
rf- מאלמג - צצו 

 עסק. סר יסיעהש"ע
 נפח. עמס סגת יםשלע"ב
 חנ6-3. יסעיח,שעיףנ
 שכס כל פל סטי יחרועסישעכב,1
ותהלת.
 רוס. על סיריס יסוי"מחצ-ר
ctsnיעקר sb7Dn ,סגם יתיון פיכק 

ססועס.
 לונו. יעתרחי לסריס, סל ייןיש"צ
1*SP1נ61ל1. 15רו יסתרסו 
 עולס ונו6ל1 171 יסתרסו ע'1ישצ-ו
ועד.
  קתס. טנח ייסיש"ק
 סלית ,,qp ר63, סתם יה6ישזר

 יחיא ליניו, סעי6ל ייסףליפת,
 רב יסע לליח,טיס
 hnSh, רנר3'ן, ס3חין, יס,ישראיל

 יגיף פסיס .ס )יריע(,לתקדסך
oltnlh.ollnS 
 6תן. וטי13ת ינוח תניס .ח.סהטר"א
 תגרך. רגOnD 6 יס6ישורט
 סלחה. סל .ס מ3מ, פכל1 .וטיש"ש
 נ14ח. פל סגי סיג ייסישש.נ

 תעלה. סל ישגהיששנהע
 תצמח. ספחי ייץ2"ת
 יתענה. יתיר, 'חררך, יחנקו,ית'

 וזנחן תעכיח, 'וס תייחי' י6י8ת

 חפינה, ייי מתיי, יחיהפרנסי
 יפה חסינס, ימיי חורם,יסיד
 lnSDn~ יסתפתשר,

 חיניח. י,
 lwpi. 'ח63רהחצנתן
 סבי. ימנרךיתביש

 הגדול. סט .חגרךיתבשוה4ג
 78,1יר. חוגם יגדילירףו
 יתכרך ומדיר, תירת יגדליחר'י

 ויחד. חיועה יחיויחעלה,
 תר06. ויפס חיץ 'כהיחוימ
 חגועה יהד ויתעלה, יתווךיתו"ת
1.חי.
 כנטול. 'חריתכ"נ
 יחכן לנרוק, ימכן לסלן, יח83ריתיל

לומי.
 חננה. יהרתיתמ"נ
 הקמה. ימיחיתמ"ק
 יחעל0.יתע'
 לרולס. חחיר יתיכךית"צ
 קטן. .סוסיתיק
 קהלת. שנוח, עסי, חגי 'סשה,יתקיף
 סתו. יחניך.תיש

 מגדול. סתו יחניךיתשה.נ
 1יחעלק. סעו 'חגרךיתש"ו
 תורסל' חלתו7 'סםית"ת

 עלתו. 3פנ' 6חי כל כשניע כלל, כל, כן, כס, כ13י,כ'
 עלהי. גפני 6חי כל כאכפיע ן כחג כתר, כף, כן,כתו,
 סתוע.) 6יסן כל ס,, 6ער כח כשה ן 6ל0יס, כנוד 6ס, כטד 36, נטיכ"א

 נרסיתו. 0וי נ6ל1 ב כבה ' 6ימ6, כך אסי"כופן

 דגר. סקתר כלסיס כנוד כבה"ד ן 6חי, כל 4ג4 כל 6ער,כד

 ספרה. 6חר כלל כאה*פ , 36ן, כלי D'h, כל וכקורין,גל
 1635ח. ססס 6טר כה כאה"צ ן 6ור. כתנות 6חח, כף 6ה7,כלל

 0תוע'ל. צופן כל כאוה"מ ן כח3 8תר, גנוסר 16עריס,*1 וצחי 6ח7 כל 06136, כגיד כטו.א ' כ6ן 6חי, כ*ס צעפה כ6יבש"א
 וכעגסס. ממפרס כאומם"נ ן 6ועל. 6ח7 כחוג 6ל.תונגלח



 שהש - 188 -של

 %של
~B1b 

 עשן.
 נפם. %ותכארה
 זקוק. 6ין כנחסכבהו
 חען. 16כל כ5כא'ה
 וכרונס מכעסו קערו כסכאוש'ל

לרוכס.
 56ל כלן יסר%, לניוח כלכאש

ינוס.
 0יש ומטח יעים לירך כ'כאיוחר4ל
otSn15ן. יוקיש 
 לינור, ימקם 6יויס כני6כאהיל

 לל. ימ1%כלסל
 כף. Sb כףכא4כ
 שתש כלס שיוטס כנס כינ כיבכ"א

 נטרם.נלס
 (prb awn כ9כאגל
 לפי 6מ7 כל על, ל6 כשובבלש

עגמנו.
 דתי. פרפסי % 16ער כ6ל1כאלמיר
 טיס. )ד 6סי כלכאשש
 עקום 6ין נ6ן פלוח, נפניכאים
 לסיריך.  olpn 6ין כ16כשטיל
 לשפיה 6ער כל נסס, כליסכשע
 כסס. 5חחכף

 זרם. ינודס פירד כתלומשעועיו
 'יי. על 06 כיכאעש

 טשיכאעשר*א
 מ5ס nb'D עי 16ש

6מ.
 פלך. שקילס כייכטיפ

 עינסס. שלפלשכ4איכטנ
 סכפוחן. %6 גלןכאצשהכ
 (כותם רטפיט סערו כלסרכארהל

לנלכס.
 י05ק. ל' קלסי כחניכארץ

 פופל. לכל לסוס 6חס כיכ484ליפ
 מס, *ס6 נך סם, כקורכא"ש
 סכעוסך. 56לכלך
 פולס. סל כדפוסומשהע
 )לתפרפ(. כעופו 706 סי מ3ושכשהר

 טפו ט, כק 3טח, כסמב4ב
 כלי יו, כל נו5רין, כיליגנל,
 ניגש כחלנרגל,
 3עוק6. 6יכ6 נילני כעסכבא-ב

 S1bnti. דפס ט כ63יןככאבדל"ש
 בפוקס 6יכ6 גיליי כפסככאכ,ש
 061. 6נ כנודככאו"א
 פרק. למלח נכדי כויסכבאים
 ניח. גפך כל גיחו, 3ני כ5כב"ב
 די4 3יח כמונס דין, גיס כסבב"ד
 כולסו סוריוקי כצנין סללי כניחכביה
 סע7רס, 3-ם Sm9' סדדקנסיי
 מרמס. ניסכוחל'
 סעררס. ניס כיסליכבראפ
 סעיס. גני כלככהנן
 ס135ר. נ713כבה*צ
 סכחס. ניח כוסייכבהיר
 סחורם. כ3ו7כמתשע
 ס3רזח. כמיכבוה'כ
 לסנור. כסיככוריצ
 סחורם. כנודככוה-ת

 וסגף 3פהס כחט ומיהב ושכבכ"כ
 גכחוגיס. ותסולפגגני6יס

 פיקרס. כטדכבצע
 סיס6ס. כמרככהת
 חכתם. כינס כפרכב"ח
 תוניס. מ*יס גקיל כפגטכמפ"ם
 נכעס. כריכול,כבי,
 יפיפן, 3ר כל ת, ניר סקכב"י
 יוקף. 3יח כח1DY 3, 3ןכלי
 ל56ס. ול6 כן יקער 63יס כיכביכו"ל
 כלי. נחוד כליכב"כ

