
 יוסף )9ונה, 4)ה.ס ,שיכחו שילן יס. י51וומ, י1מ יהו ידי,.,
 )טונה, eih(t קכךס38תג5.,ן 6תוה, י' 6דותי0, )שעסים( "אא

 )תקל6. 06 יס )תסולמ, 06יסן יד 36ס)וס, יד 6נה,ס,ינלכסו
too93h1, 'ר 6הלן, 'יnflh 6תן. יפולס 6)סיס 'סתוסי יאל"אן 

 06 יכ עקהמד, )פכי 6מד יס יאיצ4 ן Sh', יה osb) 'ד 6)ומר,'י
 Sh~, יוגח 6כיס,יסו7ס

 ייס~
 )תקר6. ן

,pbלמסירמ. 06 'ם יאלם'ם ן 6)סיס, ימיי 6מיי, יורסי 
 לתקר6. 06 'ס יאלמ*ק 1 'סוי יקוד6לסו0,ילקוכ6)ייר,

 "י" "נהך:וי ן tnShע:ג:":1", 6להיס 'ר6 תתודיג6, 6ריס ,מידה יא,ם ן 6ימי'0, ים o*olh, יר66עו:ס,

 לי;ל-ן "ןנעע'.ג,:י
'"" 
 '"ו'" .

 יוי. ק תמימ עס 6)יגו ,63 .אעסב"רן יחי 36ומיגtoih, ,1 6להיגו יייאו"א
 of)eh. יי יא"םן 716. ויס'6ור

 )בנ6לי- וסנ מימ 6יקי יסר6ל יאפ,זי מסך. ונור6 716 י51ריאויח
 ג)וס(.ן תלע. וקר 6לסיס 'ר6יאו"ם
 bb,g.  סנמס, 6)עוי, 'סוסע, .אם"שן hT'h. תת. 1.סעי 6תי י'יאונ2"א
 לנוג g)h'  ימויי י,פר-%ון,  יא"1ן מנר. pt~h ילמקי4הח
 ,otnib  ינרכיו קהט, 5לסי עלבסו יא"קי יסלת ויסמנח, מי nSh ינרליאה"ו

 nby קדפין, 6למס 'ל6תקווסין  ו5יתו. מסת5לסיס
 שיעמ.6)סיסן 6יז ימג Sh)nt, 6לחי יייא"י

 "6- יתיויסר6ל,
 6לפור יוקף ר6ל)ער, 6,קיק י5מק יא"רן ,,.

ל6ופנפט%.ן 6מד. יי wih(, יייא"א
 עיעח. ס)6 .016 יאש"מן י.מנד. 746 פלי יי י6ריאיפא"1
 מטן. 6נן יתוזחיאית נפ)ס. כי7 6עס י7יאכ"ב

 יס71ס נמולח, 'גר) נינש ינע"ב,וג14כשיפע67)סיסכ6פליסוגעגעס.
 גסי, יחי9 3יכס, uvvנליעץ, , נסגמ. י6כליאככ"ש
 זרכו גר6סימ, יחץ ג'ם,,)'ז יכתגסס. כ6פריס 6)*קס ימיתךיאכץ
 'ם נטמ ים ט, 'סניסי6), קכניס. כפל 6יס יעקניאכ"ס
נכיכוז. ול6ס. כלמ) 6לסש יסשךיאכרו*ל
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 on9sb. נן י5חקיב"א
 רוטענ3ערנ. 6סרן 3ן '5מקיבא"ר
 נקר, '"3 3ית'נו, נתסיס י63יכ"ב

 ניתיני. נתהרהיננה
 נוריון, 3ן ,,qp נתל6, 3ן 'סוסטיכ"נ
 גג'דין.'ס
 6לכקון. ג3ול. י"3יבנ"א

 טעס. גגומן נניר.ן יםיבגכנו"ס
 ". יר6 גנר יטרךיכני-י
 דטח. נו יסיכ"ר
 ליס6ל. דעח ני יסיבר"ל
 " יי "ינרל"ש
 יפקננעגסטול'ס, נרוךהו6, יייב"ה
 הת(גח. 3קדסייכ

 3דולו. כסתו6ל 3דירו 'פחחיככשב"ר
 'חודס תי5י "3 ת:לוחי '"3יב"ם

 תעסיו, 3כל יר5ה תנטה,3גיתין
 תסוס. 13יס
 תכס. ויערע תחס13ח 3על י63יכמו"ם
 יי. ת6ח 3רכס י60יבם"י
 תגח. ת6חיס נכל) יסיבם"ם
 טעס. נוהן תסיס נו יסיכמנ"ט
 ילנעס נון, נן י0יסע נסי6יס, י"ניכ"נ

 יססכר ג0ניס, נן יסתע6לנןגנטי
 גפחל'.3נימין
 סנדלח. נל נסוויס ייןיבנ"ה
 5'11. ניחת0 יר6סיכנ"צ
 ררוסליס. 5יון rmn)s יר6היכנצו"י

 ק63. יי63 יב"ם ן 6ח ייכלה סכרס נעל ,63 ואייק.ב"ה
 3קמל 'וסנ עו(י6ל, נן י~)חן יב"ע,קולו.

