.
 ,ידי ,יהו י1מ י51וומ ,יס.
שיל ,שיכחו (4ה.ס (9ונה ,יוסף
קכךס ( t)eihטונה,
38תג,.5
אא " (שעסים) 6דותי ,0י' 6תוה,
יס ( 06תסולמ ,יס ( 06תקל.6
ינלכסו 6נה,ס ,יד 36ס(וס ,יד
ס 6תן.
6הלן' ,ר  ,1nflhיאל"א 'סתוסי (6סיסיפול
too93h
(6ומר' ,ד  (osbיה ,'Sh
6מד (פכי עקהמד ,יכ 06

ן

ן

ן
ן

'י
ןיאיצ4יס
'
,
~
S
h
ן (תקר.6
יסו7ס 6כיס ,יוגח
י
ס,
יס
יי
(6ס
 ,pbיורסי6מיי,
~ן יאלם'ם 'ם  06למסירמ.
ימיי

ן

ילקוכ(6ייר ,יקוד6לסו' ,0סוי 1יאלמ*ק 'ס  06לתקר.6
,
6
6עו:ס ,יר ,o*olh 6ים6ימי' ,0יא,ם,מידה6ריסתתודיג
6
ר
'
6להיס

ן

ע:ג" tnSh ,"1:":נהך:וי"י"

ןנעע'.ג:,י

" ןלי;ל-

""' '"ו'"

.

יאו"א יי 6להיגו 36 toih,ומיג ,1יחין .אעסב"ר (6 63,יגו עס תמימ קיוי.
.of)eh
ן יא"ם
6ור ויס' .716
יאפ,זיי
יסר6ל 6יקי מימ וסנ(בנ6לי-
יאויח י51ר  716ונור 6מסך.
ן ג(וס).
יאו"ם 'ר6 6לסיס וקר תלע.
יאונ"2א י' 6תי .1סעי תת .hT'h .ן .אם"ש 'סוסע(6 ,עוי ,סנמס.bb,g ,
ן יא" 1י,פר%-ון ,ימויי  'g)hלנוג
י4הח ילמק  pt~hמנר.

י

י
ן
ן

יאה"ו ינרל  nShמי ויסמנח ,יסלת יא"ק עלבסו5לסיקהט ,ינרכיו
ן קווסי 'ל6ת 6למסקדפיןnby ,
5לסיס מסת ו5יתו.

,binto

(6סיס שיעמ.

יא"י יי 6לחי  ,Sh)ntימג 6יז
יא"רי5מק,6קיקר6ל(ער ,יוקף6לפור
.,,
יסר6ל ,יתיו
ל6ופנפט.%
"6-6מד.
יא"איי  ,)wihיי
יאיפא" 1י6ריי פלי  746י.מנד .ן יאש"מ  016.ס( 6עיעח.
יאית יתוזח 6נן מטן.
יאכ"ב י6 7עס כי 7נפ(ס.
,וג14כשיפע(67סיסכ6פליסוגעגעס" .ב ינע נינש 'גר( נמולח ,יס71ס
נליעץ3 uvv ,יכס ,יחי 9גסי,
,
יאככ"ש י6כל נסגמ.
'(,ז ג'ם ,יחץ גר6סימ ,זרכו
יאכץ ימיתך *(6קס כ6פריס יכתגסס.
ניסי' ,(6ס ט ,ים נטמ 'ם
יאכ"ס יעקנ 6יס כפל קכניס.
נכיכוז.
יאכרו*ל יסשך 6לסש כלמ( ול6ס.

ן

יכ*א

- 112 -

ינאצ

יככשב"ר 'פחח 3דירו כסתו6ל 3דולו.
יב"א י5חק נן .on9sb
יב"ם '" 3ת:לוחי " 3תי5י 'חודס
יבא"ר '5מק 3ן 6סרן רוטענ3ערנ.
3גיתין תנטה ,יר5ה 3כל תעסיו,
יכ"ב י 63נתסיס 3ית'נו 3"' ,נקר,
יס  13תסוס.
יננה נתהרהניתיני.
יכ"נ 'סוסט 3ן נתל3 qp,, ,6ןנוריון ,יכמו"ם י3 63על תחס13ח ויערעתכס.
יבם"י י3 60רכס ת6ח יי.
'ס גג'דין.