 פרק. 6כ'לס נכד' כדםכבכאכ*8
 פרק. 6כילס בכיי כ(יסכככא"8
 פולשו. כך כגולפוכבכ'ם
 כטיו פונה, געקיעו כגורוכב"ס

 עמ635. 3ירס6 כעסמלתחוג
 סניתס. עלך 3מ כטיסכבם-פ
  מיס.  גסך כחופזכבסרח
 פוטפ, חיים נקפל נחנטכבסחים



 כדעה'ש - 24( -כביע

 כופר 3ע7יסי כופל טיגו, כ33סכב"ע
כעיקר.
 נפם. 3ע) כ) נקיון, כרעלכבע"נ
 כגס סלתה, כשין סת6י, כריחכב"ש
 כריקה 3י6הסטר, :סף סגמו,3ן
 טניס.גין
 עג"ס. סל כגידןכבש"ע
 נחורה. נחוגכב"ח
 כל'. כמון כל' ככבת
 כנירקח. כנידף, כנון,כנ,
 כהן גו:6, כס6. נקוקו, כנודכ"ג

 כ) גדול, כמ ג3ר5, כחנדו),
 כל) גולון, כלי גע,כ)נגוח,
 נזולה. נגקח גירקח,כןנזו),

 6ר'ומ. גר' כוח'ס 6תח, גר' כות,סכגב
 נסתה. 3)6 כנוףכגכל"נ
 כןגורייגו. כגוי,ימ', ן6, כגוןכגיד
 חכתיס. 37רי נ7ו)יס כתםכגדיה
 הרס. גלונו כנויכג"ה

 פרק. לכיפת כדיכדאיפ
 כויכד"ב

 זנו כס ניה, דכואך
 3חך. דירי כה3:ך,
 o~b. 3:' כיוךכרב"א
 071. נסר כדרךכדב"ו
 לקחן. )תיתר כשעיגןכדביק
 נ3ר. דין ככןכד"נ
  כו שור, כדי %7י, כלגירכד"ר

 7ם. 077 כיוןדתיהן,
 סירותו כשרי ה6ווור, נ37רכד"ה

 7סרקג5. כקlnh)o 8~כררך
 סירותו כרנל' העיוול, כדגרכדה"א
 סוס. כינרכדה"ז
 הסלע. כדרךכדה"ט
 הככמס. כשרכדה"כ
 h~pno. זרך כ;כדהמ"ק
-כדה"נ  סנפתן. כזלך כדהנ"א 
 עדיף. יהיהר5 כמוכדה"ע
 יפ'. עייף 7סתיר6 כמ6כרהע"ט

 7סרקנ6 כק6 כדה.רן 7ת'. כגוסו 67, כנוןכגו"ד
 וגרר. גזול כהןכגו"נ
 סקרן. עם גדו) כסןכגע"ה
 קרוסמו. ג7ו)מ כנודכנ"ק
 כ7' 7י3ור, כד' 7ת', כליגורכ"ד

 ר3וריס, כולם דגל', כס7עיסן,
 ד3ר, כ) גרסו, כך 7ס3'ט,ככ63
 דפתר, כת6 7וכח6, כ) 7הו6,כל
 כתה יתיתר, כת6 67יחתל,כת6

 דיגו, כן רוכח', כעסז3ריס,
 כק6 7הלקנ6, כק6 יעת,כן
 יוד. כחלזין,
 כ67יחתר. כ67תרי:ן,כדאי
 כירך 8כילח, כיי בתיה, כ"זכד"א

 37לי כה 36יך, 7נר' כהתכינה,
 כת6 תיפלג, 67יפ)נ כיוןתווך,
  דייסיר. כמ6 6מל,ד6ח
 בנסי. כד6תריכרא"א
 נ3ר. O'Sh7 נ)בדא.'נ

 סרק. 6כ.למ כדיכדא:"פ
 )'ס. כ67תר ליה, כן6'חכדא"ל

 סטותליס. כררןכדה"ש
 עייף. דהתיר6 כמ6כדהת"ע
 ויגל, 737 כל ודביר, 37ול כ)כרו"ד
 ודין.כרס
 וסי. די כפלכדו"ה
 וכדין. כ7מכדוכ.ר
 snr. דינר כע31י ,ס3, כייערכרר
 מלוקס. כדי מייו, כדי חרס, כ"דכד"ח

 עטר. עם )6 ישסו כלכדלם"ע
 תוק5ס. 7ינ' כלל' 7ע'סן, נריכר"ם
 1'סל6). תסה כזחכרם"ו
 "כדטו"י
 יפל'ס כ)כדט"פ

 תרונני
 פרים.

 וכיל. כרתפרס-כדטפ"ו
 גלפנו, 37ריו כל גט')ה, עייכד"נ
 :וחגת יעתכן
 כעס. נחיגמ כד,כרטט
 דסחיר8 כח6 ענ17, 37רי כהכד.,ע

עדיף.
 טייחו, סיורם עשו דגלי כהכדעה"ש



 הרל מ - 116 -מרשנ

 גוחנה. 7עחי כןכדשנ
 על. 7על כיוןכדע'ע
 רמענ6. 7ע3'ד כלמרע"ר
 עריס. תרו63 דפר'ם כ5בדפמ"פ

 "כדפמר"פ*
 ר63. 5ריכ6 67 כגוןכרצ"ר
 קליפס. כי'כד"ק
 נסדיס. קסר'גן 7קע.7 כלמדק"ב
 רמענ6. 7ע3י7 כל ר3'עיח, כדיכד"ר
 לנרכס. ;ככונס רנותינו כ7נר'כדרדל
 67ולייח6 כעין רננן יתקון כל כד"תכדיר

חקן.
 עניי. לט3 )מתגה 7ע3'7 כלכדררת
 גחן. כיר3 נמכן, כיריכדר"נ
 ס5תרו,כדרך ממיטה, כדימד"ש

 קרס. 737 כל דס3יט,כוכ63
 סעיסין. כררךכרש"ע
 תקין. 67ורייה6 כעין תורס, כדיןכד"ת
 נ6תגומ. תוקף כדיןכדת"נ
 כשין לנגן לחקין גל כדא"תכדתיר

 תקון.67וריית6
 כסן סקווח, כך סכריות, כנ71כיה

 ס6ר"י, כוגומ ס6', כוליסדיוי,
 כי הכל, כוער הטעעיס,כוגח
 סגתי, כל סנגדיס, כלסיכ',
 מיי, כל סדורומ, כל סגחזס,כל

 כלספיקק.ס, כלסגם3ע'ן,כלס'כ6,
 הו6, כן סרוקין, כל סלאמס,כל
 כנקח הנזונח, כן סוקכס,כן

 ס7ס, כקו' סכ713, כק6מהולס,
 כחיג כחג'סקודס,כףסת3עליס,

 סתקית'ס. כחסכ6,
 כל ה6וקרין, כל הלותר, כלכה"א

 ליתר. סו6 כןהמן,
 6תר. ס6' כנגדכהא,א
 גינב. ה6' כ'כהא"נ
 ימחק. ר' ס6להי כחניכהארזי
 כל נתוח, כסני ה3ריוח, כ3ו7בה"כ