 '5ירס ערלחו, גסר 'תולעליון, טל ויעתוד הסיר נעל .63 וע,.שיב'ה
 גטרכ'1. יס עס.ה,3ר.6ה,מירו.
 פ6לק16ויטן. 3על.ל יי6ליב"פ התן. .3ני =צסיח( ) "יכהים
 י"3 5לעוח, י'נ 53דקה, י3נה יכ"צ החחתוגה. על הסטי געל 'דיכהעיה

 'נחני 5לויס, 3ן '361 5רופיסי , וגפחלי. ג:יתין יססכריכ"ו
 5ייק, גית'1 .פרח 5דק,3תעגלי סתי6. 3סתי וניור6 גערע6  י5'63יכוכ"ש
 5יון. 3יחתח'ר6ה! ג3ר. ינורךיכו"נ

 3) 'סוסע קלוגיתוק, גר יסוי6יב'.ק o'nib. יל6 ננר י3ירליכוני"א
 וחל.5ס. '3וסיכו"ח
 15.. כל ויד גכל ידויכוכ"ב

 טו3'ס. ויעס'ס 3חור0 יגיליבומ"ט
 כסף. ותקגח ניח יוייכום"כ
 וכ6י. 3ן ייחנן (36, נן 'היד6יכיו
 יהוסע חנוח, "'נ חיסי י"3יכ'ח
 יעקנ חרגי, נל יוקי ממיה,3ן
 ח.יס.נן
 יהוי6 נע)ג'ס, 'י נטנח, י'ינ"ט
 טנ6י.נן
 יהוד6 ינרריסר6ל, יגגסיווסל'סייב"י

 .רגו יסר6לי prn' 0'3 יוקף,נג.ת.ן
 יודין. 3' יחיר3.סר6ל,

 3לכס יחו7 קרמ, 3ן יוחנןקרחה,
 ים קר6נו, 3יוס יעננוקרוס:י
נקרגטח.

 עסס. קיס 03 יסיבק"ע
 רחתנ'ס. 3נ. 'Sh~D רכג, 3ן .וג37יכ"ר
 י"3 סתועה, יגין 0303, י6כליכ"ש

 "3 סעס, י"3 סגס, י"3סנטיס,
 .וקף סי36, 36ן יהיסעסעייס,

 סיפין'13
 6חד. ויוס סנס י'3יכשוי"א

 בדוליס. " גורק'ן, ים נסן, י'ןי"ג
 )'עסק. 6יס ג'6.3גסקי ,,qpינא"ל
 'נן ני'חוח, י'ב גה, יגילויג-ב

געינו. ויסתרך. יי ינרכךיכי"1
 6יס. יננר ינכ"אן סליט"qp,, .6 3ן יעקניבי"ש
 ו6נחס. יגון יגוא"נ ן וכסורס. כסוגן 3חולה יניליככץ
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 תמסנומ. יו7ע תל6כי,ן ססס. יר6 ננל עורךיני"ה יי תסס, יי' תסו6גוח, ידס ידשן יתין. נ' 'סיוינ"י
 ת65כ.. י7 ידם"לן לנונס. 'ין ע5תס נלל 'ח'7ינ"ל
 יסי גפם, ידיד גכגד, ידיד יד"נן לונין. גי יין לעתך, ג6ס יהייינ"ל
 גחס. 7ן! ,וכרי פנס לעיך נ6ח 'מיד פז"קינ.ל

ק7וטחך.
 לחסלס. ג6ולס יסתיךיגל"ת
 מע5וח. י"ג מ7וח, "'נינ"מ

 סוחתיס. תדוח י"גינמה"ר
 עקייס. י"נ ע5'גו, ינןינ"ע

 ת65תי. ול6 יגעחייגעולים
 5לעוח. י"נינ"צ
 סגס. י"נינ"ש
 חינוח י"ג מורס, יגדיל.ינ"ת

מעניוח.
 דקגי. חקוני י*גיגת"ד
 וי6דיר. מורס ינדילינת'ו
 סקרר. על חעג'וח י"נ עה"םיג"ת
 דופןי יו65 7עמ, ,,qp י7.דוד,י"ד