יבם"ם יס נכל( ת6חיס תגח.
יבנ"א י" 3ג3ול6 .לכקון.
יכמנ"ט יס נו תסיס נוהן טעס.
יבגכנו"ס ים נניר.ן גגומן טעס.
יכ"ני"ננסי6יס ,י0יסענןנון ,ילנעס
יכני-י יטרך גנר יר." 6
נןגנטי יסתע6לנןג0ניס ,יססכר
יכ"ר יס נו דטח.
3נימין גפחל'.
י דעח ליס6ל.
יבר"ל יסנ
יבנ"ה יין נסוויס נל סנדלח.
ינרל"ש" י "
יב"ה יי נרוךהו ,6יפקננעגסטול'ס ,יכנ"צ יר6ס ניחת.11'5 0
יכנצו"י יר6ה 5 rmn)sיון ררוסליס.
יכ 3קדסי הת)גח.
.ב"ה ואייק  63,נעל סכרס ייכלה 6ח יב"ם יי 63ק.63
יב"ע י~(חן נן עו)י6ל' ,וסנ 3קמל
קולו.
עליון' ,תול גסר ערלחו5' ,ירס
יב'ה וע.,ש  63.נעלהסיר ויעתוד טל
3 ,ר6.ה עס.ה ,יס גטרכ'.1
מירו.
יב"פ יי6ל 3על.ל פ6לק16ויטן.
יכהים " (=צסיח) 3.ני התן.

ן
,

על החחתוגה .יכ"צ י3נה 53דקה ,י'נ 5לעוח ,י"3
יכהעיה 'ד געל
5רופיסי '3 361ן 5לויס' ,נחני
יחלי.
טפ
יכ"ו יססכר ג:יתיןהסוג
יכוכ"שי 63'5גערע6וניור3 6סתיסתי3 .6תעגלי 5דק. ,פרח גית'5 1ייק,
'ר6ה 3יחתח 5יון.
יכו"נ ינורך ג3ר.

,

יכוני"א י3ירל

ננר יל.o'nib 6

!

יכו"ח '3וס וחל5.ס.

יב'.ק יסוי 6גר קלוגיתוק,
קרחה ,יוחנן3ן קרמ ,יחו3 7לכס
קרוס:י יעננו 3יוס קר6נו ,ים
'סוסע (3

יכוכ"ב ידו גכל ויד כל ..15
נקרגטח.
ל 3חור 0ויעס'ס טו'3ס.
יבומ"ט יגי
יבק"ע יס  03קיס עסס.
י ניח ותקגח כסף.
ייככיוום"'כהיידו
 6נן ) ,36ייחנן 3ן וכ6י .יכ"ר.וג337ןרכג3Sh~D' ,נ .רחתנ'ס.
"'נ חנוח ,יהוסע יכ"ש י6כל  ,0303יגין סתועה ,י"3
יכ'ח י" 3חיסי
סנטיס ,י"3סגס ,י" 3סעס3" ,
3ן ממיה ,יוקי נלחרגי ,יעקנ
סעייס ,יהיסע 36ן סי. ,36וקף
נן ח.יס.
ינ"ט י' נטנח' ,י נע(ג'ס,

יהוי6

 13סיפין'

יכשוי"א י' 3סנס ויוס 6חד.
נן טנ6י.
יב"ייגגסיווסל'סי ינרריסר6ל ,יהוד 6י"ג י'ן נסן ,ים גורק'ן " ,בדוליס.
נג.ת.ן יוקף0'3 prn' ,יסר6לי .רגו ינא"ל  qp,,ג'6.3גסקי 6יס ('עסק.
יג-ב יגילו גה ,י'ב ני'חוח' ,נן
.3סר6ל ,יחיר  '3יודין.
יכי" 1ינרכך יי ויסתרך.
געינו.
ן ינכ"א יננר 6יס.
יבי"ש יעקנ 3ן  qp,,סליט".6
יככץיניל 3חולה כסוגן וכסורס .ן יגוא"נ יגון ו6נחס.

ו'י

- 119 --

ן
ן

יהכ'פ

ינ"י
ן ידתשל6כייד,ס תיסוו67עגוחת,מסנוימי '.תסס ,יי
יני"ה עורך ננל יר 6ססס.
ינ"ל 'ח' 7נלל ע5תס 'ין לנונס .ן ידם"ל י 7ת65כ..
ינ"ליהיי ג6ס לעתך ,יין גי לונין.ן יד"נ ידיד גכגד ,ידיד גפם ,יסי
ינ.ל פז"ק 'מיד נ6ח לעיך פנס,וכרי! 7ן גחס.
ק7וטחך.
ן יר"סיי
י קיסו'ס ,י" 7קעו7וח.
ן ירפ יות 6דמנר.6
יגל"ת יסתיך ג6ולס לחסלס.
מ7וח,
יד"ש
'סיו

נ'

יתין.

י סת.ס.
ן יי
י"ד שח"פ ר"ם יין ינס
ט5י
ס ת.ס  '0תסקיס).

ינ"מ "'נ
י"ג מע5וח.
ינמה"ר י"ג תדוח סוחתיס.
ינ"ע ינן ע'5גו ,י"נ עקייס.
יגעולים יגעחי ול 6ת65תי.
ינ"צ י"נ 5לעוח.