 ס3רכומ, כל ס3כור, כלה3נדיס,
 ס3תיס. כל הנסר,גל

 6תי. סני כנהכהביא
 סגג7יס. כלכהב"נ
 הקורס כל וכה, נסן התה,יק כלכהכ"ז
 :כס.גסן
 קיור.ס. 3כ: סכוקח כןכהבכ"ס
 ק7וריס. כר 3גוקמ סו6 כןכהבנכ"ם
 קכגס. 3ח(קח . ס7רכיס כלכהב"ם
 פוקל. מותו מעוקל כלכהב'פ
 סנר'ות. כגורכהכ"ר
 כל גדול, נסן נונק, נסקיכה"ג

 גורע, סתוקיף כל חנטי כלסנויס,
 סנדולם. כגקח נונס, סק71סכל
 כקנין 67תרינן, גונ6 כסקיכהנ"ד
 7ת'.סגוף
 ונזיר. מול כסןכהנו"נ
 מנסס. כיכ3חכהנ"ס
 דתי6, כסוד6ס 67תוינן, נס6כה"ר
 כל דלעיל, ססי6 כי ס7יוי,כסן

 ח7ורוחי כל סדנריס, כלסד3יר,
 סיס.כקו'

 לתירס 67יכbl'o 6 כלכהדאלטיד
 .7רעיגן

 דלעיל. 60 כיכהדגל
 ושסינן. )תתרס י6יכ6 סיכ6 כלכהדל"ד
 נוחגח. ס7עת כןכהדע-נ
 כחוגן.כהו'
 בולי. ה6י כוליכה-ו

 7תי6. כהו67הכהוד"מ
 כסרי ס(יה, כדי lpr' סורס כ3רכהא
 וכס. סקו7ס כל;ס,
 לג3ר'. ;וער, סויגן כדכהו"ל
 סמלותוח. כל סחתרוח, כחיתכהיה

 סתוקס'ן כרכין סחת51יס,כליס
חומס.

 6חל סעכ.ן סח)ותוח כל הא"פכהזח
סמה.
 הי651י כל מיוסי כל ה'7, כגכה"י
 סיס. כרכ' סיתיס, כל סיוחר,כל
 היוג'6ל. כמ היול'כ'



 ממפז - 4ב1-כמשה

 ססמחוגס. על עז סימנס כלכהשיה
 כ5ה סיום כלכהי'כ
 סירס, כלקי חכתן, כמוכחכה'כ
 כולו, סיוס כל כנודו, 60רוכל
 כק6 מלס, כלמשנס סכלים,כ)

סכנה.
 "חי. תנקום כמוניםכהכ"*
 כל סלילם, נ3 ליסצ* כסקיכהיל

 לניקף.סל16י
 רטיל. ינ6 5טע סמ05 גלכהלי"ו
 דיי, כנטו )גע( ~vntu: כלכדיכ"ד
 כמחוך -למתיך דורי כירוק-ולרוק
 -לפיוח יע', כגקו3 -)נקוג7ט.,
 7עי. כמריף -לחרוף יעי,סמ17י
 עגי6. לחע6 כס6כהל'ע
 ליסג4. כס6'כהל'ש
 סתמית כטד עטקועו, ס' כ3תכהים
 כס סלדכם, כח יסים,כסן

'1DIWD0פיק'ף, כ) תעפענ, כמ 
 nlbeo, כ) סענחות, כל סעילמ,כל
 סטענס, כל סטקוסיכ5

 סעספט, כעותחעק7ס,
סעקיחיס.
 (כס. ט מעמוק נלגהמבץ
 גולע. סעיסיף נלבהם'נ
 67על. ע16 כס6'כרדיד
 כעגחוח. כלכשע"נ
 סיקדס. כליכהתיק
 פעיר. חטקלקל נלכרםק'פ
 כ5 סנ3י6יסי כל סנ6חן,כה"ננ7רך
 סגרוח, כל סנ5רך, כלסנקקלין,

 כלוה סנסיס, כל , סנסנעקכל
 סיעת כן סגקוד, כלליסנפם,
 כפי )וקחת, סו6 כןניחנת,
 סנר6ס. כפיסנת65,
 סנקקלין. נלכהניס
 סנריה. כפי סגרוח, כלכשז"ר
 ס:סנפ'ן. כלכרג"ש

 הסכים. כן סקפליס, כ5כהים
 פולסי כסתח ספטיס, כטדכהיע

 כמ פליה ססס כוה פין,כסלף
hynn,כל עייף tos~w (כ 
 סיסיכן  כחצי סעיקג, כןסעניןי.
  כילו.  סיילמ ילבהענב
 עלת0ו. פיו סלפחק6י כיחכהרקע
 כ) ~Sp1t, כל ישומח, נ5כה"ם

כל מפשליה כלמשקק-פ
 כחספחסיס. ספרפס, כ)תפרקי
 פוקע נסויו ספיקל כלכה5בם,8
 כ5 5יק, כסן 50נור, נט7כה"ת

 %0וקיס. rg* 80' ילס5לעיס,
 לפיס. שליך כללכהצרף
 כ) rp' שרב כל סקתח, כיכדבק

 חסחלוח כל סקרגגוח, כלתקוים,
.

,ntDp תקודי. כושי מקלע, ש 
 (כק. 103 חקוים כלכהקב"ו
 טגס. סקודס נלכהברג
 וכס. סקי7ס כלכרקב
 כסנט סרס, ככונו סר3, כנודכמה-ר

 סרוקין, כל 0ר6ס, כסןל63,
 סלמעיס.כס6
 (ס. כסרכהר*ז
 ר3י. סרנ כבודכהר"ר
 כגפי ססנס, כל ססס, כנולכהאם

כשכינס.
 3גגולהו. כסיס כ65חכהשב'נ
 מסורס, כגור ח65י סדנר נטולכהית

 כוק חנפיי כסר ח",כסטי

 כל חבל, ס3ר61יס כלסחרעלסי
 סר6ס כתר חחורס, כלחחד.ר,
חפילין.
 מללויס. ים תסלל סנסתס כלכהת"'ה
 כולס. סחורם כלכריע"כ

 ועינם,כקוס וחמדהו, כ73ח1כ". כולהין. כולס,כו'
 ומחוס.כחט
 ו6געון. כפח 6ור, טילכוט

 0ע7רס. ג"ח כוח)'טכדגו"ד



 כחו.ח - ושש -כובה'ר

 תרמס. 3הש טחליכובהיר
 כעיקר. כופר 3ע7'סי כופיכוכים
 ונמין. כמ31וס ונגורס, כוחכהנ
 גתורס. כונסכונ"ם
 דנוגיס. שוחטרד

 וה'. זרי נפלברויה
 וסלס6ס. כמכ-ה
 הפוכה. כגסכוהת
 וסקנלה. כ30כוה"ק
 ו;הנ. כאף btr', כולוכהו
 6כ3. וזר כהןכמיא
 )למקוף " 6)היגז יי כותו כסכם"תטז"ו