 יערוס יוי, ילקוט דעס,יורה
 י'מו'. ימ יירסין, יסדנם,
 16לת1. 7ני6ל יעק3 076, ייייד"א
 ע5יח. 56ל דיחוי יםירא"ם
 סח,קח. י7יד"ה
 ס6רוך. ~OD יורהידה"א
 סנריות. יייירה"ב
 סינע. יריעחירה"ט
 סעקוס. ידיידה"ם
 ולגליס. יייסידו"ר
 ,ידוו"'נ
 חו3חו. י7ייד"ח
 3עור. חוגה י7יידח"כ
 ע5ס. חעת יייידח"ם
 7ענמ6. י67יד"ט
 יויין. יי קחיריד'י
 תכ16נ. יוקיף דעח י1קיףידי"ם
גמסי. 'ייי גפס, י7יי נכ3ר, ייי7ירי"נ
 נפסי. וייירינ"פ

 קעו7וח. י"7 קיסו'ס, ייי יר"סן
 דמנר6. יות6 ירפן
 סת.ס. ייי יד"שן
 שתן ספן ינס יין ר"ם שח"פ י"ד'

 תסקיס(. 0' ת.ס יסט5
 הסתיס. מכונח יךיעחידתה"ש

 יוססכעוריס, יוססר'ן,י"הידסחוקס,
 ינ6י סתסימר, יין סעלך,יח.

 הס3ס, '5י6ח ס7חי 'קודיהתלך,
 יסעלס Shn, ירחתס סרע,'5ר

הסס.
 ס6ה5. יריעותיה"א
 ססר. '6ס הרין יק31יהא"ה
 )עילס. 6תח ססו)נר יסתרסויהא"ל
 נסכרו. סמקיו '65יה"ב
 מל5יו. 3יו65 ה6נ יסתמיהכ"ח
 'Shtntp ייעילק, יינס גן 'התסיהב"י

 'סו7ס. 3רחכהן
 ג11. 13 יסוסעיהב"נ
 יעות חנ17ל, יס סנ5לי, יוס'יה"נ

 סנגלס. יתיסגסתיסי
 ס7עח. יקודי סדין, ייסיה'ד
 יעגגו סת5ד סוסיעס יי היב"קי"ה

 קר6גו.3יוס
 וגליל. יסתה ונ7, יסייסיהחנ
 יסוסע.יהוש'
 סוכרון. 'וסיה"ז
 יתוח סמכעיס, יסוקי השקס, 'ןיה"ח

 סחורף. 'עות סחתס, יתומהחו5,
 סטנע. ידיעחיה'ט
 'ו7ין. ס' 'ס'ריה"י
 סכפוליס. יוס כנוך, יס'יה'כ
 סכניקס. יוסיהכ"נ
 סכפוריס. יוסיהכ"ם
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 , לעירן, סלו' יסתה ה)וי, יסויהיה"ל
 : ססס יחכס לעיוינו6סןי סלו'.סוסע

 נג5מ. ססס 'סתרסולחכגכס,
 ת,ח. סלוי יסוסעיה(ו"ם
 )עווין. )'נ 'סויס.הל"ל
 )ר5ון. יסיויהל"ר
 סע)ך. יס ת,וניי 'ס.3יה"מ
 תקוס. תכל סנק 'נ6יהמ"ם
 סנו5ר'. 'סי ג5מ, סו7 'קיייה"נ
 ק'ייס. גי הני)ח ייויהנ"ק
 סינה. ה3י)ס י'1יה"ס
 העגר. ירח עליכס, ססס ,,qpיה"ע
 )נו. עהר ס'ס יייהע"ל
 ססירס. ס.ר ע) סיקמ ייןיהעסףה
 ספעל. יחסיה"פ
 נסכיו. ספקדו '%ידיש"כ
 ה5ור. יסתרהויה"צ
 סקעגה. י7יה"ק
 נ,ו)ה. קימס, ס5לס, יסיעס,ההקיג
 ר5ון. יס' רעי6, יס6יה"ר
 )פניך. ר5ין יסיידטי"ל
 ת)פגיך. ר15ן יסייהר"ם
 י'. מ)פגיך ר15ן יס'יהרם"י
 סטס, 'חו7 מיר, סעסי) 'סוסיעיר,יש

 ססגס. 'תוס ססנוע,'תות
 רנ6 סט0 'ס6יהעףר
 תנרך. רג6 סעה 'ס6ידישר-ם
 סתירס, יקיי' סתלמיי, יסיה.ת

 חנ6. 'עלס"י
 יוס יטדסו6פריס,יףאינווו6סמס,

 6מי.ז. יורם.olvht 1, ית6'י
 יעצור. ו6ל י0רניהש"י
 %תנ4. יוקףיוא"ל
 'פקנ ונההי יכין 1נ6, יע6ז"ב

ונניו.
 יוע(ג. נן ,וגךזביהע
 31ניתץ. ימורמיתמנ
 שוי6ל. נן יתפןטב*ע
 נכ6ס. anvתב"ף
 טעעון. גן ,,qpיכ-ש

