י סל'ח
ט?".
ס י'7ס וינליס : .קטן ,טעיתת קם'ל" ,מ' ק3ין.
טשקץ"ריעיןקיי
טעור''1ר טעון יחילתיייס ולגליס .טקיו"ר טעין קדוס יד.ס וינליס.
ן תג,ן ':ג'ך.
שעו"ש יפון סמ-עה ,טעין סילה ,ן טקם"ע סול קויה [ק'קס
שעד'ת טשן תנוסה ,טפכומ '301שח.ן שקמ"ש מע ק'סכ מנין סניך.
 t~reטעס :ה ,סעס וקגיס.
ן ט"ר ט'נע ר6סילי טעה5רג5י hon
יעז'ק טעס ,קג'ס.
ן י'3ע..
מע,חיעס חע .6טעס חלנ ,טעניח פרידויר טעין יחילח 'ד.ס לנליס.
חלוסות.
ט"-ם ט' ריס פקוק.
טע.ט ס' על טיי מפח על ימה .פ.ש טינ מס ,טונ סכלQhn"d ,
טע"ש כרדטעפ"על 0עח נרוס מעח .ן סרן ,טזגול סני ,טע 6סגעה.
טע"כ טפס כע'קר ,טענוח כחטח .ן פשבנ"ה טיג סננו.ס הרונ.
טע-כ ודישל"א טפס כעיקי וח'חל כיויברל'נ ט 31מגריעללס לניהנס.
ת5טרף ל'6קור.
טשל"נ טינ סל 6גגר.6
כועכ"ע עעס נעיקי.
 Inbcכרוך.
 .טש"ע
שעל"פ עעס לסנס.
טש"ר טונתן סל רסעיס.
טשזש טות6ת סתוגה סר'5ס.
סועל,ש טעס לסנח.
טע.ם  ~fib1Uתלוח ,טעת' תקר,5ן טש"ח טלה -סיר -ח*ומיסn'Su ,
סכו(ה חכלת.
טעס תיחה ,טעטח תוויפוח.
ט.ה טעת' תולה ,ט' חקוגיס.
טעסהפ טענומ תיסחיוח.
ן כאה"ב טמלי חלו 3יה.
שעמ'ל טוסח על תגח להספיח.
שע*צ עעגותעלותיח .טענותלהקוח.ן מתע"ר טו3ה חחח דעה.
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טעון סייח.
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