 י"ק(. נ'יר נ"מ 6"חולוחיות
 תת;ליס. תטהר ו;סנ כקףכוזם"ם
 כוחם ' מייג, כילי וחסיהו, כגיחוכו"ח

 וחתיתה. כתיגהומוחס,
 טוש. ומשהה כהתה כוהתכםכוחייט
 .וכךי כך כמו, כח וכקן, כ6ןכחכ

 וכק0ומ כריס וכתה,כתה
 ולת. כלישכוי,ל
 ותסקה, כונק ותריח, טכניסכוום

 ותמפה, כף ותס0מוי0,כורעים
 ותק'רס.כמקס

 וטלוא. כונ3.סכו0"1
 כסר כ)הוגחר5ה, 1ג'עו,כוינניח1
 וגחינס. כמינוסונעתן,
 תסקח. כוגסכורם
 כקיחס ע15ווס, כונה עלתך, כוליכרע

 ועיירי. כרחועוגתה,
 וסטל'15לא כתשן ופיט, כל)כו"פ

 ופלה'. כרח' ומים,כפסיל
 וכל. ופיע כללטפדכ
 נססה כופיכופ'נ
 קרין. ול5 כחלןקיוס'ס, ויעודיי כל קרוס, 451נמו כצודוכו'ק
 ולנג'ס. כמלסכ-ר
 6ונ'. וו6סי0 נמ'טר.א
 רינה. סל כוסכוש"ב

 סערני. טחלכתק"ם
 סיח.כז,
 כוק ;כ6י, כילו ;קיקו כנחסכזז

 כל ולעיס, כ65' (ת, ט;ה3,
H~rזה, גלי זין, כל ;כהר, כל 
 ;ערי כלי וכוכבא, יעי ;סג,כל'
 ;כיח, כף (סג, כפוח br,כגוי
 ;ים.כרס
 6תמ. :ה כלכדא
 נמר. ;ס כ)כז"כ

 פרס. 6כילס נכד מ.תכזככא"פ
  ריי. כזרוקכז'ד
 מס. ורייס כהניסכז.ה
 גל6ח. חיה :ס כלכוהי"נ
 עד. למ'י ;כרונו כצודכזעל"ז.
 לייו. b3nD ;כוח כ)כזש"ל

 ;הגו. ענר סל6 ;תן כלנוקלע"ז
 רוזינו עוסין .סיסי6ל ;הן כ)כושערש"ם

 תקיט.סל
 כחפן.כח'
 כ13יכ"ח

 ביי מ"1, כד' חכת,ס,
 כח מי'3, כלו חפן, נחחלוקה,
 כל "יסג כל סר, כלמיתו,
 כ) מלק, כל חי, כלמט6,

 מסדה, כלי מרון, כטיןחת'ר6,
 כליסמדסיס, שיערק, rDn,כלי
 כרס תלדי",  יפר  חודה,כף

 חסר, כ10נ חליף, כתךחתר,
 מכתה.כח3
  ניגה. מכתה כחיכח.פ
 דעת, כינס חכננס כמיכחכייר
 סי6. נעה מד6 ניללכחנ"ה
כח"ד

 כחוסנני
 ימי. כמחוך דיין,

 הסעים. כמוטכחשש
 כמותר.כחי'
 .ו.. חסר כחוגכח"ו
 דרין. כחוסנג6כחו"ר
 הגויס. :חוקותכחוה"נ

 הסעיס. נמוטכחוה"ש  התוון.  בררת  יל נותכושבהם*ז
 ומי. חד כ) מרס, כחותרכחוייח כקף. וסוס כקףכושרכ



 ככיח - 6ב1 -כה,

 (יח. כמיכח"ו
 מרס. מרק כליכח"ח
 מכפי כנקם ינחלו, חכתיס כנודכחי

יסרבל,
 נניהומ. חייג. כלכח,יכ
 מתירך. כל ת.חות, חמני כלכח"מ
 מדם. נרע מתי כרסכחנ"ח
 סנויס. כחוקיתכחקהע
 סיג, גל טונ, נכר מ3, :יכ"ט

 עונם. כחיגם טוגה,כפוי
 י6ק6. כטרשך 7סעכ6, כטוסק6כשיד
 הסטי. כעומסכטרה
 ישטר6. כטופסךכטו"ד
 תדפס. ע'סס כלכשו"ט
 קלה. סוג כלכטים

- - . - - - ----- 

 חייו. 'חי כל מ55יו, יו65י כלכ"ח
 חנריס. 'סרגל כל מניכם, יחיכל
 טו3. יום כבודכיייט
 ימן. יד כחבכעי

 מלק. )הס ים יסדק) נלכיילדם
 6וילך. כל ,1736 כןכיכזא
 יפי. כגטו) 'תר כלכייסד
 יקפו. כן ימנו כבסיכיכ"י
 דתי. כנטול 'חל כלכיכניד
 ית6 כתן לליס, יעמס ככסכהל

לטיבג6.
 הסנט. יתוח כלכימה"ש
 4 ,, "כוטוהייש

 עורס. כיתיכים"ע
 וכסייס טולס כיתי וכש"קכיט'ע

 קית1גיום ן יסופח, כוכוח שסיה, כה כניכיל,כ"י
 עולס. כיתי עלי, יי כיד כ"ע ן סק יעקש נכנ '5מק,גונני

 החורם. ע) יקר כלי כיעה"ת ן ידימ' כי '3י76' כייסועות,
 מס. יפיין ג6סר כיעחש ן יוסי, בליל יקר, כלי יוס,כל
 גוס. ,ה עלניס יסר5ל כ) ב"3זב"ז ' ימד, כל ישראלי כל ית01,כל
 ככקמ ידחק6ל, כנקמ 'קניו,כן

 יוגיח, כף 'ונס, כגסייסר6ל,
 ,,tqp כתר 'י,כחיגת

 יסיק) כל otnih~ :מה כמכ"א
6ח'ס.
 3סוק6. 6יכ6 'וקף כתהכיה"כ
 כ'651 3ד3י, כי651 כעלה, רדכ"כ

 6חי. נתקוס נו כ'651כשמביא
 הס. תלכ'ס 3ג' יסי6ל נלכיסם"ה
 הקדומה. 'דו כחינהכיריה
 ה6וו3ורנ. 'י כפיכחב"'ה
 הגסתיס. 'חוח כל ג1ג6, ס6י כיכיה-נ
 החתה. 'תזח כ)ביה"ח
 תלי. ספונה " כ"יכיה"ע
 הקרוסה. ידו כחגכיה"ק
 רקון. יהי כןכיהיר
 הסנה. ידוח כלכ.ה"ש
 3,ה. כיו65 גו, כיו65כיו"ב
 חלליי. '651י כלכיו"ח

 4. 'עסה כןכיע"ל
 נ3י6יס. על יקר כל'כיע"נ
 ר6סיניס. נ3י6יס על יקר כליכיעניר
 רעים. עני יתי נלכיע"ר
 סרי:. יד כחי3חכהפ
 קימי. יי כחג קדם, תתיכי"ק
 י15ן. ימי כן רגז, כ'7כ"ר
 6תן. רקון 'הי כןכיר"א