'

ספן שתן

ידתה"ש יךיעח מכונח הסתיס.
י"הידסחוקס ,יוססר'ן ,יוססכעוריס,
ינ"ש י"נ סגס.
יח .סעלך ,יין סתסימר ,ינ6י
התלך' ,קודי ס7חי '5י6ח הס3ס,
ינ"ת יגדיל .מורס ,י"ג חינוח
מעניוח.
'5ר סרע ,ירחתס  ,Shnיסעלס
הסס.
יגת"ד י*ג חקוני דקגי.
יה"א יריעות ס6ה.5
ינת'ו ינדיל מורס וי6דיר.
יהא"ה יק 31הרין '6ס ססר.
יג"ת עה"ם י"נ חעג'וח על סקרר.
יהא"ל יסתרסו ססו(נר 6תח (עילס.
י"ד י.7דודדע,ס7 qp,, ,עמ ,יו 65דופןי
ס יה"ב ' 65סמקיו נסכרו.
ילקוטיוי
יורה
 ,יערו
יהכ"ח יסתמ ה6נ 3יו 65מל5יו.
דנם ,יס יירסין ,ימ י'מו'.
י  ,076יעק7 3ני6ל 16לת .1יהב"י 'התסגןיינס ייעילקShtntp' ,
יד"איי
חכהן 3ר 'סו7ס.
ירא"ם ים דיחוי 56ל
.
ח
י
5
ע
יהב"נ יסוסע  13ג.11
יד"ה י7סח,קח.
יה"נ יוס' סנ5לי ,יס חנ17ל ,יעות
ידה"א יורה ~ ODס6רוך.
סגסתיסי יתי סנגלס.
ירה"ביי
י סנריות.
יה'דיי
ס סדין ,יקודי ס7עח.
ירה"ט יריעח סינע.
י"ה היב"ק יי סוסיעס סת5ד יעגגו
ידה"ם ידי סעקוס.
3יוס קר6גו.
ידו"ר יייס ולגליס.
ידוו"'נ ,
יהחניסייס ונ ,7יסתה וגליל.
יהוש' יסוסע.
יד"ח י7י חו3חו.
יה"ז 'וס סוכרון.
ידח"כ י7י חוגה 3עור.
י חעת ע5ס.
ידח"םיי
יה"ח 'ן השקס ,יסוקי סמכעיס ,יתוח
יד"ט י7 67ענמ.6
החו ,5יתומ סחתס' ,עותסחורף.
יד'י קחיר יויין.
יה'ט ידיעח סטנע.
ידי"ם י1קיף דעח יוקיף תכ16נ.
יה"י 'ס'ר ס' 'ו7ין.
 7נכ3ר,
גפס,
ירי"נ ייי
יה'כ יס' כנוך ,יוס סכפוליס.
י7יי
גמסי.
יהכ"נ יוס סכניקס.

יי

ירינ"פויי נפסי.

'ייי

יהכ"ם יוס סכפוריס.

די -
לעירן ,ירינ
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יטם

יורס  ,0(172יקל תדו(ס.
,
יה"ליסויה ה(וי ,יסתה סלו'
יחכס ססס  :יו"ד '7 651ופן ,יורס דעס.
.סוסע סלו'לעיוינו6סןי
יו"ה יוס מ7ין ,יוס סכפירים.
לחכגכס' ,סתרסו ססס נג5מ.
יוהמש יוס סנסתיס.
יה)ו"ם יסוסע סלוי ת,ח.
יוה"ד יוס ס7ין.
.הל"ל 'סויס ('נ (עווין.
י יוה"כ'וססכפוריס ,יחי 7ור3יס סלכס
יהל"ר יסיו (ר5ון.
כרגיס.
יה"מ 'ס 3.ת,וניי יס סע(ך.
ס הכניקס.
( יוהכ"ניי
יהמ"ם 'נ 6סנק תכל תקוס.
ס סכפוריס.
יה"נ'קיי סו 7ג5מ' ,סי סנו5ר' .ן יוהכ"פיי
ס סתיחס.
יוה"ם'י
יהנ"קייו הני(ח ק'ייס.
יוהם"ע יוס ' tl)'Dwnיס התעסס.
יה"ס י' 1ה3י(ס סינה.
יה"ע  qp,,ססס עליכס ,ירח העגר .יוה"ש 'וס ססנח.
. 1"1.חע(ס ויסחנמ ויחפ6ר.
יהע"ל יי ס'ס עהר (נו.
יהעסףה יין סיקמ ע( ס.ר ססירס .י~ח '3וס 1ח54ס ,יודעי מן ,יו65י
מ( ,1'5יוסנ' מוס. ,ין וחל.3
יה"פ יחס ספעל.
יויט יוס עוג.
ידיש"כ ' %ספקדו נסכיו.
יוט"א יוס טונ .'6
יה"צ יסתרהו ה5ור.
יום"ב 'וס ט1נ נ'.
יה"ק י 7סקעגה.
ס טוג 4פת6נן.
ההקיג יסיעס ,ס5לס ,קימס ,נ,ו(ה .יום"ל יי
יוט"ע  qp,,טינ עלס.
יה"ר יס 6רעי ,6יס' ר5ון.
יוט"ר יוס טי 3ד6סון.
ידטי"ל יסי ר5ין (פניך.
 ,יוט"ש ,וס טונ סנ'.
יהר"ם יסי ר15ן ת(פגיך.
ס "נ סר סל גלי1ח.
יוטשעהנ'י
יירה,ריםש"י'סויסס'יער5ס1עןסימ((פמגיירך ,י''.חו 7סטס ,יו-
 .יסו7ס ויסר6ל ,יוס ויוס ,יו65י
י יתיר
י
'תות ססנוע' ,תוס ססגס.
,לכו ,יעלה 1י ,63יםייס
י ,ידן.
יהעףר 'ס 6סט 0רנ6
כטריס.
ידישר-ם 'ס 6סעה רג 6תנרך.
יהכ
ם יוס כטרס מכפר.
יה.ת יס סתלמיי ,יקיי' סתירס , ,יכ"
יוכ*ק קס כפול .lDp
'עלס חנ.6
ו יהל י 651ל16ל.
יףאינווו6סמס ,יטדסו6פריס ,יוס
ית  ,olvhtיורם6 1.מי.ז ' .יולחעסא'נ 'ניל ו'ח' (ג5מ חי
 .ע7
'6י
6ען פ5מ.
יהש"י י0רנ ו6ל יעצור.
"
ל
ס
( יול"ם 'ופי לך ת)צח.
יוא"ל יוקף %תנ.4
ם'651,ע5ליסי 'ורסועלקוס' ,ותר
ז"ב יע1 6נ ,6יכין ונההי 'פקנ:ן י'
ן ת67י.
ונניו.
מל)א-ון ינעיד ול 6ע65מ'  %ח6ע'ן.
זביהע ,וגך נן יוע)ג.
י5והיכ ע %עו מכ5ל.
יתמנ ימורמ 31ניתץ.

