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הש"ע יסיע סר עסק.
שלע"ב ים סגת עמס נפח.
נ יסעיח חנ.6-3
,שעיף
פל כל שכס
ישעכב 1,יחרועס
סטי

מאלמג

תייחי'

'וס תעכיח ,וזנחן

י חפינה,
פרינ6סיי יחיה מתיי ,יי
ד חורם,
חסינס ,יפה
יסי

8ת

תשר ,ימי
י ~lnי ,חיניח.
יסתפ SDn
החצנתן 'ח63ר .lwpi
ותהלת.
יתביש ימנרך סבי.
סיריס על רוס.
"מחצ-ר
ן סגם יתבשוה4ג .חגרך סט הגדול.
יסקורי sb7Dnפיכק ,יתיו
 ctsnיע
ירףו יגדיל חוגם 78,1יר.
ססועס.
יש"צ יין סל לסריס ,יעתרחי לונו .יחר'י יגדל תירת ומדיר ,יתכרך
חיועה ויחד.
 1*SPיסתרסו 15רו 1נ
יחי
61171לו1נ.ו6ל 1עולס יחוויימחעל'הכ,החי
ץ ויפס תר.06
ישצ-ו ע' 1יסתרסו
יתו"ת יתווך ויתעלה ,יהד חגועה
ועד.
.1חי.
יש"קייס טנח קתס.
ישזר יה 6סתם ר qp,, ,63סלית יתכ"נ 'חר כנטול.
ליפת ,ייסף סעי6ל ליניו ,יחיא יתיל יח83רלסלן ,ימכן לנרוק ,יחכן
לומי.
טיס לליח ,יסע רב
ישראיל יס ,ס3חין ,רנר'3ן ,hnSh ,יתמ"נ יהרת חננה.
לתקדסך (יריע). ,ס פסיסיגי
ף יתמ"ק ימיח הקמה.
יתע' יחעל.0
.ollnS oltnlh
הטר"א .ח.ס תניס ינוח וטי13ת6תן .ית"צ יתיכך חחיר לרולס.
יתיק .סוס קטן.
ישורט יס OnD 6רג 6תגרך.
יש"ש .וט פכל 1מ3מ. ,ס סל סלחה .יתקיף 'סשה ,חגיעסי,
.תיש יחניך סתו.
ס סיג סגי פל נ14ח.
ישש.ניי

שנוח ,קהלת.

יתשה.נ יחניך סתו מגדול.
יששנהע ישגה סל תעלה.
יתש"ו 'חגרך סעו 1יחעלק.
ץ"2ת יי ספחי תצמח.
ית' יחנקו' ,חררך ,יתיר ,יתענה .ית"ת 'סם חלתו 7תורסל'

3פנ' עלתו.
כ' כ13י ,כס ,כן ,כל ,כלל ,כשניע כל
כתו ,כן ,כף ,כתר ,כחג ן כאכפיע כל6חי גפני עלהי.
6ח
 ,36כטד6ס ,כנוד6ל0יס,
י ,,כל6יסן סתוע(.
ן כשה כח 6ער ס
כ"אנטי
6ימ ,6כבה ב נ6ל 1נרסיתו.
כופן
4ג4י כךכל 6חי,ן כבה"ד כנוד0כולי
" אס
סיס סקתר דגר.
כד 6ער ,כל

'
,
ן

גל וכקורין ,כל  ,D'hכלי 36ן ,כאה*פ כלל 6חר ספרה.
כלל 6ה ,7כף 6חח ,כתנות 6ור .כאה"צ כה 6טר ססס 1635ח.
בש"א כ6י צעפה כ*ס 6חי ,כ6ן כטו.א כגיד
,06136וע'לכ.ל 6ח7וצחי
*16 1עריס ,גנוסר 8תר ,כח3ן כאוה"מ כל צופן 0ת
נגלח 6ל.תו כחוג 6ח6 7ועל .ן כאומם"נ ממפרס וכעגסס.

'

של

- 188 -

שהש
כק ט,

טפו
כלי

ב4ב כסמ 3טח,
עשן.
של %
נו5רין,
גנל,
1פBם~.
כארה %ותbנ
י
ל
י
כ
נרגל ,כחל ניגש
כבהו כנחס 6ין זקוק.
כבא-ב כעס נילני 6יכ3 6עוק.6
כא'ה כ16 5כל חען.
ככאבדל"ש כ63ין ט דפס .S1bnti
כאוש'ל כס קערו מכעסו וכרונס
י 6יכ 6בפוקס
ככאכ,ש כפסגילי
לרוכס.
כאש כל לניוח יסר ,%כלן 56ל ככאו"א כנוד 6נ .061
כבאים כויס נכדי למלח פרק.
ינוס.
כאיוחר4ל כ' לירך יעים ומטח 0יש כב"ב כ3 5ני גיחו ,כל גפך ניח.
בב"ד כס גיס דין ,כמונס 3יח די4
 otSn1יוקיש 5ן.
כאהיל כני66יויס ימקם לינור,
כביהכניחסללי כצניןסוריוקי כולסו
נסיי סדדק -3 'Sm9ם סע7רס,
כלסל ימ 1%לל.
כוחל' ניס מרמס.
כא4כ כף  Sbכף.
כ"א כיבכינכנסשיוטס כלס שתש כבראפכיסלי ניס סעררס.
ככהנן כל גני סעיס.
נלס נטרם.
כבה*צ נ 713ס135ר.
כאגל כawn) prb 9
י ניח סכחס.
בבלש כשו ל 6על ,כל 6מ 7לפי כבהירכוסי
כמתשע כ3ו 7סחורם.
עגמנו.
ס3רזח.
כאלמיר כ6ל16 1ער  %פרפסי דתי .כבוה'כ
י
מ
כ
לסנור.
ככוריצ
כאשש כל 6ס (ד טיס.
יד סחורם.
סו
כנ
יוח ,נ6ן 6ין עקום ככוה-ת כ
פל
כאים נפנ
כ"כ ושכב ומיהב כחט 3פהס וסגף
י 6ין  olpnלסיריך.
כשטיל כ16
גגני6יס ותסולפ גכחוגיס.
כשע כליס נסס ,כל 6ערלשפיה
כבצע כטד פיקרס.
כף 5חח כסס.
ככהת כמר סיס6ס.
משעועיו כתלו פירד ינודס זרם.
כב"ח כפר כינס חכתם.
כאעש כי  06על'יי.
16ש  nb'Dמ5ס כמפ"ם כפגט גקיל מ*יס תוניס.
כאעשר*א
כבי ,כריכול ,נכעס.
6מ.
כב"י סק ניר ת ,כל 3ריפיפן,
י שקילס פלך.
כטיפ
י
כ
כלי 3ן  ,1DYכח3 3יח יוקף.
כ4איכטנ שלפלש עינסס.
כביכו"לכי63יס יקערכן ול6ל56ס.
כאצשהכ גלן  %6סכפוחן.
כארהל כלסר סערו רטפיט )כותם כב"כ כלי נחוד כלי.
כבכאכ* 8כדם נכד' 6כ'לס פרק.
לנלכס.
כככא" 8כ)יסבכיי 6כילס פרק.
.
ק
0
5
י
כארץ כחני קלסי ל'
כבכ'ם כגולפו כך פולשו.
כ484ליפ כי 6חס לסוס לכל פופל .כב"ס כגורו געקיעו פונה ,כטיו
נך *ס 6מס,
כא"ש כקור סם,
תחוג כעסמל 3ירס 6עמ.635
כלך 56ל סכעוסך.
כבם-פ כטיס 3מ עלך סניתס.
כבסרח כחופז גסך מיס.
ומשהע כדפוס סל פולס.
שכשהר מ3ו 706כעופו(לתפרפ) .כבסחים נחנט נקפלחיים פוטפ,