 ניעיגי גתהלס רקון 'ה' גןכיר:ב"א
6תן.
 דווי. רגו כידכיר"ד
 כח3ת', כגרכ"כ

 כח כסרה, כופרך '
 כלי כרס, כללי כחג, כךכחו,
 כל כהן, כל כ7.ן, כלכקף,
 כל כרץ, כל כתה, כלכך,

 כתוך, כתוני כן, כתוכחג',
 כריי ברקי כפופה, כף כח3,כן

 כסינה. כחר כן,כהוג
 דתי. כנוסו כמוככייר
 ס)גגוח, כ) כי סרעג, כנד כיככ"ה



 כים - 119-ככה"ר

 כל סקלן, כל כלו סע7ס, כלכ'
 ס6'.כי
 רימח6. ס6י כי כלככה"ר

 סנעולס. חס3 כחף כלככהחיב*ע
 יסקה. נכונקכטים
 011. כיו65 כ)ככיו"ב
 כלמון. כן כתיגיןככ"כ
 כטורק כי tnsuws כמרתי כנרככ"ל

 ל3'. כן כפ')5)ע6,
 ססי6. כמת כלסככם"ש
 rD. כלי כל hnSP, נכוליככיע
 פילטו. כך כ13לעוככזפ
 ר'0חbo1 ,6' כל ר6סון, כנ4כב"ר
 יכיס. כ3ו7כקף
 ססי6. כעוס כלס סגי, ככלימכ"ש
 לתעלה. נח03י כ3רככת"ל
 כלסון.כל'
 ככר )כחי בוכני )ח,, נסכיל

 ל.לה, כל פסס, ככר)6ין,

 nwr. כלי וס3, כלי ים, כלמל.1
 מסיכי, כ)6 מקדו, לעולס כיכליח

 מקו, כלל'טנ5 מרק, כלינל.מ67,
 חיודוח. לחסכחג
 תרגיס. ו)6 מלי ל6 כחסכלתהם
 כגלו יכיגס, ליסר6ל כנויוכל"י

 כ' יסי6), לוי כחן י736,לנלמ
 .'סרועס. לעד כסלו'כרוסס, לעי כסלו יקר, כלי 'ob,לו

 לדני, )עולס 'ונ" )6 כיכליל.א
 לכס. נוכניכל"כ
 יעיט. ל6 לעולס כ'כלל"י
 על5, ליטכ6 כל תסכות, כליכש"מ

 ע)6.ט. כלסון מל'כל, תעלס.כלפי
 נמסס. כל' ג6ס, )1 כיכע"נ
 עלתם כילי עליון, ל6) כסןכל"ע
 לעמור. כק6 ען, כל' עיר,כל'
 (רם. לע3ויס נוערכלע"ז

' סכלם, bS1' ףכל
 כל28)

 ,ם',
 ! ט כ

 יחי. (הן נל6מרכלאחז"ד
 'י. כלטמרכלאחיי
 שול,כלי נלעס, לנן כוסןכליב "כלא"י

 03ר6.כליסנ6
 076. 3נ' כלסיןכלכ"א
 כי tO'b ינכר 3כמ ל6 כיכלכי"א
 6חריו. ירי נתוחול6

 דיע זטכו  כנפניכימו*ר
 מעלס. כלפ'ע"פ-ט
 סתי6. כלסיבלפ'ש

 ממורס. ס6תרס כיפיכלפשההע
 hnp. כלימנךכליק
 לעסין. כל'כל"ר
 כלכלת סרח, כלי סגי, כליכל"ש

 סיג. snlbS' כבטפטסכת,
 סחן. 6ח לסגר נייכלשאיה
 סמורת. ס6תרס כלפיכלשהית
 5יק סנח6' )3גס ככ3 צמח*נכליש

 ננס. מחסת6ייס
 כנור תחכומי, כנוד תמו), כגתוכים

 תסנט, כסן עעלסיי כנודתימחו,
 תהודק, כועי6 תסקס,כוגק

 כ'~

 יכוחיס.כלסין
 חתלוכס, ל"כ'

 סכלים.כל

 כ)יתגוקג, עעטער, ככלת3רכין,ן
 sw* כל תם, כל תחכיח,כל'ן

 תסקס, כ3 תקום, כל תילס6,גלן יכלל. וערע כ))כלופהכ



 כמע"ת - 186 -בםאבץד

 כן תקותוח, כחח nSDW,כלל
 כן תטתט, כן ת65חי, כןתוכח,
 תסיה, כחף נקף,ת:וקק, '-תסיט,
 תסכנו, כסרס תכניס,כף

 כחג' .
 תלכוחג' כחץ כחי3תל6,תקוגג'ס,
 7רוק6י. 3ן כת6כלכטאב"ד
 סכתם. כתמרורכמאה-כ
 לכרכה. ;כרוגם כת6וורסכטאד'ל
 מילח. 6חס תספטן כןכמא"ח
 לנרכס, :כרוגס חכתיגו כת6תרכמאחז.ל
 , ,כמאחטייל

 7ת'. עריס nh1Dכמהע"ד
 ר3י.  176ני תטרח כגסכמאיר
 לפרכס. ;כרוגס רגיח'גו כת,תרכמאראל
 כתעולה 7רוק6., גן כת6כ)כםנ"ד
 דין.3יח
 מוג. געל ת65 נ6ןכמכ"ח
 דין, תןכל ר6ו!ר, חס כלכמ"ך

 כחס 7כחי3, כוללן ד%6ר,כת16
 כתתין.ד%;. כת17.0כמי,ונכיס,
 ד6עס5, תס כל Wh7?, תס כלכטרוף
 6תר. ר6ח כתה דפתר,כתלן
 DDh7". תס כלכמרא"פ
 כ) רמתנ6, 67תר תס כלכטדא"ר
olpnרחתנ6. 57תל 
 ית'. כתתיןכמד-מ
 כחתנך. 7עד'ד תס כלכמרע"ר
 תהכל רגם, תירס כ)ל'ככורכר
 רחתן6. דע3'ד תס כל למתר,דפתר
 רחתג6 יעבד תס כל לפרעכמד-ר
 עדי..)ע3
 סלסיה תסתעוח כןכס"ה

 רני. הרג מקיום תע)ח כגורכסהה"ר
 סע0'ס. תכתני כחגיממה"ע
 קנוס. כתספכחכסהפ"ם
 סר3. עוגיגו ננודכסדיר
 ל3י. הר3 תורינו כטורכםהר"ה
 כתומכי סתעח6, 60 תעניף כחסכמהיש
מסיח.
 ר3י. סר3 סריגו כניהכמוה"ר

 3יסי6ל. יל13 כחוסו 'כמוי"ב
 כן. כיוי וכחח, כגסכמו"כ
 ופער'6וח. כתחיןכמחפ
 רתון. כתו5'6 ר3י, כ713.תוליגוכמו"ר
 סכח31. כתו. . סתיס, כתורףכמו"ש
 סכחג. כיזכמוש-כ
 סניפק. כתו סנ6תר, כסכמוש"נ
 כתו לעיל, טגח63ל כת1כמושג-ל