,

:

גי

,

יס

"י

.

,

טב*ע יתפן נן שוי6ל.
תב"ף  anvנכ6ס.
יכ-ש  qp,,גן טעעון.

ימה"צ ז0ל ען ס5דקה.
טיד5סועי.
ם'םתם*צ י45ע5ליס.

יי6

15 -ן -

יו'נ

יס מולק.ן. ,סני

נ יו 65וגכגק ,יתיס ונסלומ.
יו-

ייס.חס.
ייםייי

מ3רון.

יח"א י"ח :6כרוח.
ימ"ב ''6ר ח"ס 3כרך.

יום*ר  qp,,דעמ.
י"1ע י'5לס ועסיה.
יועה"ם יוען סתתלכה.
ן סקו ,7יוען הקחריס.
יועה"םייע
יועטךק 'וס ער 630 3קודס.

3ח"ס 6תן.

יחכ"א 'ס' חלקי
יחכיע"ם יעל 1:חסיי'ס גכגוי'רגגי

ט(

תסכ013ס.

'ח"ד י"ם דנויס.
*חייה ,מיד ססס.
יח"ויי ח'ועי ,יוסנ מניוגויקמיו.
יחו"ט ית 65מן וסכ 5טו' ,3ר6ה ח"ס
ייסגע טונ.

יתה"מיי5ר
יוצ"ח יו65י ח(5יי.
יוצ'ם-י65י ת5ריס.
 6תן סכלל.
יו:בטה"כיי5
סת16רומ.

יהק יות ,bnp '6י~ס3י קלנומ.

יט'ט
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יוסנ יחו"ת יחיי 6חח"ס.
יחיצט י"מ טימיה.
יחי"ס יחייי ק:ו5ה.
יחיעט"ל יה' "קין יי עי'ג1

יר,ר ידיס ורנ(יס ,יוס ר6עון,
ר6ס ,י5מק ויגקס.
6מריו.
יור"
א ייווררס
כ6סן
סי דעה.
*ור"'ר
יחלנו לך.
יוריל יי 6ורך לננ.
יו'ש 'תיס וסג.ס ,יין וסטן ,יר 6יח"ל יוקף מג.נ.5 6פ.6
יחלכח.א 'ה' מלקו 3חיס"תן.
וסלס ,ירופליסיסיתוון.

,

ן

ל ח(3י למ.י טי(היס.
יושא"י 'ו7ע ס6יני יויע. ,וסל 6רן יחל"עייי
יסר6ל.

יהן"היקיי יסרס

חע13דס.

יוש"ט י 7וסס פינ.
יהט"ק יוס סנח קוים.
יש"ר יחניל ויחקיס טתס .637
ה,ע יו:ס חיס' ,מד וחנועס.
"וייס וס ,יתמ ,כרו,
'חעלמ יכרו.
יזיב יסיס :כרו גרון.

'Oh1

יזב"ת

יחלצית"ו ,י מפן
חורס וי6דיר.

ת3 :חטו).

יז"ה  qprו 36סיייענעע(י.