כליו,

טשי עי

סי

כביע

כדעה'ש
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כב"ע כ33ס טיגו ,כופל 3ע7יסי כופר כדאיפ כדי לכיפת פרק.
דכואך ניה,
כד"ב
כעיקר.
:3ך ,כה דירי 3חך.
כבע"נ כרעל נקיון ,כ( 3ע( נפם.
כב"ש כריח סת6י ,כשין סלתה ,כגס כרב"א כיוך .o~b ':3
3ן סגמו: ,סף 3י6הסטר ,כריקה כדב"ו כדרך נסר .071
כדביק כשעיגן (תיתר לקחן.
גין טניס.
כד"נ ככן דין נ3ר.
כבש"ע כגידן סל עג"ס.
כד"ר כלגיר %7י ,כדי שור ,כו
כב"ח נחוג נחורה.
דתיהן ,כיון 7 077ם.
כבתכ כל' כמון כל'.
כד"ה נ37ר ה6ווור ,כשריסירותו
כנ ,כנון ,כנידף ,כנירקח.
כררך  ~lnh)oכק7 8סרקג.5
כ"ג כנוד נקוקו ,כס .6גו ,6:כהן
נדו( ,כח ג3ר ,5כמ גדול ,כ( כדה"א כדגר העיוול ,כרנל'סירותו
נגוח ,כ( גע ,כלי גולון ,כל( כדה"ז כינר סוס.
נזו( ,כן גירקח ,נגקח נזולה .כדה"ט כדרך הסלע.
כגבכות,סגר'6תח ,כוח'סגר'6ר'ומ .כדה"כ כשר הככמס.

כוי

כס זנו

כדהמ"ק כ; זרך .h~pno
כגכל"נ כנוף  6(3נסתה.
כגיד כגון ן ,6כגוי,ימ' ,כןגורייגו .כדה"נ  -כדהנ"א כזלךסנפתן.
כדה"ע כמו יהיהר 5עדיף.
כגדיה כתם נ7ו(יס 37רי חכתיס.
גלונו הרס.
כג"ה כנו
י  ,67כגוסו 7ת'.
כגו"ד כנון

כגו"נ כהן גזול

כרהע"ט כמ7 6סתיר 6עייף יפ'.

ן כדה.ר

כדה"ש כררן סטותליס.

וגרר.

כגע"ה כסן גדו( עם סקרן.
כנ"ק כנוד ג7ו(מ קרוסמו.
כ"ד כליגור 7ת' ,כד' 7י3ור,

כק7 6סרקנ6

כדהת"ע כמ 6דהתיר6עייף.

כ'7

כרו"ד כ( 37ול ודביר ,כל 737ויגל,
כרס ודין.

7עיסן ,כס דגל' ,כולם ר3וריס,
ככ7 63ס'3ט ,כך גרסו ,כ( ד3ר,
כל 7הו ,6כ( 7וכח ,6כת6דפתר,
כת67 6יחתל ,כת6יתיתר ,כתה
ז3ריס ,כעס רוכח' ,כן דיגו,
כן יעת ,כק7 6הלקנ ,6כק6
זין ,כחליוד.
כדאי כ67תרי:ן ,כ67יחתר.
פרים.
כד"א כ"זבתיה ,כיי 8כילח ,כירך כדט"פ כ( יפל'ס
רולנ.ני
תי
תכינה ,כה 7נר' 36יך ,כה 37לי כדטפ"ו כרתפרס -וכ
י גט'(ה ,כל 37ריו גלפנו,
תווך ,כיון 67יפ(נ תיפלג ,כת 6כד"נעי
כן יעת :וחגת
ד6ח 6מל ,כמ6דייסיר.
כרטט כד ,נחיגמ כעס.
כרא"א כד6תרי בנסי.
כד,.ע כה 37רי ענ ,17כח 6דסחיר8
בדא'.נ נ(  O'Sh7נ3ר.
עדיף.
כדא":פ כדי 6כ.למ סרק.
כדעה"ש כה דגלי עשוסיורם
כדא"ל כן'6ח ליה ,כ67תר ('ס.

כדו"ה כפל די וסי.
כדוכ.ר כ7מ וכדין.
כרר כייער ,ס ,3כע31י דינר .snr
כד"ח כ"ד חרס ,כדימייו ,כדימלוקס.
כדלם"ע כל ישסו ( 6עם עטר.
כר"ם נרי 7ע'סן ,כלל' 7ינ' תוק5ס.
כרם"ו כזח תסה '1סל.(6
כדטו"י "

טייחו,

מרשנ
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מ הרל

כהביא כנה סני6תי.

כדשנ כן 7עחי גוחנה.
כהב"נ כל סגג7יס.
כדע'ע כיון 7על על.
מרע"ר כל 7ע'3ד רמענ.6
כהכ"זכלהתה,יק נסןוכה ,כל הקורס
בדפמ"פ כ 5דפר'ם תרו 63עריס.
גסן :כס.
כדפמר"פ*
"
כהבכ"ס כן סכוקח 3כ :קיור.ס.
כרצ"ר כגון 5 67ריכ 6ר.63
כהבנכ"ם כן סו3 6גוקמ כר ק7וריס.
כד"ק כי' קליפס.
כהב"ם כל ס7רכיס3 .ח)קח קכגס.
מדק"ב כל 7קע 7.קסר'גן נסדיס.
כהב'פ כל מעוקל מותו פוקל.
כד"ר כדי ר'3עיח ,כל 7ע3י 7רמענ .6כהכ"ר כגור סנר'ות.
כדרדל כ7נר' רנותינו ;ככונס לנרכס.
,
ל
ו
ד
ג
כל
67ולייח 6כה"ג נסקי נונק ,נסן
כדירכד"תכליתקוןרננןכעין
סנויס ,כלחנטי כלסתוקיףגורע,
חקן.
כל סק71ס נונס ,כגקח סנדולם.
.
י
י
נ
ע
3
ט
ל
ה
ג
ת
מ
(
7ע7'3
ל
כ
כדררת
כהנ"ד כסקי גונ67 6תרינן ,כקנין
כדר"נ
נמכן ,כיר 3גחן.
סגוף 7ת'.
כדרך ס5תרו,
מד"ש כדי ממיטה,
כהנו"נ כסן מול ונזיר.
כוכ 63דס3יט ,כל  737קרס.
כהנ"ס כיכ3ח מנסס.
כרש"ע כררך ס
עיסין67 .ורייה6תקין .כה"ר נס67 6תוינן ,כסוד6ס דתי,6
כד"תכדין תורס,
ן
י
ע
כ
כסן ס7יוי ,כי ססי 6דלעיל ,כל
כדת"נ כדין תוקף נ6תגומ.
סד3יר ,כל סדנריס ,כל ח7ורוחי
כדתיר כדא"ת גל לחקין לנגן כשין
כקו' סיס.
67וריית 6תקון.
כיה כנ 71סכריות ,כך סקווח ,כסן כהדאלטיד כל 67 bl'oיכ 6לתירס