 צקתן.סנח63ר
 ר3. סלל כתע6כמוש"ר
 -, (תת. תקנס כ6ןכט"ו

 35רכס. ;כרונס חכתינו כאלתרכמחדל
 ניסרק). יר13 כתיחוכמ."כ
 3.סי6ל. ירכו כתיסוכריכיי
 סתיס. לפס ימיו תעסין ננכסיל"ש
 כן. כתו כסנף, תסייע כסנ6כס-כ
 כחוג. 65%חיכן
 קטם. כן נתוכמד"ק
 )נך. תס6)י0 כל )סקריך, תקיט כ6ןכם"ל
 לסלוע. נתסיוחוכטליה
 1ע7. לעולס תלכימו כגורכטלל
 תנסני. לעי תקיס כל כממפ"ם -כסל"מ
 תעמל (qp פלחתי, תסיח נהוכס"מ

וכמריס.
 גית6. כתלך תנומתו, כ713מגמנ

 סתייגס. כתנאיכמנה"מ
 תעט תסוגות סחטגחן 6יח'יתכמנפ-צ
 טמינת. נקוףכנולן
 להדיוט. כתס'יהוכטסלה"ד

 על, תחסורך כל תע)חו, כגוץככרע
 כחג עגי, כתר עמס, ע5וחכ)

 פחים.תכחדי
 רני. ביוני תעלת כגידכמעא"ר
 7'ן. גימ כתעססכמעב-ך
 7ת'. ער.ס ~obnכמע"ד
 הפיע. ע) q'ptn נ))כטעדופ
 תח55. על כתח65כמעים
 לת( hSnn על כתמ65כמעם"ד
 רני. תע)ח כרייכטע"ר
 חע6יחי, תעלח כטדכטינת
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 סנ6ער. כעס  סולתו, עקום כ5 כמהרנ"א ן פווסיס. כעת פעהיס, כיחכם*פ
 כעו nlnDS, סגיסנין כתו כמשנ*ל ' כן עקועום, כעס יקרס, נליכם,ק

 לעיל. סגתנ6ר ק5ח.תוכח

~tao
 עעלח כטד לני, סויגו כטד
 רע. סוס כ5ינ',
 076. כעל6ס 76וס, כעריסכמראפר
 35לכס. וכרוגם לסיחינו כע6עלכמרדל
 כתשעו.כמש'
 עקוס כ5 ססו6, עקיס כלכמ"ש

,9Wb)D5כעורק תס6לוחיך; כ 
 ס63לנ1, כעו סקיי, נעופעיס,
סנמג6ר. כעי סייעי, כעו סכחנ,כתו
 ס6ער. כעו ס6פסר, חס כלמטומא
 16עייס. שגי נתוכמשאף
 לעעלס. סוער נעוכמשאלות
 ת651. סלמס תקים כלכמששם
 וככונס לנוסינו סוערו כעוכטשארז'ל
לנלכח.
 כחומס. עכחנ כעו ס63רנו, כעוכמשרב

 076. ניי סיס עם כלכמשבי"א
 פסוגמ6 כעי ס7לסיי כתוכטש"ד
דתית.
 ס6ערו כס סכחונ, ס6תל כתוכמסדה

סחכתיס.
 סכחו3. ס6על כעיכסשה"כ
 ויפר6ל. עמס כיסכמשיו
 לנרכס. ,כרונס ע6תרו כיוכטשז"ל
 הסס. חלול סיס תקיס כלכטטוה'ה
 וכרוגס מכעינו ס5תרו כעוכמשתדל
לגרכס.
 סיחנ6ר. כתוכסש"ין
 לקחן. סימ63ר כעוכמשית"ל
 כח31. ס5 כתסתעו סכחו3, כתוכמש"כ
 לעעלס. לכחכחי כעוכטשכ"ל
 סכח3חי כתו לקתן, ס6כחו3 כתוכמש"ל

 לעסיח. סגוהגין כתולתעלה,
 תעה. ס6חס ווקיס כלכטשיימ
 פ:6על, כתם סגלתי, חקים כלכמש"ג
 סגחג6ר. כתו סנ7פק,כתו

 3פנש. סנח63ו כעיכסשטעבים
 מפירחחי. כעוכמש"פ
 סקיס. כתו סקול, נתוכטש"ק
 ע73. סקנס עס כלכמשקיע
 ר013ינו. סלעיו כשככהר"ר
 וכרוגם רסוסינו ס6ערו כעוכסשרדל
לנלכס.
 מס. סכתנחי כעוכשה"ש

 חנומ. סחי5ס יקום כ5כמשתרית
 חפ6לח1. .עעלח כנסכמ"ת
 יח. כעחנחכמת"י
 כאכר. כגביר,כנ'
 כך גטילס, כיי גת65, כ6ןכינ

 כל נחר, כלי כ5י.גחסח,נבער,
 געיס, כנור גפם, כלמרי,
 גרבה, כן (tblp כן גוהגין,כן
 נסח, כף ג3הר, כטף גיסם,כן
 כפס.כפר
 סמחוע'ס. 6לס כגפםכנא*ה
 יכנסס. כנפסן וכ"גכ'נ
 3מל3. נפלו כיכנ'כ
 נדו5ס. כנקחכנ"נ
 כולס. כמדכנג"כ
 הדס. כמדכננ"ם
 מכוס. מגזכנמש
 ית'. כגקוג רעיי כנפילכמד
 כנסוג.כנה,
 סנ7ולס. כנקתכנה"ג
 סיתם. כנמסיככה"ר
 651. גגו6חך כלסכנ"ו
 ומקי7ס. ג6ה כלסכנוי,ח
 סיס. וכל )ת65 כ6ןכמכ"ה
 יסכג. כייס כדכנו"ש
 לתמלס. כג:נרכנדל
 פס. כ),כרכנז"ש
 גחסח. כליכג"ח
 יסרבל. חכתי כנקחכנהק
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 כגקח ישוקלל, כזקת יונס, כנפיבניי
 - יקוד. .נ5ח ולכמר'סלקל,

.:." 
 יחוק6ל. כגקמכנייח
. כלת. גו60' כלככ"כ

 e~o. כ6ן נ65% כ6ן כרהכ"ג
 לי. נר6ס כן לתעלם, 'כמכרבנ"ל

 יעחי. עניות לפי נל06 כןכנלענ"ד
 לפרס. (Db1 כןכנל"פ

 דעח'. עניומ לפ' נרסס כן .כנלפע"ד
 " " * "כנלפענ"ד

 מלוג. כגכקי תיס, ננטכנ"ט
 יסרבל. כנסחכנסי
 פנל. עס נפיס כנורכנע"ן

 ססכ.נס. כנמ'כבשה"ש
 יונס. כנפימנם"1
 ק5ח. גל6ס כןכנ"ק
 רגניס. כנףכנ"ר
 אכלס. כנגדכנ'ש
 כתירס.כס,
 nhp, כל קליק, כיכ"ס
 כ קיון, כי קפר,כל
 6סס. קוקיס כסף 6ליסו, כק6כס"א

 : יסוקג6. נס6כסדה*ר
 סיס. כקו'כסה*ד
 סכחונ. כקיר ' מכנוי, כק6כסהיכ
 ' חסנ. כתףכסויו

 ועונם. כקוםכסלע
 תסגה. נקףכטיט
 ננחר. כקף גססימ, סכנת כלכם"נ
 קכוח כסור'ס . פקוקיסי קופי כלכסים

תורים.
 רמתיס. נק6כמ"ר
 6ליסו. סל כס6כמש"א

 סנמto1Sb, .6 סל כק6מסשאה"נ
 חורם. קמר כחינחכס"ת

 ותווווח. תפלין קפחים כומניכסתו"מ
 כעחירח. כעין,כעי
 כס עולס, כסוגת ענינם, כדיכ"ע

 .טחילח,
 עלתך, כולי עיןל כמרף

 עיל"ק,ו,..כל,ון כח, ע15תס,כונה
 כ5 .עון, כל ען, כל'עיניסי
 ענין, כל OD/ כל עיקר, כלעין,
 עת, כל עיסית, כל ערג,כל

 עליו, כת3 5וד, כח3 עון,כמרח
 .: ,עליון, כסר עור,כחגות

 כסרק
 'עיל6ס.