 תדו)ס. יקל 172)0, יורס ירינ,
 דעס. יורס 7ופן, '651 יו"ד:

 סנסתיס. יוס יוהמש, סכפירים. יוס מ7ין, יוסיו"ה
 ס7ין. יוס יוה"ד:
 סלכס ור3יס יחי7 סכפוריס, 'וס יוה"כי

כרגיס.
 הכניקס. ייס יוהכ"נ)
 סתיחס. 'יס יוה"ם, סכפוריס. ייס יוהכ"פן

 התעסס. 'יס tl)'Dwn יוסיוהם"ע
 ססנח. 'וסיוה"ש
 ויחפ6ר. ויסחנמ .חע)ס.1"1
 יו65י מן, יודעי 1ח54ס, '3וסי~ח

 וחל3. .ין מוס, יוסנ'מ)5'1,
 עוג. יוסיויט
 6'. טונ יוסיוט"א
 נ'. ט1נ 'וסיום"ב
 4פת6נן. טוג ייסיום"ל
 עלס. טינ ,,qpיוט"ע
 ד6סון. טי3 יוסיוט"ר

 סנ'. טונ ,וס יוט"ש,
 גלי1ח. סל סר "נ 'יסיוטשעהנ

 יו65י ויוס, יוס ויסר6ל, יסו7סיו-.
 ,ידן.י, יתיר ייסי ים 1י63, יעלהילכו,
 כטריס. יסיהכ

 lDp. כפול קס יוכ*ק. מכפר. כטרס יוס יכ"ם,
 ל16ל. י651 יהלו
 ע7 חי. )ג5מ ו'ח' 'ניל יולחעסא'נ'

 פ5מ. 6עןסל"
 ת(צח. לך 'ופי יול"ם)
 'ותר ועלקוס, 'ורס ע5ליסי ,651' י'ם ן:
 ח6ע'ן. % ע65מ' ול6 ינעיד מל(א-ון, ת67י.ן

 מכ5ל. עו ע%י5והיכ
 ס5דקה. ען ז0לימה"צ
 5סועי. טיד יי6-ם'ם
 ע5ליס. י45תם*צ
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 ונסלומ. יתיס וגכגק, יו65יו-נ
 יס.חס. יייייים
 דעמ. ,,qpיום*ר
 ועסיה. י5'לסי1"ע

 סתתלכה. יועןיועה"ם
 הקחריס. יוען סקו7, ייעןיועה"ם
 קודס. 630 ער3 'וסיועטךק
 סת16רומ. יי5ריתה"מ
 ח)5יי. יו65ייוצ"ח
 ת5ריס. -י65ייוצ'ם

 סכלל. תן יי65יו:בטה"כ
 קלנומ. י~ס3י bnp, יות6'יהק
 יוסנ ר6עון, יוס ורנ)יס, ידיסיר,ר

 ויגקס. י5מקר6ס,
 6מריו. יורסייור"א
 דעה. יורס*ור"'ר
 לננ. ורך יי6יוריל
 , יר6 וסטן, יין וסג.ס, 'תיסיו'ש

 ן יסיתוון. ירופליסוסלס,
 6רן .וסל יויע, ס6יני 'ו7עיושא"י

יסר6ל.
 חע13דס. יסרס יקיייהן"ה
 פינ. וסס י7יוש"ט
 קוים. סנח יוסיהט"ק
 637. טתס ויחקיס יחניליש"ר
 וחנועס. 'מד חיס, יו:סה,ע
 ן ורע, 'Oh1 ,כרו, יתמ וס, ייס"ו

 ן יכרו.'חעלמ
 ן גרון. :כרו יסיסיזיב
 3חטו(. ת:יזב"ת
 סיייענעע)י. וqpr 36יז"ה
 onlb. יי יוכורייייא
 ו 6תן. 'תיס י6ריך ורע יי6הידתא
 ן לג5מ. :כרו '30רך ל3רכה, :כרו 'סייהל
 ן 0תוו. "ןיז-וע

 1 ידחר51יס, ידח,קס,החי6'חו5קיס,
 מסגו.י יר.עח מונחו,ילי

 , 'ודע.
 , חי5ך, ייסר מ5קיי 'היo'bun. ' יייה ח%'י, יי65י חיל, יוסמן,

 ן hpn, יל6 חן, יפ5ח מרעיילקוע

 מ3רון. .סני מולק.ן,יס
 6:כרוח. י"חיח"א
 3כרך. ח"ס '6'רימ"ב
 6תן. 3ח"ס חלקי 'ס'יחכ"א

 ט) 'רגגי גכגוי חסיי'ס יעל:1יחכיע"ם
תסכ013ס.