כירי

סדיוי ,כולי ס ,'6כוגומ ס6ר"י,
כוגח הטעעיס,
סיכ' ,כל סנגדיס ,כל סגתי,
כל סגחזס ,כל סדורומ ,כלמיי,
כלס'כ ,6כלסגם3ע'ן ,כלספיקק.ס,
כל סלאמס ,כל סרוקין ,כן הו,6
כן סוקכס ,כן הנזונח,
כנקח
מהולס ,כק 6סכ ,713כקו' ס7ס,
כףסת3עליס ,כחג'סקודס ,כחיג
סכ ,6כח סתקית'ס.
כה"א כל הלותר ,כל ה6וקרין ,כל

כוער הכל ,כי

המן ,כן סו 6ליתר.

7רעיגן.
כהדגל כי  60דלעיל.
כהדל"דכל סיכ6י6יכ( 6תתרסושסינן.
כהדע-נ כן ס7עת נוחגח.
כהו' כחוגן.
כה-ו כולי ה6י בולי.
כהוד"מ כהו67ה 7תי.6
כהא כ3ר סורס 'lprכדי ס)יה ,כסרי
;ס ,כל סקו7ס וכס.
כהו"ל כד סויגן ;וער ,לג3ר'.
כהיה כחית סחתרוח ,כל סמלותוח.
כליס סחת51יס,
כרכין סתוקס'ן

כהא,א כנגד ס6 '6תר.
כהא"נ כ' ה '6גינב.
סמה.
כהארזי כחני ס6להי ר' ימחק.
בה"כ כ3ו 7ה3ריוח ,כסני נתוח ,כל כה"י כג

חומס.

כהזח הא"פ כל סח(ותוח סעכ.ן

6חל

ה' ,7כל מיוסי כל הי651י
ה3נדיס ,כל ס3כור ,כל ס3רכומ,
כל סיוחר ,כל סיתיס ,כרכ' סיס.
כ' היול' כמ היוג'6ל.
גל הנסר ,כל ס3תיס.

כמשה

4 -ב- 1

כהשיה כלסימנס
כהי'כ כל סיום כ5ה
כה'כ כמוכח חכתן ,כלקי סירס,
כל 60רו כנודו ,כל סיוס כולו,
כ(סכלים ,כלמשנס מלס ,כק6
סכנה.
כהכ"* כמונים תנקום
כהיל כסקי ליסצ* נ 3סלילם ,כל
סל16י לניקף.
כהלי"ו גל סמ5 05טע ינ 6רטיל.
כדיכ"ד כל ~( :vntuגע) כנטו דיי,
עז על ססמחוגס.

"חי.

למתיך כמחוךולרוקכירוקד7ט(- ,.נקוג כ
ורגיקו3יע'- ,לפיוח
סמ17י יעי- ,לחרוףכמריף 7עי.

כהל'ע כס 6לחע 6עגי.6
כהל'ש כס '6ליסג.4

כהים כ3תס' עטקועו ,כטד סתמית
כסן יסים ,כח סלדכם,
 '1DIWDכמ תעפענ ,כ(0פיק'ף,
כלסעילמ ,כלסענחות ,כ(,nlbeo
כ 5סטקוסי כל סטענס,
חעק7ס ,כעות סעספט,
סעקיחיס.
גהמבץ נל מעמוק ט )כס.
בהם'נ נל סעיסיף גולע.
כרדיד כס '6ע67 16על.
כשע"נ כל כעגחוח.
כהתיק כלי סיקדס.
כרםק'פ נל חטקלקל פעיר.
כה"ננ7רך סנ6חן ,כל סנ3י6יסי כ5
סנקקלין ,כל סנ5רך ,כל סגרוח,
כל סנסנעק  ,כל סנסיס ,כלוה
סנפם ,כללי סגקוד ,כן סיעת
ניחנת ,כן סו( 6וקחת ,כפי

כס

סנת ,65כפי סנר6ס.

כהניס נל סנקקלין.

כשז"ר כל סגרוח,
כרג"ש כל ס:סנפ'ן.

כפי סנריה.

ממפז

כהים כ 5סקפליס ,כן הסכים.
כהיע כטד ספטיס ,כסתח פולסי
כסלף פין ,כוה ססס פליה כמ
hynnעייף ,כל  tos~wכ(
סעניןי .כן סעיקג ,כחציסיסיכן

בהענבילסיילמכילו.

כהרקעכיח סלפחק6י פיו עלת0ו.
כה"ם נ 5ישומח ,כל ~ ,Sp1tכ(

משקק-פ כל מפשליה כל
תפרקי כ( ספרפס ,כחספחסיס.
כה5בם 8,כל ספיקל נסויו פוקע
כה"ת נט50 7נור ,כסן 5יק ,כ5
ס5לעיס%0 80 'rg* ,וקיס.
כהצרף כלל שליך לפיס.
סקתח ,כל שרב  'rpכ(
כדבק
כם
תקוי
י ,כלסקרגגוח ,כלחסחלוח
 ,ntDpש מקלע ,כושי תקודי.
כהקב"ו כל חקוים ) 103כק.
כהברג נל סקודס טגס.
כרקב כל סקי7ס וכס.
כמה-ר כנוד סר ,3ככונו סרס ,כסנט
ל ,63כסן 0ר6ס ,כל סרוקין,
כס 6סלמעיס.

יל

.

כהר*ז כסר )ס.

כהר"ר כבוד סרנ ר3י.
כהאם כנול ססס ,כל ססנס ,כגפי

כשכינס.

כהשב'נ כ65ח כסיס
כגור מסורס,
י
כהית נטול סדנרח65
כוק
כסטי ח" ,כסר חנפיי
3גגולהו.

סחרעלסי כל ס3ר61יס חבל ,כל
חחד.ר ,כל חחורס ,כתר סר6ס
חפילין.
כהת"'ה כל סנסתס תסלל יםמללויס.
כריע"כ כל סחורם כולס.
כו' כולס ,כולהין.
כ73ח 1וחמדהו,
כקוס ועינם,
כחט ומחוס.
כוט טיל 6ור ,כפח ו6געון.
טכדגו"ד כוח(' ג"ח 0ע7רס.

כ".

כובה'ר

-ושש -

כובהיר טחלי 3הש תרמס.
3ע'7סי כופר כעיקר.
ככוהכניםכוכ
ופו
ח
ינגורס ,כמ31וס ונמין.
כונ"ם כונס גתורס.

טרד שוח דנוגיס.
ברויה נפל זרי וה'.
כ-ה כמ וסלס6ס.
כוהת כגס הפוכה.
כוה"ק כ 30וסקנלה.
כהו כולו  ,'btrכאף ו;הנ.
כמיא כהן וזר 6כ.3
טז"ו כסכם"תכותויי (6היגז " (למקוף

ולוחיות "6ח נ"מ נ'יר י"ק).
כוזם"ם כקף ו;סנ תטהר תת;ליס.
ימייג' ,כוחם
כו"חכגיחווחסיהו ,כיל
ומוחס,

כתיגה וחתיתה.