 356על כען4' 6חד, כעדכע"א
1 בגודל. 356ע. כעוניכעא"א  

 ) ית.. 6מר כעדכעא-ד

 ד16ליית6. כטין . דתי, .כעותרכע"ד
 תקון. ר6ורייח6 כמןכערא"ת
וסג._ יינר כעוס וט, דרך על כןכעד"ו

 ן = י '
 תטל. דרך על גןכעד-מ
 , 9 מקון. ר6ולייח6 כעךכעד"ת
 מבקר, כעולת - הלל, עסת כןכע"ה

 . מנוכל.כעיין

 סיקר. כעילתכעה'כ
 מנוכר כענין כעה"נ : קוף,כל

 ל יוליךי ססתיס עיף כיכעהיא"ה
מקיל.
 מפרט. כעיןכעה"פ
 עור. 'כליכע"ז
 דתי. כעמי דיל, כעמיכעו"ד
 . :- .ן וס3., יינר כעו3,'כעודם

 :, ' . ס3קר; כעילחכעוה"ב
 . . '. ' ~ תעמס. כתוססכעו"ט
 .. דל. ' תעפס כעוססכעומל

 :עכוס.כע"כ,כלי
 לו. יעמס כן עמס כקערכעכי"ל
 לס עסיתי כן לי; עסי' כלסיכע"ל
: . .סכון. לתיגו עוף. כלכעליי  

. 

 .' פניני: ל6 עיתך כיליכעל"פ
 . ' , תעסה. כעומסכעיט

-... 

 . ,ירקיע. עלכוי כתן דעי, עעסס כעוססכערפדד
 ': חייס. תקור כי.עיךכעמ"ח

 גקי6. כעפרכעט"נ
כעמ'ס

 נופיי
 קד.ס. היות על
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 13. נססו עוי גלכענ"ב
 עניו, עס'רח כן עע, עוקם כלכע"ע

 עמה.כעת
 6ליליס. ע3ו7מ ע731 כקלוכעע-א
 כעו73י o~r) ט713ס עוגי כקלוכעע"ז

 (לס.ע13דס
 מבעולס. ענרוח כלכעשב"ע
 60תרנה, ע5הוחי כל עתיות, כהכע"ח
 היוגו.כעין
 כי פסוטוח, כונוס פה, כגרכ"ס

 ערוכת, ככר עולטו, כךפליני,
 מחום, כלי ספחן, כלי פ(,כלי
 פכיסי יל פטר, כל סטור,כל
 כתה מוקקיס, כיה ODD,כל

 סלוני, כיור פלוג', כנודפעתיס,
 מסוטה, כף מקק, כן מירס,כן

 ע(. כחס סק.ס,כמונח
 6'. כפילוס 6מריניס, עקקו כךכפ"א
 3כל. כסר לסיוי פטפוטיך כלכפ"ב
 פלוני. 3ן פלוני כתרבפכ"פ
 יחי. כפיוי דינו, ספק כןכפיד
 סירם כן סכח31, פירס כךכפ"ה

 הלצן. כסולחקוגטרק,
 הצין. כב'כפס"ד
 סכמונ. פירוס כןכפה"כ
 סנל6ס. כפיכפה"נ
 הקוגטרק. סירם כןכתה"ק
 הרת. נפיכפה"ר
 "גה. כסויכפפם
 פרוטהכל ופעס, כעס כלכפו"פ

 ופרח. כפחהוערוצם,
 חנניך. כמרפכ"ח
 טונה. כפויכפ-פ
 תסכני. כמרס תנהג, נפיכב"מ

 סתק'ס. תנהנ כפיכפמה"מ
 הסתיס. מן כעולכפמה"ש
 נפחי. כפיכע"נ
 עון. נסרחכפ"ע
כפירוס ל6סונ'ס, מקקו כןמפ"ר

.l1Dh)

 oStb~ סל כעחמוכשש"א
 סיכל. סל כעח"וכפשיה
 עונם. ס6סס כנוח כלכפש"ם
 תתריס. כעותכפ"ת

 ומלח. כפמורכפתו"פ
 כי75 75ק, כהן 35ול, כנודכ"צ

 כן 5רס, כל 5ד, כללולין,
 5רכ'. כל לרכו, כלקריך,
 3גנורחו. ססתס כ65חכצהשוב
 קלידכן לגרך, 5ליכין כ16כצ"ל

 לותר. קליך כןלהיות,
 תנלכין. כילדכצם"כ
 ס3ח6י. נגס 75ק ככ3כצנ"ש

 חתם ס3ח6י ננס 5יק ככ3כצנשחל"ם
 ot~bn.לנגס
 יקית6י. קדתה יומו כנרכצופד
 מנח. לרכי כלכצ"ש
 חנ6. סל6 5רה כלכצש"ת
 כך קליסס, כדי קרסו, כנורב"ק

 כל' קרי6ס, כל קגע, כלקרי,
 קולחי, כן bpDtp, כל'ק'יס,
 קעקע. כמוכח קידס'כחפי
 6תריגן. bp גיכק"צ

 וקני. 36י 176גי קדוסח כגורכקאא*ז
 עורי לדוני קיוסח נ13דכקארמו"ר
ולגי.
 הסוס. כקליפתכקייה
 סנוף. כקניןכקה"נ
 ית'. סנוף כקניןכקהג"ד
 לעלתו. ייון כקיגסכקוא"ל
 קוף. ים נקריחכקבס

 hbnn על כתח65 קנוע נלכקכעם"ד
דת'.
 תקטין. קין כלכק"מ
 אירוח. כקניןכק"פ
 ינגן. ק7ת71 כ3רכק"ר

 %קכמ6. 3ס6י ר3' ק6י כיכקרב"ס
 תעלמו. סם קדוסח כנודכקשים
 יחי. סגולי כקטןכקשנ"ר
 ח68לחו, סס ק7וסח כ713כשש"ת
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 תקום. סל ל15נו עוטין כסבן כשאערש"ם ן כגנז ר6סין, כל' ראגו, כ713כיר
 ס3ח, ככני כלכה, 0) כוק כש"ב ן לההיס, כח6 רסיסי כיףר6סי,
 מעל כסף 3סעחו, סלתה כקעו07 ' ימנגל. כסג רגעי, כרס רגל,כף