ן

לתטן 5יקי

'נדיל

יחל"ק .עקנ מתס הלו .ק6רו.
יח"ם יי' מ31ח ת5ס.
יח"ניי' מי3מ גויו.
יח"ם יחידי סגולס.

ורע ,יח"ע
ן ימ'צ יייס(יס חנרין 5פמ.
יחצ"ו .מוקהו 5ורו 1גו(6ו.
יח"ק י5מק מ'יס ק6סטיל6גי.
ימ'ש י"ה ענג
יחו.~bilw 67

ן

א יוכור יי .onlb
יייי
ידתא יי6ה ורע י6ריך 'תיס 6תן.
יהל'סי:כרו ל3רכה30' ,רך:כרולג5מ.

ו

ן
ן

יח"ת יחיי6

חח6ח

י' טפמיס ,יתייסרה,

"ס יוס ט1ג,
'5ר טונ' ,ם טעס.
יט"א 'וס טונ ' ,'%וס טו6 3חרון,

יז-וע "ן 0תוו.
החי'6חו5קיס ,ידח,קס ,ידחר51יס1,
'ודע .יטאש.ם 'יס טונ 6מרון  50פקמ.
ילי מונחו ,יר.עח מסגו.י

מן ,יוסחיל,

,
יי65יח'%י ,יייה'

.וס עונ

.'rhlih

יט"כ י1ס טינ גי.

ייסר חי5ך ,,יטכש"נייס
' .o'bunהי
מ5קייחן ,יל,hpn 6ן ים'ם ימ' 3טוס עפמ.6
ילקוע מרעי יפ5ח

טן3 3י סנ נניוה.

e
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p

יקי 'מס ט31יס ימיט~ .
ינר'ל יום טונ  ,lhnD'Sים

.

טעם..

לדבריו,
-.
יט"ע ייסף טי 3עלס.
;,
יט"צ יום ט;נן5סלון ,יוס ט5.31תן.
יט"ר יוס טונ ר6ס1ן.
ס טוב סח ,5יגס טיס טסי.
ימ"ש יי
. .
יטשש"ג יוס טו 3ס .:סל ג5יוח
ן ידין,
 7-.יה1יה. ,ד יוקף. ,יי
'ולה ,יורה' ,קוך.יוקף ,ייוטח

ייי

יי"ש

,ילא'?
ל

.

'וקףפישס.

''

זיסןי
יפרוף ,יין פרפה.
יי"צ י
-יי"ק יין קסריסין.
;
-; .
יי"ש יין סרוף.
,
יישווייד יין סחןימס.
ן סל כוחיס.
ייש"כי.
ייטייב .ענן יהוסס סר עקק.
ח 'י חוקיף יתיס.
יית"י.י6
 qp,,תקין קרי,
יי
י
י
"כת"ק'ח
ס כפור,
י
י
,
ר
ו
נ
כ
י
מ
י
ייסי
,

כחכס ,ים כ6ן' ,תר כנטול.
'ס ,ירח .קר.
. .
..א'טו"ע 'ח' 5סרגל 6ל יי תעחס ועד יככ.ט יככיק 3ני טונ

יככ"צ יידה כהן וסר 5ייןי
יכ,ג יוחנן כהן ניול.

עולס,

ייתעב 'י יגרך 6ח עתו לכפיס..
 :יסתם " 3תעסיי' -,סתם,סרבל יכ"ך יתר כשול דתי.
.י"
יכת "סר כמו ומ'(.1

נעוס.ו.
יטע 'גתה .נ 6עליה.
..
יכו"ח 'יסר כחי וח.ל1
ייכ"צ יענך " גיוס 5יה
יכוח"ל "סר כמו וחילו 65ורמח.,
.י"ג יין נמו.
.
ז יוס כפוך'ס ;ה.
יי'ז " 'עה;. ,1513הגרל יחלותסוכרו. .כ"
י מינחו .יכייל י0י כנוד יי לעולס.
.י"ח ייסר ין ח.ליך ,י65יי

'כו"כ יכיןיריעו.

יי'ט 'ר6ח טהורה
יכ"נ 'חר כגט,ל .דת'_.
ע"י .חוד יט-ד יחודו ,ימד יי יחיד .יכנ"ד .חר כגעול
י"" על שקב יסתמ יסריח
יכנה"ז יסע.הג.קן כהן.הר ;ס( 3נלןלד-
ף

.