כוחייט כוהתכם כהתה ומשהה טוש.
כחכ כ6ן וכקן ,כח כמו ,כך.וכךי

כחו.ח

כתק"ם טחל סערני.

כז ,סיח.
ו ;כ6י ,כוק
כזז כנחס;קיקו כיל
;ה ,3ט )ת ,כ '65ולעיס ,כל
 ,גלי זה,
 H~rכל ;כהר ,כלזין
וכוכבא,
כל' ;סג,
י
ל
כ
חי
יר
כע
;;
,
כגוי  ,brכפוח )סג ,כף
כרס ;ים.
כדא כל :ה 6תמ.
כז"כ כ( ;ס נמר.
כזככא"פ מ.ת נכד 6כילס פרס.
כז'ד כזרוקריי.
כז.ה כהניס ורייס מס.
כוהי"נ כל :ס חיה גל6ח.
כזעל"ז .כצוד ;כרונו למ'י עד.
כזש"ל כ( ;כוח b3nDלייו.
נוקלע"ז כל ;תן סל 6ענר ;הגו.
כושערש"ם כ(;הן.סיסי6לעוסיןרוזינו

יעי

סל תקיט.

כתה וכתה,
כוי,ל כליש ולת.
כוום טכניס ותריח ,כונק ותסקה ,כ"ח חכת,ס ,כד' מ" ,1ביי
חלכו3ק1הי ,נח חפן ,כלו מי' ,3כח
כורעים ותס0מוי ,0כף ותמפה,
מיתו ,כל סר ,כל"יסג כל
כמקס ותק'רס.
מט ,6כל חי ,כל מלק ,כ(
כו 1"0כונ.3ס וטלוא.
חת'ר ,6כטין מרון ,כלי מסדה,
כוינניח1 1ג'עו ,כ(הוגחר5ה ,כסר
כלי  ,rDnשיערק ,כליסמדסיס,
ונעתן ,כמינוס וגחינס.
כף חודה ,יפר תלדי",
כרס
כורם כוגס תסקח.
חתר ,כתך חליף ,כ10נ חסר,
כרעכולי עלתך ,כונהע15ווס ,כקיחס
כח 3מכתה.
ועוגתה ,כרח ועיירי.
מכתה ניגה.
כו"פ כל( ופיט,
פ
.
ח
כ
כתשן וסטל'15לא
כחכיירכחי
מי חכננס כינס דעת,
כפסיל ומים ,כרח' ופלה'.
כ
כחנ"ה נילל מד 6נעה סי.6
טפדכ כלל ופיע וכל.
דיין ,כמחוך ימי.
כח"ד
כופ'נ כופי נססה
ניהסעים.
נט
סו
ומ
כחכ
כו'ק כצודו 451נמו קרוס ,כלויעודיי כחשש
כחי' כמותר.
קיוס'ס ,כחלן ול 5קרין.
כח"ו כחוג חסר.ו..
כ-ר כמלס ולנג'ס.
כחו"ר כחוסנג 6דרין.
טר.א נמ' וו6סי6 0ונ'.
כחוה"נ :חוקות הגויס.
כוש"ב כוס סל רינה.
כחוה"ש נמוט הסעיס.
בררת התוון.
כושבהם*ז נות
כחוייח כחותר מרס ,כ( חדומי.
כושרכ כקף וסוס כקף.
כריס וכק0ומ

יל

כח' כחפן.

כה,
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כח"ו כמי )יח.
כח"ח כלי מרק מרס.
כחי כנוד חכתיסינחלו ,כנקםמכפי

-

ככיח

-

-

.

-

-

---- -

כ"ח כל יו65י מ55יו ,כל 'חי חייו.
כל יחי מניכם ,כל 'סרגל חנריס.
כיייט כבוד יום טו.3
כעי כחב יד ימן.
כיילדם נל יסדק( ים (הס מלק.
כיכזא כן  1736,כל 6וילך.
כייסד כל 'תר כגטו(יפי.
ימנו כן יקפו.
ככייככ"ניידכב
סי'חל כנטול דתי.
כל
כהל ככס יעמס לליס,
כתן ית6
לטיבג.6
כימה"ש כל יתוח הסנט.

יסרבל,
כח,יכ כל חייג .נניהומ.
כח"מ כל חמני ת.חות ,כל מתירך.
נרע מדם.
כחנ"ח כרס
יסנויס.
תת
מי
כחקהע כחוק
כ"ט :י מ ,3נכר טונ ,גלסיג,
כפוי טוגה ,כחיגם עונם.
כשיד כטוסק76סעכ ,6כטרשךי6ק.6
כטרה כעומסהסטי.
,,
כטו"ד כטופסך ישטר.6
כוטוהייש "
כים"ע כיתי עורס.
כשו"ט כל ע'סס תדפס.
כיט'ע וכש"ק כיתי טולס וכסייס
כטים כל סוג קלה.
כ"י כניכיל ,כהשסיה ,כוכוחיסופח,ן קית1גיום
י עלי ,כיתי עולס.
גונני '5מק ,נכנ יעקש סק כ"ע כידי
' כיעה"ת כלי יקר ע( החורם.
ידימ
יסועות ,כי '3י'76
כל יוס ,כלי יקר ,בליל יוסי ,כיעחש ג6סר יפיין מס.
כל ית ,01כל ישראלי כל ימד ',ב"3זב"ז כ( יסר5ל עלניס ,ה גוס.
כן 'קניו ,כנקמ ידחק6ל ,ככקמ כיע"ל כן 'עסה .4
יסר6ל ,כגסי 'ונס ,כף יוגיח ,כיע"נ כל' יקר על נ3י6יס.
כיעניר כלי יקר על נ3י6יס ר6סיניס.
כחיגת 'י ,כתר tqp,,
כ"א כמ :מה  ~otnihכל יסיק( כיע"ר נל יתי עני רעים.
4

ן

י ן
כ
ן

כהפ כחי3ח יד סרי.:

6ח'ס.
כיה"כ כתה 'וקף 6יכ3 6סוק.6
כ"כ רד כעלה ,כי3 651ד3י ,כ' 651כ"ר כ' 7רגז ,כן ימי י15ן.
כיר"א כן 'הי רקון 6תן.
כשמביא כ' 651נו נתקוס 6חי.
כיר:ב"א גן 'ה' רקון גתהלס ניעיגי
6תן.
כיסם"ה נל יסי6ל 3ג' תלכ'ס הס.
ווי.
כיר"ד כיד רגו ד
כיריה כחינה 'דו הקדומה.
'
כ"כ כגר כח3ת' ,כופרך כסרה ,כח
ב"'ה כפיכח ה6וו3ורנ.
כיה-נ כיס6י'
כחו ,כך כחג ,כללי כרס ,כלי
ג
י1ג ,6כל 'חוח הגסתיס.
כקף ,כל כ.7ן ,כל כהן ,כל
ביה"ח כ( 'תזח החתה.
כך ,כל כתה ,כל כרץ ,כל
" ספונה תלי.
ככייהה""עק כ"י
כחג' ,כתו כן ,כתוני כתוך,
כחג ידו הקרוסה.
כיהיר כן יהי רקון.
כן כח ,3כף כפופה ,ברקי כריי
כהוג כן ,כחר כסינה.
כ.ה"ש כל ידוח הסנה.
ככייר כמו כנוסו דתי.
כיו"ב כיו 65גו ,כיו,3 65ה.
ככ"ה כי כנד סרעג ,כי כ( ס(גגוח,
כיו"ח כל '651י חלליי.