 ג,6ס. ן פלס - 6יתח - ריקה - כקדרןכראשו"ן
 תהוון. 3רכ0 ס) כוק כשבה"מן 3סת6). - ומניס -גינוין
 ט3ערוס. כליחוסכשב"ע לריח. כליחתכר"ב
 מתן. ח6כ) נגל סיטנו כ)כשכת"ח1 סג'ה. גין כריקםכרכ"ש
 פירכו,כל 737, ס) כבוכבי"דן נת).6). כרכן נוגריס, ר3 כתהכר"ג
 יחי. כטרוףן ופקחי. כרחי וקים, ל6ה כוסכר'1
 סכ310י ס6תר כווו פסוקי כ)כשיה וכסחר. כריסכרו'כ
 סקרילס, כסורי ססח63ר,כתו וכלקח. כרם)כרושל
 וערירי. כלחכר-ע
 ופלחי. כרחיכרו"פ
 וקדם. ל6ה נותכרו"ק
 וה. כרליכר"ז
 מתי. כרסכר"ח
 תל6. כר 6ל, כרסכרס"ל
 תע)חו. מ6ר רוס כנתכ:1-שכו
 תסתרחו. ס6ר רוס שודכרפ"ת
 ת)י6. קו)חיס רע.6 כו)63כרק"ת
 כמיעיר. כססיכש'
 כן' סתו, נגוי ס3ח, כנורכ"ש

 מנח, ככני סלי, כולהסחיטס,
 עג', כלי סיר, כלי סעףכלי
 tb~np כ) סנעס, כ) סיח,כלי
 סעח6, כל סעס, כ) סכן,כל
 כתו טכס, כתה 6נויס,כעס
 מנפתר, כעג סכחו3, כתוסטר,
 כרס סמלן, כלס מגייס,כף

סלתח.
 כסטאר.כשאי
 קינוחינו, ספתה כתו ס6תלו, כתוכש"א
bp~(לליהו. ס 
 6ססר. ס6י כססכשאש
 סנני6. 6)יס1 סל כק6כששה

 (כלונס חכתינו ס6ערו נטכשאחז"ל
)גרכה.
 )ו. כמפתרכשא"ל
 כ)לס6חריו תנוקב, סוייגו כ).כשאיים

מעסם,

 ססוגמ6.בע'
 לותר. כססםכשהש
 ס3ד)ס. סל כוקכשה"ב
 כסוף 7ת'6, ססעמ6 כתיכשהיד
הזין.
 הסליע. תקפני היו65מ כסגגסכשרשיה
 חשר. כמפוערתכשהע
 הקרעה. כסוגיכשוה*ק
 ותילה. יחיעם כמגכשאט
 ותטיס. סלמן כס6כשום"נ
 ותוער. וקל סכן כלכשוקיו
 ומנס, סגם גל וס03, קנח כלכשמש
 ותפס. מפס כל וסעס, סעמנל

 (תגו. סעור כיון כש"ז,
* * . כשחכמדל,ן לגלכם. (כגיוס חכמינו ס5תלו כתו כשהו"לן ")ס. כמיעיי "כתים, סגו כד כש"חן

 טו3. מס כחיכסה"נ
 י0כ6ל. סל כליכש"י
 b)ph. יי סס כיכשי"א
 צקתן. סימג6ר כתוכשית"ל
 סכחט. כמו סכן, כלכש"כ
 סכחנמ' כתו )תלקוט, סכן כלכש"ל

לעע)ה.
 5ין ד"ן ליד סגסל ניוןכשלדאסא"ם
 חייו. 16ח1תו5'6ין
 סכן כל )תכומ, blon כלכשל"מ

למ)קימ.
 נרולו. (5blwaכשמב*ד
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 סג6עי. בעו נכרי, סל כליכש"ג
 עם. )קטל כססו6כשפע
 לנוסח-ח. רצוח טגיחן כיוןכשנרעל
 לעעלס. 0נחנ6ר כעוכשנת"4
 עסיס. סל כשדןכש"ע

 וסעמbnDn .6 כלכשעהם*ע
 ועגו. סעגר כיוןכשע"ז
 pl~?'D. סרק כחלכש.פ
 סג76. כסעוסרחכששה
 קירוע. סל בוקכש.ק
 סיח. כלי ר3י, סג0 כקןכשיר
 סם. ככח3ח' כעוכש"ש

 כחג סקדוסס, תורס כדין כתוה"קן ונעין. כמוכוח כתו"נן סקודה.ן כחני סק17סס, תורחו כנוי כתה"קן
ו0קנלס.

 וחחיעס. נחינה כתו.חן
 עוגם. וחמיעס נח'גס כתוחשן

 ונחיגס. נתפיס כתוען וחקוריס. כחומסכת-מ
 פקק. כחורם O'pD, כחונתכתו"פ
 וקייושן. כתונסכרפ"ק

 חלע'י כל כת"תן
 מכעיס, כתקון חכם,

 עולס. כח,3ס כין"פ,ותניי. לנרכס. (כרונס חכמינו .חקון _תחיל , מוץ 6יגו טינ פהג.י כירןכששאחו"ם חכתה.נחר-'
 כחירון. כתע, כתי'ן סל כחרס חם5רחו, סס כנודכש"ת

 יי. כחינם יוגחן, חרנוס כןכת"יתורס.
 הלכוח. יקוד חמ6רח כתיכתי"מ, לוער. כסמיכיכשתיל

 קדרו. יד כחגכוזי"קן חפ6רחו,כ13ר חויתו, כבודכ"ת
 כהוגה. כחל כל', חוד כליכת.כן כי תרעלה, כוק מנמותיו,כוט
 כחלכסונה, הולס, כתר כ"ס כ"ככ"ת ן כי ח65, כי חיע6, כיה63,
 תועבה, כל חכלח, כלילמס6,
 כפוח.חעויס, חרגם, כן מיקן,כן

 חמס.כער
 6וגקלוק. חרגוס כןכת"א
 דין. 3י0 כחוגתכשכ"ד
 קורה. כחובכתשת
 כנוד סקיוסס, הזיחו כגויכת'ה

 סרעס.חס6רתו
 כוסגח הג7ולס, תורחו כגורכבעה"נ

הנקת.
 הלעה ]תפנימו[ חורתו כנודכתהגי
 '6יר.נרו
 נחנ'כתה"ע

 סעחיס_

 עלכומ.כחר
 עלכוח. כמלכתיימ
 נפתך. ח16ס כלסיכת"נ
 קומר. כתגכת"ס
 כסר פור, כחגות עור, כחגכת"ע

על.ין.
 פ(. כחס . פקיס, כתוגתכתיפ
 י3וק' סריגי מחי כנעני מאצים פ"םכ.ת

 קעורי. תלי' עו6ג'עינוגי
 הכע.ס. כחקותכתק"ח
 ר6סוניס. כחקגתכתק"ר
 ל6סיי.ס. כתקלת וחע:4, כמגכתיר

 ופלס. סיעה נח3כתשו"מ
 פו3* סס 3מרכתשייט