3ערנ),
"סר כחכם.
""כ -ן
 ,יכפר עזן. . .
יכ"ע יכוגגס-עידון
כ6
"כ"מ 'ת5
ס"" כל תם6לוה'ך.
יכ"ק יוס כפור קטן .,-צינח כרסיס
י כהיף עץ.
"כיע יסיעס י
,. .
קמה.
יי"ל " יער לי" ,ן לבלנלוקע,סיו..יתליך
ך כנגה. ,סתלס,
,.:,
" לעולס ,יסתת "
יכיש ימיי
יילאה יהפיך יי ללעולס 6ין ו46ה .ל' ילקיח.
יחגרך י' לעולס 6תן 61וזן' ,העלה י"לירלסין, ,היןללוון qp,, ,למק,
ן ל,1153
י
 qp,,לקח ,יחי לעך, ,ינ
 .לעולס 6תן 81תן.
יילאצ"ו"ה יתלוך י
יכוללסיוח ,יכו5לותר ,י65ג6ול,
 .לעולס 1'oih
'סליקיק' ,סלהקסימ ,וטלהסיג.
מון לדור ורול הבלויס.
'ס לו ,יס לותר ,יס לחוס ,יס
ייל'.ו יתלוך יי לעולס ועד.
לייסר. .סלכוין ,יס לתחוח ,יע
י 'סילל תכל רע.
יימכ"ר.
לנו ,יס לעיין' ,ס ' ,g9DSפ
י'ס
יי.נ יין גסך .,יתיגך " נ6יר' ,יס
.
~: ,Slbnס לר16ח ,יס לתרז.
יר.6ס נג''6ס ,יחנך 'י -נגף.
(
.יל"א יהיון .o?hs
'יםל  036.יי קלוחלו.
.

ייקע ייסף י' עליכס,

יסיעיח שקנ ; .ולאיל 'הי לן 6סי

לל,

ילאנ"ם
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ימ.ד
ליד ' bSרקס.

ילאנ"ס יחי (עז 6תן ג5ח קלה.
ילל"י
י
י
ילא"פ ימיו לרקון עתרי פ'.
י תתירין.
מ
*
ל
י
ם
י
ל
ילא"פולליצ"ויהיו(ר15ן לתריעיוסניון .לם"ב יס (תחוח גירס.
לנ' (פגיך יי 15רי ונו6ל'.
ילטירילתדגו ךגינז.
יל"ב יכו( למגור 3ו ,יפס לגדיקס,
,
ח
י
ר
3
ק
ם
י
ל
י
יס
יילפורקנך
י קיטן
(
ים לתמ1ח 3ידס.
י קתך ,יס לו קנפיכ.
יס
(
ילב"ב יסרה (ע 3ן נרוך.
יל:ט"נ יחתי ל6ו 3ני  obtnnנינהו .ילע"א  qp,.לקח על 6קחר.
ילפ' 'לפינן.
ילבע'ר .סמו 3יכומ ע3
(דניי6ח סתיס67.ס -7יל"פ יהורס לי 3פון ,ים לפרס.
ילב"ש יחי 7DS
יל"נ יסורה (' 3נ6ר67ן' ,ורד לגיהנם .יל"צייס טונ מעתקן 15נן.
יל"ד )סודה (' 3דוקעקי ילקוט דוי,ן יל"ק " ל'סיעחך קויתי ,יסורס לינ
יר6ס 7 nl')DSעחי' ,ס (יקרשן קל6ק.6
ילק"א ילקוט 6ליעול.
ים (7לוס
ן ילקה"ג ילקיטהנרסיני.
ילד"פ ימס לירך פעת'.1
ילק"ס '(קיט סיפר.
ילד"ק 'ס (דקיק.
 1יל"ר ילתיגו ררנו ,ילקוט כעונגי.
ילדש"ל יס לנו די מנח .5hS
יל"ה י6חס ( 1סנדולה' ,וכ( (טיוח ,יל"ש 'ועיל לסכמם ,ילקוט סתעוני.
יו65לכל  ,nlDTnיוכהליתוח התסיח,
ן יל"ת יס (ו חונע'ן-
'סלמנין ,יס (מחתיל ,יעלסקל,ן ילת"ר ע( 6חרגיח רפה.
י"ס תלבלר' ,רי ת5ס' ,די תלוח,
יס .olnp~i
י
ן
י תעה' ,ו6ג תסס ,יום תיחח,
ן 'י'
ילהט יכו( (מיס.
,
י
ילה"ח יס (מחתיל' ,ס (סם חלק ,ן יועי תכלל ,ת6תרוח ,ישן תסה,
הורס ,יעם  tnh~wי165
ילדוי'סקילקהוקדל(,.סיןיססקליס7קסס,ית.יס (סקדיס,ן יקיי
עחס ,י5י6ח תעליס ,יסועוח
ילו"ר יס לו וקינו רוקח.
תקימו ,יס תוחרומ' ,ם תוקיסיןי
יל"ח יי (ע,לחי חוסה ,ינקוט ח7סן ן יס תמתירין ,יסתם תסס ,ים
תעלין ,יס תפרעיס ,יס תקסיןי
ע 6לחיריח' ,ס למס חלק ,יס
יס תחירין ,יס תחר'5ס.
לו ח,ק
חו .טהרה ,יס (ו טלפים .ישא 'ס תסרסיס 16עריס.
פ 'ס ל
ילי
ימאו"א יוס תיחח 6ג .oh1
ילפכ,מ ים ( 1טמרה נתקוה.
ש"כ ,סי תקורו נרוך ,ית' 3ר6ס.ח.
יל"י י' לקורך יתיס ,יי (ער יחנרךי יט'5ח יסתמ תסה 3תמגח חלקו ,ים
יה 3ליס ידים.
תיחס 3ל.hun 6
.
ילי"ב יוס ליחסה
יטב"מ .וגה ת65ס נו תנום.
יליב"ה 'מהלך לפריי ג6ר5יח החיים .ימכ"ע ימי תסכנו גנן עין.
יל"כ 'חן לך כלנדך.
ת(כוח נ13רס' ,ם תפרסיס
יל'ל יה' ל33כס  ,7DSים לנו לספיג ,יט"ננור'קקיוןי
.
'ס (גי (ותר' ,ס (גו (ס16ל.
ימג'ל " תלך נ16ח (נס.
יסיד יס תפלסיס יולסין.
ילל"א " לי ל 6קילע.