 דנויס. י"ם'ח"ד
 ססס. ,מיד*חייה
 יקמיו. מניוגו יוסנ ועי, ח' יייח"ו
 ח"ס 'ר6ה טו3, וסכ5 מן ית65יחו"ט

 טונ.ייסגע
 nbStu. ימו67יחו"ע
 חח"ס. יחיי6יחו"ת
 טימיה. י"מיחיצט
 ק:ו5ה. יחייייחי"ס

 כ6סן עי'ג1 יי "קין יה'יחיעט"ל
 לך.יחלנו
 5.פ6. מג.נ6 יוקףיח"ל

 "תן. 3חיס מלקו 'ה'יחלכח.א
 טי)היס. למ.י ח3)י יייליחל"ע

 'נדיל 5יקי לתטן מפן ,ייחלצית"ו
 וי6דיר.חורס
 ק6רו. הלו. מתס .עקניחל"ק
 ת5ס. מ31ח יי'יח"ם
 גויו. מי3מ יי'יח"נ
 סגולס. יחידייח"ם
 bilw~. יחו67יח"ע
 5פמ. חנרין יייס)יסימ'צ
 1גו6)ו. 5ורו .מוקהויחצ"ו
 ק6סטיל6גי. מ'יס י5מקיח"ק
 ענג י"הימ'ש
 חח6ח יחיי6יח"ת
 יסרה, יתי טפמיס, י' ט1ג, יוס"ס

 טעס. 'ם טונ,'5ר
 6חרון, טו3 'וס %', טונ 'וסיט"א
 rhlih'. עונ.וס

 פקמ. 50 6מרון טונ 'יסיטאש.ם
 גי. טינ י1סיט"כ

 נניוה. סנ 3י טן3 ייסיטכש"נ
 עפמ6. טוס ימ'3ים'ם
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 . ~ ימיט. ט31יס 'מסיקי

 טעם.. ים lhnD'S, טונ יוםינר'ל
 -.לדבריו,

 ;, עלס. טי3 ייסףיט"ע
 ט5.31תן. יוס ט;נן5סלון, יוםיט"צ
 ר6ס1ן. טונ יוסיט"ר
 טסי. טיס יגס סח5, טוב ייסימ"ש

 . ג5יוח. סל ס:. טו3 יוסיטשש"ג

 ידין, .יין יוקף, .ד יה1יה, .-7ייי
 ייוטח 'קוך.יוקף, יורה,'ולה,
 .קר. ירח'ס,
 ועד תעחס יי 6ל 'סרגל 'ח5..א'טו"ע
עולס,
 לכפיס.. עתו 6ח יגרך 'יייתעב
 ,סרבל 'סתם 3תעסיי,- " יסתם.י":

נעוס.ו.
 עליה. .נ6 'גתהיטע
 5יה גיוס " יענךייכ"צ
 נמו. יין.י"ג
 וכרו. יחלותס .הגרל ;1513, 'עה " 'זיי

 מינחו. ייי י65 ח.ליך, ין ייסר.י"ח
ף 'ר6ח טיי'  טהורה 
 יחיד. ייימדיחודו, יט-ד .חודע"י
 יסריחיסתמ שקב עלי""
 כחכם. "סר כס" -ן""כ
 תם6לוה'ך.כל " 'ת65"כ"מ
 עץ. כהיף יי יסיעס"כיע
 יתליך לבנק, "ן לי, יער "יי"ל
 " יסתת לעולס,"

 ללועסיו..

 ו46ה 6ין ללעולס יי יהפיךיילאה
 'העלה 61וזן, 6תן לעולס י'יחגרך
 81תן. 6תן לעולסי.

 oih'1 לעולס י. יתלוךיילאצ"ו"ה
 הבלויס. ורול לדורמון
 ועד. לעולס יי יתלוךייל.'ו

 רע. תכל 'סילל .ייימכ"ר
 יסי'ס נ6יר', " יתיגך גסך,. ייןיי.נ

 . -נגף. 'י יחנך נג'6'ס,יר6.ס

 לו. קלוח יי .036 ל'ים

 '' פישס. 'וקף זסיייי"ש
 פרפה. יין פרוף, ייןיי"צ
 ,-- ; קסריסין. ייןיי"ק

 - ; . סרוף. ייןיי"ש
 , ימס. סחן ייןיישווייד
 כוחיס. סל י.ןייש"כ
 עקק. סר יהוסס  .ענןייטייב
 יתיס. חוקיף 'י .י6חיית"י
 קרי, תקין ,,qp 'חיייית"ק
 כנטול. 'תר כ6ן, יםכחכס, ייסי כפור, ייס כנור, ימי"כ

 . טונ. 3ני יככיקיככ.ט

 5ייןי וסר כהן יידהיככ"צ
 ניול. כהן יוחנןיכ,ג
 דתי. כשול יתריכ"ך
 ומ')1. כמו "סריכת
 יריעו. יכין'כו"כ
 . וח.ל1. כחי 'יסריכו"ח

 65ורמח,. וחילו כמו "סריכוח"ל
 . ;ה. כפוך'ס יוס.כ"ז

- - 
 לעולס. יי כנוד י0ייכייל
 כגט,ל. 'חריכ"נ
 כגעול .חריכנ"ד

 דת'._
. 