כי"ק תתי קדם,

כחגייקימי.

ככה"ר
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כים

כ' כל סע7ס ,כלו כל סקלן ,כל מל 1.כלים ,כלי וס ,3כלי .nwr
כליח כי לעולס מקדו ,כ( 6מסיכי,
כי ס.'6
נל.מ ,67כלי מרק ,כלל'טנ 5מקו,
ככה"ר כל כי ס6י רימח.6
כחג לחס חיודוח.
ככהחיב*ע כל כחף חס 3סנעולס.
כטים נכונק יסקה.
כלתהם כחס ל 6מלי ו( 6תרגיס.
כל"י כנויו ליסר6ל יכיגס ,כגלו
ככיו"ב כ( כיו.011 65
ככ"כ כתיגין כן כלמון.
לנלמ י ,736כחן לוי יסי ,(6כ'
ככ"ל כנר כמרתי  tnsuwsכי כטורק
לו ' ,obכלי יקר ,כסלו
'כרוסס ,כסלו לעד '.סרועס .לעי
((5ע ,6כפ' כן ל.'3
(עולס לדני,
כליל.א כי (6
ככם"ש כלס כמת ססי.6
כל"כ נוכני לכס'.ונ"
ככיע נכולי  ,hnSPכל כלי .rD
כלל"י כ' לעולס ל 6יעיט.
ככזפ כ13לעו כך פילטו.
כב"ר כנ 4ר6סון ,כל  'bo1ר'0ח ,6כש"מ כלי תסכות ,כל ליטכ 6על,5
כקף כ3ו7יכיס.
כלפי תעלס.
מכ"ש ככלי סגי ,כלס כעוס ססי .6כל ,מל' כלסון ע(.6ט.
ככת"ל כ3ר נח03י לתעלה.
כע"נ כי ( 1ג6ס ,כל' נמסס.
כל' כלסון.
כל"ע כסן ל (6עליון ,כיל
י עלתם
כיל נס (ח ,,בוכני (כחי ככר
כל' עיר ,כל' ען ,כק 6לעמור.
(6ין,
ככר פסס ,כל ל.לה ,כלע"ז נוער לע3ויס )רם.

כל

ף

 'bS1סכלם,

כלאחז"ד נל6מר )הןיחי.
כלאחיי כלטמר'י.
כלא"י

כליב כוסן"לנן נלעס,
כליסנ03 6ר.6

כל(28

כ ט

!ע
,ם',י זטכו די
' כימו*ר כנפנ

ע"פ-ט כלפ' מעלס.
בלפ'ש כלסי סתי.6
י ס6תרס ממורס.
כלי שול ,כלפשההעכיפ
כלימנך

כליק

.hnp

כל"ר כל' לעסין.

ן 3נ' .076
כלכ"א כלסי
כל"ש כלי סגי ,כלי סרח ,כלכלת
כלכי"א כי ל3 6כמ ינכר tO'b
י
כ
סכת ,כבטפט 'snlbSסיג.
ל 6נתוחו
י לסגר 6ח סחן.
ירי 6חריו.כלסיןיכוחיס .כלשאיהני
כ' חתלוכס ,כלשהית כלפי ס6תרס סמורת.
ל"
כליש צמח*נ ככ3( 3גס סנח5 '6יק
ת6ייס מחס ננס.
כים כגתו תמו( ,כנודתחכומי ,כנור
כל סכלים.
תימחו ,כנודעעלסיי כסן תסנט,

ן

כלופהכ כ(( וערע יכלל.

ן
ן

כוגק תסקס ,כועי 6תהודק,
ת3רכין ,ככל עעטער ,כ(יתגוקג,
כ'~

כל' תחכיח ,כל תם,
גל תילס ,6כל תקום ,כ 3תסקס,

כל

*sw

בםאבץד

כמע"ת
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כלל  ,nSDWכחח תקותוח ,כן
תוכח ,כן ת65חי ,כן תטתט ,כן
תסיט ,נקף,ת:וקק ,כחףתסיה,כף תכניס ,כסרס תסכנו ,כחג'
תקוגג'ס ,כחי3תל ,6כחץתלכוחג'
'

.

כטאב"ד כת6כל 3ן 7רוק6י.

כמאה-כ כתמרור סכתם.
כטאד'ל כת6וורס ;כרוגם לכרכה.
כמא"ח כן תספטן 6חס מילח.

כמוי"ב כחוסו יל3 13יסי6ל.
י כן.
כמו"כ כגס וכחח ,כיו
כמחפ כתחין ופער'6וח.
כמו"ר כ.713תוליגו ר3י ,כתו6'5רתון.
כמו"ש כתורף סתיס .,כתו .סכח.31
כמוש-כ כיז סכחג.
כמוש"נ כס סנ6תר ,כתו סניפק.
כמושג-ל כת 1טגח63ל לעיל,
כתו
סנח63ר צקתן.
'

כמאחז.ל כת6תרחכתיגו :כרוגס לנרכס ,כמוש"ר כתע 6סלל
,
כמאחטייל ,
כמהע"ד  nh1Dעריס 7ת'.
כמאיר כגס תטרח 176ני ר3י.

כט"ו כ6ן תקנס )תת.
כמחדל כאלתר חכתינו ;כרונס 35רכס.

כמאראלכת,תררגיח'גו;כרוגסלפרכס.
כםנ"ד כת6כ( גן 7רוק ,.6כתעולה

3יח דין.
כמכ"ח נ6ן ת 65געל מוג.
כל תן דין,
כמ"ך כל חס ר6ו!ר,
כת 16ד%6ר ,כוללן 7כחי ,3כחס
ונכיס ,כת17.0כמי ,כתתין.ד.;%
כטרוףכל תס  ,?Wh7כל תס ד6עס,5
כתלן דפתר ,כתה ר6ח 6תר.
כמרא"פ כל תס ."DDh7
כטדא"ר כל תס 67תר רמתנ,6
57 olpnתל רחתנ.6

כמד-מ כתתין ית'.

ר.3

- ,

כ(

כמ".כ כתיחו יר 13ניסרק(.
כריכיי כתיסו ירכו .3סי6ל.

כסיל"ש ננ תעסין ימיו לפס סתיס.
כס-כ כסנ 6תסייע כסנף ,כתו כן.
כן 65%חי כחוג.
כמד"ק נתו כן קטם.
כם"לכ6ןתקיט(סקריך ,כלתס(6י(0נך.
כטליה נתסיוחו לסלוע.
כטלל כגור תלכימו לעולס 1ע.7
כסל"מ -כממפ"םכלתקיסלעיתנסני.
כס"מ נהותסיחפלחתי qp) ,תעמל
וכמריס.