,

ן

'

ן

,

ימ" -
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ן

ים"י

ימ"ה י651תן סכ(ל ,יתיח סחתס ,ימש"ו יתמ סתו ווכלו.
'תוח סתסיח ,יתוח סעיס ,י05ק ימש"ק יסעיס ,תם(ק ס'ר ססיליס,
קה(ח.
תן ה(ויס' ,ס תמ6ין סטות6ס.
ימשתר"ז 'תח סתו חהוס ר3ס וכלו.
יטה"נ יתוח סגסת'ס' ,ל סנ(3ה.
ימה"ח יעוה החול ,יעוח 0חורף ,יו! ים"ת יתי חעניח * ,יתי חע31ה.
המנ ,ית' המתק.
י
"נ י'6רגרו ,י6ירג0י ,3י7י נכ3ר
ין נקן,
7.י 7גמסי ,ימיס (5מי "
תן סנ((.
יטה"כ
י יעיסנור'6ס ,י' נגףונומ,
י"
יסה"םייו
יתי
ה' תנ(וח' ,תו0
ס
י
נ
,
י
כק'ס ,יפס נוף ,י65ס גפסו,
.ntfino
'5י 06נסתס ,יסיע גו5ף, ,ס
ימה"פ יס העע ספלס.
יםה"ר יוחפ תן סר16י.
נוסגין ,יס נוחליה
ימב ' 065נסתתו 3ט0רס.
ימה"ש יתוח סם3וע. ,עוח ססנה.
ינכ" יסר6ל נוסעניי.
ים" 1יסר (6ת6יר 611סלת6ן.
ינכ"צ ירכך נופ(ס 3יגך ~ס.
ימוהע 'תיח 0גסתיס.
ינה"ל יוסף נפ0לי סערן (וי ,יעקנ
ימוה,ח יתוח סחול ,יתוח סמתס.
גמחלי ה(וי.
יטוהט"ש יתיח סמסימ.
יטוה,ש יהוח ססנוע ,יתוח ססנס .ינה"ק "ן נר ס573ס ק'7וס.
י נחן יי לקח.
ימו'ח 'תוח מ ,(1יתוח מתס.
ינו"ל י
ינח,ל יסי ג 6מקדך לנחיגו.
ס תכם'רין ויס פוק5ין.
יסוי"ם.
ינ"ל יס נוהנין 5ס0עטח' ,ס נוסג'ן
.מךך יס תחעסר  1'61כ(.
לומר.
יכוךל יקי7ו עעפר וקופו לעפר.
ינ"ב) יסודה גוק3ו'ס.
יטר"נ יתיס ונסרוס.
ינמכיה יפס לקם תעוס כ( ~.pb
'טחע 'תוח עולס.
ינע"ס 'גיח על יסכ3ו.
יכו'ו יח' (6עיכל וקס.
ים"ח 'י תנח מלקי ,יי תעוו חיי ,ינעם"ב 'כוח  suתסכט נס15ס.
םי7י קפק ,שייי קטלח ,יסקוף,
י.
הן מירי'ק ח.35
יט'חסח"ני'1תיס מלנעלח(ק(
'י ספיוח D5g' ,קוכס ,יפ
ספליס.
חלחי 0נניגס.
96ז 'פ 9פלס 06לימ.
יטכלנ"ח 'י תכוח (ג'חיק.ס
י8"0
יש"ב קי5דמ ט " ,קטלזתAMPb~.
ימכ"רייו תעפו 0כ(רע.
יט,ל 'מל ת5טחז (עי' ץ י65כי' , ,פכ4נ יס קיוכ bS~ 6נקש
יקודת(כהם5' ,חקתריכילעיוינו6ן .ישץ ים קפל,סנילעץ.
יס'ף 'שיחיעחי.
ם תקיתוח נוהנין.
ים"נ.
יטזש"א יהי תוגח עד 0'(6 h~'Dו5. .ה"ד יסידי הדס.
י הש ,03יקוד
ים"פ יח'6ל ת'כל פיגק.
ייסמהה""1טיס
י סנקת.
.
ס
י
7
ת
י תסס שר1ס
ימפ"ם.י
יי
ס9
יסהחץי'
יי' החור ,5יקת סחסינל4
ים'ר ימה תר6ס.
א יסיד .636
יט"ש יהיה תה שסיס. ,וסף תוק.ר ימי
%יע.6
פגח' ,6ין תסיתר ,יתח סש ,יםוא'י

ן
,

יס"

יקיי
יי

סשייפ

'ס  '%ס6יעל.