 )נלןלד- ;ס3 הר כהן. ג.קן יסע.היכנה"ז
3ערנ(,

- 
- 

 . . עזן. יכפר עידון, יכוגגסיכ"ע
 כרסיס צינח קטן,. כפור יוסיכ"ק

 ., .קמה.
 ,:., . .סתלס, כנגה, ימייךיכיש

 ילקיח..ל'
 למק, ,,qp ללוון, ,הין לסין, ירי"ל

qp,,,ל1153, ינן , לעך, יחי לקח 
 י65ג6ול, יכו5לותר,יכוללסיוח,
 להסיג. וט 'סלהקסימ,'סליקיק,

 יס לחוס, יס לותר, יס לו,'ס
 יע לתחוח, יס לכוין, .סלייסר.
 'פ g9DS, 'ס לעיין, יסלנו,

,Slbn~לתרז. יס לר16ח, :ס 
) o?hs. יהיון יל"א.

 לל, 6סי לן 'הי ולאיל ; שקנ. יסיעיח עליכס, י' ייסףייקע
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 קלה. ג5ח 6תן )עז יחיילאנ"ס
 פ'. עתרי לרקון ימיוילא"פ
 וסניון עי לתרי )ר15ן יהיו ולליצ"וילא"פ
 ונו6ל'. 15רי יי )פגיךלנ'
 לגדיקס, יפס 3ו, למגור יכו)יל"ב
 3ידס. לתמ1חים
 נרוך. 3ן )ע יסרהילב"ב
 נינהו. obtnn 3ני ל6ו יחתייל:ט"נ
 סתיס. ניי6ח 7DS יחיילב"ש 67ס7- ע3 3יכומ )ד .סמוילבע'ר
 לגיהנם. 'ורד נ6ר67ן, )'3 יסורהיל"נ

 'רקס. bS ליד ייילל"י
 תתירין. לי יםיל*מ
 גירס. )תחוח יס.לם"ב
 ךגינז. ילתדגוילטיר
 קיטן )י יס ק3ריח, לפורקנך ייילים
 קנפיכ. לו יס קתך, )ייס
 6קחר. על לקח .,qpילע"א
 'לפינן.ילפ'
 לפרס. ים פון, לי3 יהורסיל"פ
 15נן. מעתקן טונ ייסיל"צ

 לינ יסורס קויתי, ל'סיעחך " יל"ק ן דוי, ילקוט דוקעקי )'3 (סודהיל"ד
 קל6ק6. ן )יקרש 'ס 7עחי, nl')DSיר6ס
 6ליעול. ילקוטילק"א )7לוסים
 הנרסיני. ילקיטילקה"גן פעת'1. לירך ימסילד"פ
 סיפר. ')קיטילק"ס, )דקיק. 'סילד"ק
 כעונגי. ילקוט ררנו, ילתיגויל"ר5hS 1. מנח די לנו יסילדש"ל
 סתעוני. ילקוט לסכמם, 'ועיליל"שן )טיוח, 'וכ) סנדולה, )1 י6חסיל"ה

 חונע'ן- )ו יסיל"תן התסיח, ליתוח יוכה nlDTn, לכליו65
 רפה. )חרגיח ע6ילת"רן לסקל, יע )מחתיל, יס למנין,'ס

ן
 תלוח, 'די ת5ס, 'רי תלבלר, ייי"ס olnp~i. יס
 תיחח, יום תסס, 'ו6ג תעה, 'י'ן )מיס. יכו)ילהט
 ן חלק, )סם 'ס )מחתיל, יסילה"ח
 ן לסקסית. יס להקל,יס ' )סקדיס, יס סקי7ס, )סין יקוד.ילדו'ק
 ן רוקח. וקינו לו יסילו"ר
 ן ח7סן ינקוט חוסה, )ע,לחי יייל"ח

 , יס חלק, למס 'ס לחיריח,ע6
 ח,קח.לו
 טלפים. )ו יס טהרה, לו 'סיליפ

 נתקוה. טמרה )1 יםילפכ,מ

 יחנרךי )ער יי יתיס, לקורך י'יל"י
 ידים. ליסיה3
 ליחסה. יוסילי"ב
 החיים. ג6ר5יח יי לפר 'מהלךיליב"ה
 כלנדך. לך 'חןיל"כ
 לספיג, לנו ים 7DS, ל33כס יה'יל'ל
 )ס16ל. )גו 'ס )ותר, )גי'ס
 קילע. ל6 לי "ילל"א