מגמנ כ 713תנומתו ,כתלך גית.6
כמנה"מ כתנאי סתייגס.
ת סחטגחן תסוגות תעט
כמנפ-צ 6יח'י

כמרע"ר כל תס 7עד'ד כחתנך.
ככורכר כ(ל' תירס רגם,
כל תה
כנולן נקוף טמינת.
דפתר למתר ,כל תס דע'3דרחתן .6כטסלה"ד כתס'יהו להדיוט.
כמד-ר לפרע כל תס יעבד רחתג 6ככרע כגוץ תע(חו ,כל תחסורךעל,
כ( ע5וח עמס ,כתרעגי ,כחג
(.ע 3עדי.
תכחדי פחים.
כס"ה כן תסתעוח סלסיה
כסהה"ר כגור תע(ח מקיום הרג רני .כמעא"ר כגיד תעלת ביוני רני.
ממה"ע כחגי תכתני סע'0ס.
כמעב-ך כתעסס גימ '7ן.
כמע"ד ~ obnער.ס 7ת'.
כסהפ"ם כתספכח קנוס.
כטעדופ נ((  q'ptnע( הפיע.
כסדיר ננוד עוגיגו סר.3
כםהר"ה כטור תורינו הר 3ל3י.
כמעים כתח 65על תח.55
כמהישכחסתעניף  60סתעח ,6כתומכי כמעם"ד כתמ 65על  hSnnלת)
מסיח.
תע(ח רני.
כטע"ר
תכריי
כטד תעלח חע6יחי,
כמוה"ר כניה סריגו סר 3ר3י.
כטינ

מנרם
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כנורי

כם*פכיח פעהיס ,כעת פווסיס .ן כמהרנ"אכ 5עקוםסולתו ,כעססנ6ער.
כם,ק נלי יקרס ,כעס עקועום ,כן ' כמשנ*ל כתו סגיסנין  ,nlnDSכעו
סגתנ6ר לעיל.
תוכח ק5ח.
כטד סויגו לני ,כטד עעלח כסשטעבים כעי סנח63ו 3פנש.
ינ
כמש"פ כעו מפירחחי.
 ,'~taoכ 5סוס רע.
כמראפרכעריס 76וס ,כעל6ס  .076כטש"ק נתו סקול ,כתו סקיס.
כמרדל כע6עללסיחינו וכרוגם 35לכס .כמשקיע כל עס סקנס ע.73
ככהר"ר כש סלעיו ר013ינו.
כמש' כתשעו.
כמ"ש כל עקיס ססו ,6כ 5עקוס כסשרדל כעו ס6ערו רסוסינו וכרוגם
 ,9Wb)Dכ 5תס6לוחיך; כעורק
לנלכס.
פעיס ,נעוסקיי
 ,כעו ס63לנ ,1כשה"ש כעו סכתנחי מס.
כמשתרית כ 5יקום סחי5ס חנומ.
כתו סכחנ ,כעו
כע
י כמ"ת כנס .עעלח חפ6לח.1
סנמג6ר.
מטומא כל חס ס6פסר ,כעו ס6ער .כמת"י כעחנח יח.
כנ' כגביר ,כאכר.
כמשאף נתו שג 16עייס.
י גטילס ,כך
כינ כ6ן גת ,65כי
כמשאלות נעו סו
יער לעעלס.
נבער ,כ5י.גחסח ,כלי נחר ,כל
כמששם כל תקים סלמס ת.651
מרי ,כל גפם ,כנור געיס,
כטשארז'ל כעו סוערו לנוסינו וככונס
כן גוהגין ,כן ) tblpכן גרבה,
לנלכח.
כן גיסם ,כטף ג3הר ,כף נסח,
כמשרבכעוס63רנו ,כעועכחנכחומס.
כפר כפס.
.076
כמשבי
כטש"ד"אכתוכלס7עלםסייסיסניי
כעי פסוגמ 6כנא*ה כגפם 6לס סמחוע'ס.
כ'נ וכ"ג כנפסן יכנסס.
דתית.
כמסדהכתו ס6תל סכחונ ,כסס6ערו כנ'כ כי נפלו 3מל.3
כנ"נ כנקח נדו5ס.
סחכתיס.
כנג"כ כמד כולס.
י ס6על סכחו.3
כסשה"כ
ע
כ
כננ"ם כמד הדס.
ס עמס ויפר6ל.
כמשיו כי
ו ע6תרו ,כרונס לנרכס .כנמש מגז מכוס.
כטשז"לכי
כטטוה'ה כל תקיס סיס חלול הסס .כמד כנפיל רעיי כגקוג ית'.
כמשתדל כעו ס5תרו מכעינו וכרוגס כנה ,כנסוג.
כנה"ג כנקת סנ7ולס.
לגרכס.
ככה"ר כנמסי סיתם.
כסש"ין כתו סיחנ6ר.
כנ"ו כלס גגו6חך .651
כמשית"ל כעו סימ63ר לקחן.
כמש"ככתו סכחו ,3כתסתעוס 5כח .31כנוי,ח כלס ג6ה ומקי7ס.
כמכ"ה כ6ן (ת 65וכל סיס.
כטשכ"ל כעו לכחכחי לעעלס.
כמש"לכתוס6כחו3לקתן ,כתוסכח3חי כנו"ש כד כייס יסכג.
כנדל כג:נר לתמלס.
לתעלה ,כתו סגוהגין לעסיח.
כנז"ש כ(,כר פס.
כטשיימ כל ווקיס ס6חס תעה.
כמש"גכלחקיםסגלתי ,כתם פ6:על ,כג"ח כלי גחסח.
כנהק כנקח חכתי יסרבל.
כתו סנ7פק ,כתו סגחג6ר.

סייעי,

כנץ
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מעמדם

כונה ע15תס ,כח,עיל"ק,ו..,כל,ון
בנייכנפייונס ,כזקתישוקלל ,כגקח
עיניסי כל' ען ,כל .עון ,כ5
'סלקל ,ולכמר .נ5ח יקוד.:." .
כלענין,
כנייח כגקמ יחוק6ל.
עין ,כל עיקר ,כל
.
כל ערג ,כל עיסית ,כל עת,
ככ"כ כל גו '60כלת.
כמרח עון ,כח53וד ,כת3עליו,
כ"ג כרה כ6ן נ 65%כ6ן .e~o
כחגות עור ,כסר,עליון :. ,כסרק
בנ"ל 'כמכר לתעלם ,כן נר6ס לי.
עיל6ס.
כנלענ"ד כן נל 06לפי עניות יעחי.
'
כנל"פ כן ) Db1לפרס.
כע"א כעד 6חד ,כען356 '4על
כנלפע"ד.כן נרסס לפ' עניומ דעח' .כעא"א כעוני 356ע.בגודל.
1
/OD

כנלפענ"ד

*

כנ"ט ננט"תיס,

"

"

כגכקי מלוג.

ית..