יסיי

יסוה,ר ישד ה7ח.

ימוה4מ
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יפג~ב

סת)3ח ,יסודי סת5וס .יעהו'ב יעוין 0ס 63ורך.
'םוה*מ
קהויה יעוין סס סיענ.
סגקוד.
יסחה"נ
סחסינס ,יק71י סחולס .יע'ח יעלת חן ,י0עח פן חייס.
ת
'סוה
ע'יק'וקלי
יעכיר"ד י 7כיי  137ית'.
יעולס.
'סי
יערליי :0ר0סעלנ
י,
י י '6עכיוח6ליטל6ל1
יסוון"א יקורין סל 6ס3ח.
ימי עוז לנ5ח.
יסחם'ה יקור וסרט סע13יס.
יעל"א יס 3עולס לפגי totnih
'ם" ים הפריס יסלם.
יעל"ה יסג עולס לפני ס6לסיס,
יס"ל י' קנריח לסורקנך.
יעלץ יעלס וי.63
זחל"מ ים קדר לתטגס.
ים,מ יק 71תיס ,י' קפירותתקוליוח ,יעלתי יי טו לעתו יחן.
'ס הפריס ת7ויקיס.
יעלקמם י16סי עד וותס ,למי ,קזוסיןי
נלוי דפח ,6תותר.
שכףנ יקיר תלכוח נתרס.
שסם תעסס,
יעד ינוסח תעתר,
יממוס"ל יקורו תעפר וקופו לעפר.
עולס,
'פלח פורך תקוים.
עפר.
ייסםי'עת ייקקוירד' תורס .יסוי
יעגוש4ל יסח על תטכסו הלוס.
"'ע ינן עליגי' ,אנגס עליון ,יתום יסיע יד עוגרי פגלם.
על נמיו.
עולס ,יסוד עולס ,י' ענוליס ,יעע*נ 'Sb1D
תלי
יון עד עולס קלס
יעעעים יכונגס
עוע
יורם ע5ל.
יע*א ינגס עיריו הלסיס ,יגן פליט יעיצ יורט ע5ל.
הלסיס ,ינן עלינו 6תן ,ימי עמס הצ.ק יסר6ל עט קמוט.
' ,otPSbכוננםפליון 6תן ,יעקל יעק"בקיי ע7סיס קנל וכולס .ילעס
פור ק3ל גכורס51' ,רן עוטן קונן
פגינו.
3ור6ך.
יעאע'ה יעקנ 36ינו עליו סס(יס.
יע"ריניי עליו רעו ,יאי עני רעים.
יעב"ח '3 SpDן חיים.
יער"ף ,חסל על לסעיס פחים.
יעביצ 'עק3 r7WD 3ן 35י.
יע"ש יופני פל ספח ,יפויו סס.
יעב'ק יעגם כיוס קראט.
יעשיב יעוין סס 163לן ,יעמסמליס
יעוצת '6ל עינינו 3חולחו.
מתלותיו.
יענים יפס ענף נ' עגלות.

ימיי
ימיי

יעיד  -יעוצב ימליח דנם.
יעייהגויממיעלעייויסססקלסו,ס,יכויגרגיסםע
ייומויו.
על
יעהיע ידו על סעל'ונס.
 1על חחמחו(ס.
יעה*תיי
י עוזי ותניני ,י' עוזי ותעוד,
יע"וי
יעלס ויגף.
יעהנ יעקר וגניו.
יעו"י יעלס וי.63
יעוגל יקו מינעו ויסיח לננו.
יעיעכי"איגן פלינו ועל כל 'פשל 6תן.
"נו"ש יעוין סם,

יעשב4ם ' nDDטל1ס התלוחו.
חעולס ,קקףה יפוין טס סיעכ

יעשף'ס ירעם

פיקמ6ג

ףפ י ,פקוקים,
עי י' פעתיס ,עינ
פחנס ,יקום פילקן ,יסעיספיק,
יס פיקקין' ,ס פ01ןין.
יפ"כ יפול גיער ,יידי0עת -ppihD

3ל6טס.

' פתוח.
יפליא י ,פעעיסי
יפ.י י' פעת'ס ".
י כה.
יפ"כ'עי
יפל"ב ,פס לנייקס,

יפ'מ

'gu

יפ"מ "ס תו6ח.
יפמ"ש יקוס פורקן תן סוז.6.

ן
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