 תסה, ישן ת6תרוח, י, תכלל,יועי

 יtnh~w 165 יעם הורס,יקיי
 יסועוח תעליס, י5י6חעחס,
 תוקיסיןי 'ם תוחרומ, יסתקימו,
 ים תסס, יסתם תמתירין,יס

 תקסיןי יס תפרעיס, יסתעלין,
 תחר5'ס. יס תחירין,יס
 16עריס. תסרסיס 'סישא

 oh1. 6ג תיחח יוסימאו"א
 3ר6ס.ח. ית' נרוך, תקורו ,סיש"כ
 ים חלקו, 3תמגח תסה יסתמיט5'ח

 hun. 3ל6תיחס
 תנום. נו ת65ס .וגהיטב"מ
 עין. גנן תסכנו ימיימכ"ע
 תפרסיס 'ם נ13רס, ת)כוח 'קוייט"נ

נורקין.
 )נס. נ16ח תלך "ימג'ל
 יולסין. תפלסיס יסיסיד
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 ווכלו. סתו יתמ ימש"ו ן סחתס, יתיח סכ)ל, תן י651ימ"ה

 ססיליס, ס'ר תם)ק יסעיס, ימש"ק ן י05ק סעיס, יתוח סתסיח,'תוח
 קה)ח. , סטות6ס. תמ6ין 'ס ה)ויס,תן
 סנ3)ה. 'ל סגסת'ס, יתוחיטה"נ
 יו! 0חורף, יעוח החול, יעוהימה"ח
 המתק. ית'המנ,
 סנ)). תן יו"יטה"כ
 'תו0 תנ)וח, ה' יס" ייייסה"ם

.ntfino
 ספלס. העע יסימה"פ
 סר16י. תן יוחפיםה"ר
 ססנה. .עוח סם3וע, יתוחימה"ש
 611סלת6ן. ת6יר יסר6)ים"1

 0גסתיס. 'תיחימוהע
 סמתס. יתוח סחול, יתוחימוה,ח

 סמסימ. יתיחיטוהט"ש
 ססנס. יתוח ססנוע, יהוחיטוה,ש
 מתס. יתוח מ1), 'תוחימו'ח
 פוק5ין. ויס תכם'רין .סיסוי"ם
 כ). 61'1 תחעסר יס.מךך
 לעפר. וקופו עעפר יקי7ויכוךל
 ונסרוס. יתיסיטר"נ
 עולס. 'תוח'טחע
 וקס. עיכל יח'6)יכו'ו
 חיי, תעוו יי מלקי, תנח 'יים"ח
 ח35. מירי'קהן
 )ק) עלח מלנ תיס י'1 סח"ניט'ח

 נניגס.חלחי0
 חיק.ס )ג' תכוח 'ייטכלנ"ח
 רע. כ) תעפו0 ייוימכ"ר

 וכלו. ר3ס חהוס סתו 'תחימשתר"ז
 חע31ה. יתי * חעניח, יתיים"ת
 נכ3רי י7יי י6ירג0י3, גרו, י6'ר"נ

 נקן, "ן )5מי ימיס גמסי,.7י7
 נגףונומ, י' נור6'ס, יעיס ניסייתי
 גפסו, י65ס נוף, יפס כק'ס,י,

 ,ס גו5ף, יסיע נסתס,'5י06
 נוחליה יסנוסגין,

 3ט0רס. נסתתו '065ימב
 ניי. נוסע יסר6לינכ"
 ~ס. 3יגך נופ)ס ירכךינכ"צ
 יעקנ )וי, סערן נפ0לי יוסףינה"ל

 ה)וי.גמחלי
 ק'7וס. ס573ס נר "ןינה"ק
 לקח. יי נחן ייינו"ל
 לנחיגו. מקדך ג6 יסיינח,ל
 נוסג'ן 'ס 5ס0עטח, נוהנין יסינ"ל

לומר.
 גוק3ו'ס. יסודהינ"ב(

 ~pb. כ) תעוס לקם  יפסינמכיה
 יסכ3ו. על 'גיחינע"ס
 נס15ס. תסכט su 'כוחינעם"ב
 קוף, יס קטלח, שייי קפק, י7יי.ם
 יפ קוכס, 'D5g ספיוח,'י

ספליס.
 06לימ. 9פלס 'פ 96ז יקייי0"8
 .~AMPb קטלזת " ט, קי5דמ יייש"ב

 נקש ~bS קיוכ6 יס 'פכ4נ , י65כי, ץ )עי' ת5טחז 'מליט,ל
 לעיוינו6ן. תריכי '5חק ת)כהם,יקוד
 נוהנין. תקיתוח .םים"נ

 6)'0ו. h~'D עד תוגח יהייטזש"א
 פיגק. ת'כל יח'6לים"פ
 ת7יס. שר1ס תסס .ייימפ"ם
 תר6ס. ימהים'ר
 תוק.ר .וסף שסיס, תה יהיהיט"ש