כעא-ד כעד 6מר
כע"ד .כעותר דתי . ,כטין ד16ליית.6
כערא"ת כמן ר6ורייח 6תקון.
כעד"ו כן על דרך וט ,כעוס יינר
(

כנסי כנסח יסרבל.
כנע"ן כנור נפיס
.
ל
נ
פ
עס
וסג_.
' י=
כבשה"ש כנמ' ססכ.נס.
מנם" 1כנפי יונס.
כעד-מ גן על דרך תטל.
כעד"ת כעך ר6ולייח 6מקון,9 .
כנ"ק כן גל6ס ק5ח.
כע"ה כן עסת הלל -,כעולת מבקר,
כנ"ר כנף רגניס.
כנ'ש כנגד אכלס.
ן מנוכל.
כעיי
כס ,כתירס.
כעה'כ כעילת סיקר.
כ"ס כי קליק ,כל  ,nhpכל קוף :,כעה"נ כענין מנוכר
כעהיא"ה כי עיף ססתיס יוליךי ל
כל קפר ,כי קיון ,כ
כס"א כק6 6ליסו ,כסף קוקיס 6סס .מקיל.
:
כעה"פ כעין מפרט.
כסדה*ר נס 6יסוקג.6
כסה*ד כקו' סיס.
כע"ז 'כלי עור.
כסהיכ כק 6מכנוי ,כקיר סכחונ .כעו"ד כעמי דיל,
דתי.
כעודם כעו',3יינ כעמי
'
.
כסויו כתף חסנ.
ר וס. ,.3ן -:
כעוה"ב כעילח ס3קר; ' ,:
.
ם
נ
כסלע כקום ועו
כעו"ט כתוסס תעמס. . .' ' ~ .
.
כטיט נקף תסגה
כעומל כעוסס תעפס' דל.. .
כם"נ כל סכנת גססימ ,כקף ננחר.
כע"כ,כלי :עכוס.
כסים
כםל.קופי פקוקיסי כסור'ס קכוח כעכי"ל כקער עמס כן יעמס לו.
י
ר
ו
ת
כע"לכלסי עסי'לי; כן עסיתי לס
כמ"ר נק 6רמתיס.
. . .
כעליי כל עוף.לתיגו .סכון
כמש"א כס 6סל 6ליסו.
כעל"פ כילי עית
ך ל 6פניני'. :
.
,' , .
מס תעסהb
כעוS
1
מסשאה"נ כק 6ס
עיט
קמרל  tסנמ o.6כ
כס"ת כחינח
חורם.
כערפדד כעוססעעססדעי,
ן
ת
כ
 .,עלכוי
.
ח
ו
ו
ו
ו
ת
ו
ם
י
ח
פ
ק
י
נ
כסתו"מ כומ
ן
י
ל
פ
ת
ירקיע.
-...
כעי כעין ,כעחירח.
:' .
כעמ"ח כי.עיך תקור חייס
נינם ,כסוגת עולס ,כס כעט"נ כעפר גקי.6
כ"ע כדי ע.
על היותקד.ס.
טחילח ,כמרף עיןל כולי עלתך ,כעמ'ס

ן

.

'

.

.

:

נופיי

כעג-ככענ"ב גל

נססו

-
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יעע ,כן עס'רחעניו,
ום
עק
כע"ע כל עו
כעת עמה.

כעע-א

כקלו ע731

כעע"ז כקלו

ע13דס )לעסו.גי

.13

ע3ו7מ 6ליליס.

ט713ס  (o~rכעו73י

כעשב"ע כל ענרוח מבעולס.
כע"ח כה עתיות ,כלע5הוחי60תרנה,

כעין היוגו.

כ"ס כגר פה ,כונוס פסוטוח ,כי

פליני ,כך עולטו ,ככר ערוכת,
כלי פ) ,כלי ספחן ,כלי מחום,
כל סטור ,כל פטר,
פכיסי
כל  ,ODDכיה מוקקיס ,כתה
ר סלוני,
פעתיס ,כנוד פלוג' ,כיו
כן מירס ,כן מקק ,כף מסוטה,

יל

כקשית

כשש"א כעחמו סל ~oStb
כפשיה כעח"ו סל סיכל.
כפש"ם כל כנוח ס6סס עונם.
כפ"ת כעות תתריס.
כפתו"פ כפמור ומלח.
כ"צ כנוד 35ול ,כהן 75ק ,כי75
לולין ,כל 5ד ,כל 5רס ,כן
קריך ,כל לרכו ,כל 5רכ'.
כצהשוב כ65ח ססתס 3גנורחו.
כצ"ל כ5 16ליכין לגרך,
כן קליד
להיות ,כן קליך לותר.
כצם"כ כילד תנלכין.
כצנ"ש ככ75 3ק נגס ס3ח6י.
כצנשחל"ם ככ53יק ננס ס3ח6י חתם
לנגס .ot~bn
כצופד כנריומו קדתה יקית6י.
כצ"ש כל לרכי מנח.
כצש"ת כל 5רה סל 6חנ.6
ב"ק כנור קרסו ,כדי קליסס ,כך
קרי ,כל קגע ,כל קרי6ס ,כל'
ק'יס ,כל'  ,bpDtpכן קולחי,
כחפי קידס' כמוכח קעקע.
כק"צ גי 6 bpתריגן.
כקאא*ז כגור קדוסח 176גי 36י וקני.
כקארמו"ר נ13ד קיוסח לדוני עורי
ולגי.
ה כקליפת הסוס.
כקיי
כקה"נ כקנין סנוף.
כקהג"ד כקנין סנוףית'.
לעלתו.
כקוא"ל כקיגס
כקבס נקריח ים קוף.
כקכעם"ד נל קנוע כתח 65על hbnn

כמונח סק.ס ,כחס ע).
כפ"א כך עקקו 6מריניס ,כפילוס .'6
כפ"ב כל פטפוטיך לסיוי כסר 3כל.
בפכ"פ כתר פלוני 3ן פלוני.
כפיד כן ספק דינו ,כפיוייחי.
כפ"ה כך פירס סכח,31
כן סירם
חקוגטרק ,כסול הלצן.
כפס"ד כב' הצין.
כפה"כ כן פירוס סכמונ.
כפה"נ כפי סנל6ס.
כתה"ק כן סירם הקוגטרק.
כפה"ר נפי הרת.
כפפם כסוי "גה.
כפו"פ כל כעס ופעס ,כל פרוטה
וערוצם ,כפחה ופרח.
פכ"ח כמר חנניך.
דת'.
כפ-פ כפוי טונה.
ן תקטין.
כק"מ כלקי
כב"מ נפי תנהג ,כמרס תסכני.
כק"פ כקנין אירוח.
כפמה"מ כפי תנהנ סתק'ס.
כק"ר כ3ר ק7ת 71ינגן.
כפמה"ש כעול מן הסתיס.
כקרב"ס כי ק6י ר3 '3ס6י %קכמ.6
כע"נ כפי נפחי.
כקשים כנוד קדוסח סם תעלמו.
כפ"ע נסרח עון.
מפ"ר כן מקקו ל6סונ'ס ,כפירוס כקשנ"ר כקטן סגולייחי.
כשש"ת כ 713ק7וסח סס ח68לחו,
).l1Dh

ייון

יר -

- 154

ן

כשממד

כיר כ 713ראגו ,כל'ר6סין ,כגנזן כשאערש"םכסבןעוטיןל15נוסלתקום.
ף רסיסי כח 6לההיס ,כש"ב כוק  (0כלכה ,ככני ס3ח,
ר6סי ,כי
כףרגל ,כרסרגעי ,כסגימנגל.
כקעו 07סלתה 3סעחו ,כסף מעל
כראשו"ן כקדרן  -ריקה6-יתח -פלסן ג6,ס.
ן כשבה"מ כוק ס( 3רכ 0תהוון.
גינוין -ומניס3 -סת.(6
כשב"ע כליחוס ט3ערוס.
כר"ב כליחת לריח.
 1כשכת"ח כ( סיטנו נגל ח6כ( מתן.
כרכ"ש כריקם גין סג'ה.
כר"ג כתה ר 3נוגריס ,כרכן נת(.(6.ן כבי"ד כבו ס(  ,737כל פירכו,
כר' 1כוס ל6ה וקים ,כרחי ופקחי.ן כטרוףיחי.
כרו'כ כריס וכסחר.
כשיה כ( פסוקי כווו ס6תר סכ310י
כסורי סקרילס,
כתו ססח63ר,
כרושל כרם( וכלקח.
בע' ססוגמ.6
כר-ע כלח וערירי.
כשהש כססם לותר.
כרו"פ כרחי ופלחי.
כשה"ב כוק סל ס3ד(ס.
כרו"ק נות ל6ה וקדם.
כשהיד כתי ססעמ7 6ת' ,6כסוף
כר"ז כרלי וה.
הזין.
כר"ח כרס מתי.
כשרשיה כסגגס היו65מ תקפניהסליע.
כרס"ל כרס 6ל ,כר תל.6
כשהע כמפוערת חשר.
כ-1:שכו כנת רוס מ6ר תע(חו.
כשוה*ק כסוגי הקרעה.
כרפ"ת שוד רוס ס6ר תסתרחו.
כשאט כמג יחיעם ותילה.
כרק"ת כו( 63רע 6.קו(חיס ת(י.6
כשום"נ כס 6סלמן ותטיס.
כש' כססי כמיעיר.
סתו ,כן' כשוקיו כל סכן וקל ותוער.
ס3ח,
כ"שסחיכטנסור ,כולה סנ
וי ככני מנח ,כשמש כל קנח וס ,03גל סגםומנס,
ג,
לי
כלי סעף כלי סיר ,כלי עג',
נל סעמ וסעס ,כל מפס ותפס.
כלי סיח ,כ( סנעס ,כ(  , tb~npכש"ז כיון סעור )תגו.
כל סכן ,כ( סעס ,כל סעח ,6כש"ח כד סגו "כתים ,כמיעיי"(ס.
כעס 6נויס ,כתה טכס ,כתו כשהו"לכתוס5תלוחכמינו)כגיוסלגלכם.
סטר ,כתו סכחו ,3כעג מנפתר ,כשחכמדל,
*
*
מס טו.3
כף מגייס ,כלס סמלן ,כרס כסה"נ
חיסל י0כ6ל.
סלתח.
כי
כש"י כל
כשי"א כי ססיי .b)ph
כשאי כסטאר.
כש"אכתוס6תלו ,כתוספתהקינוחינו ,כשית"ל כתו סימג6ר צקתן.
כש"כ כל סכן ,כמו סכחט.
~ bpס( לליהו.
כש"ל כל סכן (תלקוט ,כתו סכחנמ'
כשאש כסס ס6י 6ססר.
לעע(ה.
כששה כק 6סל (6יס 1סנני.6
כשאחז"ל נט ס6ערו חכתינו )כלונס כשלדאסא"ם ניון סגסל ליד ד"ן5ין
תו6'5ין 16ח 1חייו.
(גרכה.
כשל"מ כל ( blonתכומ ,כל סכן
כשא"ל כמפתר (ו.
למ(קימ.
ותנוקב ,כ(לס6חריו
כשאייםכ(.סוייג
כשמב*ד ) 5blwaנרולו.
מעסם,

ן

'

ן
ן
ן

.

נשףנ
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ן

כתשש

כש"ג כלי סל נכרי ,בעו סג6עי.
ן סקודה.
כשפע כססו( 6קטל עם.
כתו"נ כמוכוח ונעין.
כשנרעל כיון טגיחן רצוח לנוסח-ח.
כתוה"ק כדין תורס סקדוסס ,כחג
כשנת" 4כעו 0נחנ6ר לעעלס.
ו0קנלס.
כש"ע כשדן סל עסיס.
ן כתו.ח נחינה וחחיעס.
כשעהם*ע כל  bnDnוסעמ.6
ן כתוחש נח'גס וחמיעס עוגם.
כשע"ז כיון סעגר ועגו.
כת-מ כחומס וחקוריס.
כש.פ כחל סרק .pl~?'D
כתוע נתפיס ונחיגס.
כששה כסעוסרח סג.76
כתו"פ כחונת  ,O'pDכחורם פקק.
כש.ק בוק סל קירוע.
כרפ"ק כתונס וקייושן.
כשיר כקן סג 0ר3י,
חכם ,כתקון מכעיס,
כש"ש כעו ככח3ח' סם.כלי סיח .ן כת"ת כל
ע'.י
ל
ח
'נחר חכתה
כששאחו"ם כירן פהג.יטי
נ 6יגו מוץ ,
.חקון חכמינו )כרונסלנרכס.
ותניי.
כין"פ כח3,ס עולס.
,
ו
ח
ר
5
ם
ח
ד
ו
נ
כ
כש"ת
ס
ס
כחרס
ל
ס
כתע,
כחירון.
כתי'
תורס.
כת"י כן חרנוס יוגחן ,כחינםיי.
כשתיל כסמיכי לוער.
 ,כתי"מ כתי חמ6רח יקוד הלכוח.
כ"ת כבוד חויתו,
כ13ר חפ6רחו,ן כוזי"ק כחג יד קדרו.
כוט מנמותיו ,כוק תרעלה ,כי כת.כ כלי חוד כל' ,כחל כהוגה.
ה ,63כי חיע ,6כי ח ,65כין כ"תכ"כ כ"ס כתר הולס ,כחלכסונה,
כחר עלכומ.
מס ,6כליל חכלח ,כל תועבה,
כןמיקן ,כן חרגם ,כפוח.חעויס ,כתיימ כמל עלכוח.
ח16ס נפתך.
כער חמס.
ככתת""נסכלס
כתג
י קומר.
כת"א כן חרגוס 6וגקלוק.
כת"ע כחג עור ,כחגות פור ,כסר
כשכ"ד כחוגת 3י 0דין.
על.ין.
כתשת כחוב קורה.
הזיחו סקיוסס ,כנוד כתיפ כתוגת פקיס ,כחס פ).
כת'ה
כגתווי
כ.תפ"םמאציםכנעני מחיסריגי י3וק'
חס6ר
.
ס
ע
ר
ס
עינוגי עו6ג' תלי' קעורי.
כבעה"נ כגור תורחו הג7ולס,
כוסגח כתק"ח כחקות הכע.ס.
הנקת.
כתק"ר כחקגת ר6סוניס.
כתנהרגוי'6כינרו.ד חורתו [תפנימו] הלעה כתיר כמג וחע ,4:כתקלתל6סיי.ס.
כתשו"מ נח 3סיעה ופלס.
סעחיס_
כתה"ע נחנ'
כתשייט 3מר סס פו*3

ן
ן

כתה"ק כנוי תורחו סק17סס ,כחני

ן

_,תחיל
ן
ן

.