 סש, יתח תסיתר, 'יןפגח6,
 ס6יעל. %''ס

 נילעץ. קפל,ס יםישץ
 יעחי. 'שיחיס'ף
 הדס. יסידי.5ה"ד
 סשייפ יקוד הש03, יסייימה"ט
 סנקת. יסיייסה"1
 סחסינל4 יקת החור5, '9יי'יסהחץ
 636. יסידימיא
 %יע6. יסיייםוא'י
 ה7ח. ישדיסוה,ר
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 סת5וס. יסודי סת(3ח, ימיי'םוה*מ
 סגקוד. ימיייסחה"נ
 סחולס. יק71י סחסינס, 'קיי'סוה'ת
 עולס. יקול'סיע
 6ס3ח. סל יקוריןיסוון"א
 סע13יס. וסרט יקוריסחם'ה
 יסלם. הפריס ים'ם"
 לסורקנך. קנריח י'יס"ל
 לתטגס. קדר יםזחל"מ
 תקוליוח, קפירות י' תיס, יק71ים,מ
 ת7ויקיס. הפריס'ס
 נתרס. תלכוח יקירשכףנ

 לעפר. וקופו תעפר יקורויממוס"ל
 עפר. יסוי עולס, יקודיסיע
 תורס. יקיר'ים'ת
 יתום עליון, 'אנגס עליגי, ינן"'ע

 ענוליס, י' עולס, יסודעולס,
 ע5ל.יורם
 פליט יגן הלסיס, עיריו ינגסיע*א

 עמס ימי 6תן, עלינו ינןהלסיס,
,otPSbיעקל 6תן, פליון 'כוננם 
פגינו.
 סס)יס. עליו 36ינו יעקניעאע'ה
 חיים. 3ן 'SpDיעב"ח
 35י. 3ן r7WD 'עק3יעביצ
 קראט. כיוס יעגםיעב'ק
 3חולחו. עינינו '6ליעוצת
 עגלות. נ' ענף יפסיענים
 דנם. ימליח יעוצב -יעיד
 חעולס, עי יכוגגס סקס, עיי ימייעיה

 מויו. עליו ירים ססלוס, עליויגומ
 סעל'ונס. על ידויעהיע
 חחמחו)ס. על יי1יעה*ת
 ותעוד, עוזי י' ותניני, עוזי יייע"ו

 ויגף.יעלס
 וגניו. יעקריעהנ
 וי63. יעלסיעו"י
 לננו. ויסיח מינעו יקויעוגל

 6תן. 'פשל כל ועל פלינו יגןיעיעכי"א
 סם, יעוין"נו"ש

 63ורך. 0ס יעויןיעהו'ב
 סיענ. סס יעויןקהויה
 חייס. פן י0עח חן, יעלתיע'ח

 ית'. 137 כיי עני י7יעכיר"ד
 ליטל6ל1 עכיוח6 י6' לי, 0:ר0ס יייערל
 לנ5ח. עוזימי
 totnih לפגי עולס יס3יעל"א
 ס6לסיס, לפני עולס יסגיעל"ה
 וי63. יעלסיעלץ
 יחן. לעתו טו יייעלתי

 קזוסיןי למי, וותס, עד י16סייעלקמם
 תותר. דפח6,נלוי
 תעסס,שסם תעתר, ינוסחיעד

 תקוים. פורך'פלח
 הלוס. תטכסו על יסחיעגוש4ל
 פגלם. עוגרי ידיסיע
 נמיו. על עותי 'Sb1Dיעע*נ
 קלס עולס עד עליון יכונגסיעעעים
 ע5ל. יורטיעיצ
 קמוט. עט יסר6להצ.ק
 ילעס וכולס. קנל ע7סיס קיייעק"ב
 קונן עוטן '51רן גכורס, ק3לפור

 .3ור6ך
 רעים. עני יאי רעו, עליו יניייע"ר
 פחים. לסעיס על ,חסליער"ף
 סס. יפויו ספח, פל יופנייע"ש
 מליס יעמס 163לן, סס יעויןיעשיב

 .מתלותיו
 התלוחו. טל1ס 'nDDיעשב4ם
 סיעכ טס יפויןקקףה
 פיקמ6ג עי ירעםיעשף'ס

 עינ פעתיס, י' פקוקים, י,ףפ
 יסעיספיק, פילקן, יקוםפחנס,
 פ01ןין. 'ס פיקקין,יס
 ppihD- יידי0עת גיער, יפוליפ"כ

3ל6טס.
 פתוח. י' פעעיס י,יפליא
 ". פעת'ס י'יפ.י
 כה. 'עיייפ"כ
 לנייקס, ,פסיפל"ב



יריוgu'יפ'מ
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