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ל
 טו3יס. חייס ל6וכך לאוח"טן )סין. )קתן, לתעלמ,)תך, 7נר. 1nlhb לאחד לימ, )ילס, ליכ6, )יס, )ו, לס,ל'
 יתיס. ל,ורך לחי"י ל 6ליכס, ל, 6מד, ל6 6דוגי, ל5ל"א

 טו3יס. יתיס )4ורך לאוי"טי ל6ו6רעח6י, )64תר'גן,ל66תר,
 כליתס. ל6וחס לאו"כ' r~nh ל3 6סרן, ל3 36ומ,ל3
 )ק3ר. וס7ר 6יגס )גתר לאו"לן לומ 6ולה, ל3וס 6ריס,ל3
 י)תוסמ. )5יח לאול"טן 36גיס, לוחוח 6רס, לומ5ר,,
 (ריקה. )6מל :ו!ן, )6חר לא"ז ן למני6ידיהן, לתען"החך,ר6סין, ג3)ומ. )6וכ) גססו, ל6וס3 לאו"נן ליל h~lp'h. )יכ6 36יר'ס,לחס
 ס7נול. ל"מר לאחה.דן 6ככגו. )סיו 6רתיח, )סיו6חריכ", חייס. )6ורך חכתיס, 6תרו )" יא"חן ל'סגol~nh 6, )קט 6יר.לקוט'
 סווו. )6חי לאחה"ין 36ותיגו, ל35וה bih, 6וורן ל6לא"א

 סס3ח. י6מר לאחה'ש ן )6ו 36י, ל6הוני "נק)76וני
 )6מר ותן, ג5חר (ס' ג6חר לאח"ין ליטת 6לסיס, )6.ס 6רעי,5ורח

 תוי,. 36' )6יוג'לאא"מ
 1ר3'. ת1ר' "3' ל"יוכ'לאאמ"ו
 3קר. 6' ל'ל 3ל'ח, )"וחלא"כ
 לחתך. 3סתחס 6כי) לךלאב"ל
 רו63. נחר 4)ען ל6לאב"ר

 גינסו. סחיטס 3ג' ל"ולאבשח'נ
 ג'גן6. )6ידך גגר6, 6ורמ ל16לא"ג
 67תרי.ל6'כ6 ר3רי ל6וחו ד6ורייח6, )6ולא"ד
 )6וחו סעו)ס, )"ותוח סכי, )6ולא.ה

 סלגס. 6ל )סתועס6יס,
 ס'קר. 776 )013לאה"י
 סחנ. ל6מרלאה"ח
 ספקמ. )6מרלאה'פ
 סק7וסה. )"יןלאה"ק
 161ון, 6תן לעו)ס וגיולס, 776 )ולא"ו

 ונורol~b .6 לסס וח', 6דסלר6'מ'
 ו6תן, 5תן )עילס ו6תו, )36יולאו"א
 נוסס. ל16חסלא."ב

:ו'קס.
 פלעון. (תן ל6חרלאחזט"פ
 "לאחו"פ
 )6מר ט31יס, מייס ל5ורךלאח"ט

ט3.לה.
 יד. )6חרלאח,י
 הכ6ן,)6מל עימס, ל6חרלאח"ט
 פרוח. ל6חר תעסס,ל"חר
 תכ6ן. ל6מרלאחמ"כ
 סככניס. 65מ )6חרלאחצ'יה
 סגחו. ל6חר סחיטס, ל6חרלאח"ש
 פירס, סמיטס )6מרלאחש"פ
 טג.לס. )6חר?א"ש
 יייס, )6ולך יסר6), 6לתן )6לא"י

 )6כן 'סודי, ל6יגו '7,ל"מר
 )סנחי) יקרוח, 6נן ל13סיסר6ל,
 ים,6וסני

 יי. 6ח )ענוי
 וסגיס. .תיס ל16רךלא-ו
 ,לאיתש
 יוגיס. 'תיס )6ווךלא"ט
 6תן. טונ'ס יעיס ל16רךלאיט"א
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 קלס. 6תן טו3יס 'D'W )6ורךל~ש*ם
 ית'. כתתון )16לאכם-ד
 6ורמי0 )16 )יה, 6יכפח )6לא"ל

 )חייס. ל6למר)תי7ק,
 לח"ס. )6)תרלאל"ה
 )6חר תיחס, )6חר הורי, )36ילא"ם

תכ6ן.
 lb~w, )6חרלאט"כ
 תעומ, תחן )6חרלאם"ם
 0ירIWD .0 )6מרלאמ'ת
 ל16כי נ%6גיי )3106י5א"נ

 נ3)וח,

 ער3. 6י )י) עסה, 05י )6לא"ע
 3גיס. ע) 0136 )3לאע"ב
 7ין. עו?ן ל6)לאעהד
 מעת'ס. )6)ףלא"פ
 5ויך. )6יןלא"צ

 הככניס. 65ח )6חילאצה*כ
 כ)). 15ין hS'1לאצ-כ
 6קרי )6 קר6, 6י)טריך )6לאיק

קסל.
 6יתימ. )סוןלא-ר
 6סכנ(יח. לסון סגת, 6סר )6)לא"ש
 )3רי6ס.לב'
 3עינן, )6 3)ע, hS נט), ל6ל"ב

 )יסגhnts 6, )יסג6ל6)דעק3ערנ,
 נסס. )עו)ס6703,
 6ריס, )3 6'חתך, 3ע'רוס )16לב"א

 )ע3דיה 076, )נגי 16יה,)3וס
 076. נגי לסין 6תהיה,3ר
 'r~b .Shan ל3גילבא"
 ל36יג16ו'טן. 36רהס 3ן )יגלכא"ר
 ח3ן. 3)י )נרלכב"ת
 5דק. (,Sh )3י06לבג"צ

 3ת0רה 75ק גו6ל )3י6מלכנצכב"א
 6תן.ג'תינו
 )סהרך ד'ןי לגיח 1.7, 3י0 )3לב"ד
 7רכ,ך.3כל
 6ת. ד'יי י3ריס 3ע) ל16לבדד*א
 תחגס. 7י1 גיח לגלבד"ם

 סו6. נסתיס ל6לביה
 0נו6ל. )ני6חלבה"נ
 ספקו). לגיחלבה"פ
 ו7ס. )3סר ו6רנתן, גון )3וסלכ'ו
 מ)כומ. )3וסלבו"ט
 סי7. )3וסילבו"ש
 חל'6. 3(כנח6 )16לכז"ת
 תילתhtSn .6 3(כוח6 ל6ולבזת"ם
 טעס. 13 ליח טעת6, נק3י )6לב"ט
 יעקנ, ל3יח ינתק, נתסלה )6לנ"י

 3לקט'1חי0 לקי6ה Sh)nt,לנגי
,דע.
 כנוסח6. לני כוגס, געי ל6לב*כ
 6ח7. 3כמל )הסתהסלבכ"א
 לנר תרות, )3י ת)כוח, )013לכ"מ
 %הס6. 103 לית תריכי, )3רוךתןי

 הת7רס. )3ית סרין, תן )63לבטה"ד
 ניכהו. תמי)ה נגי )16לכמח"נ
 .כחק. 3תהרה )6לבמי"נ

 נס. )3ר גחיגוח, )ני גח, )3ן לב"נן
 עי)6ה. חכתס כחינות )3ילבנח"ע
 חיח6ה. מכתה גחיגומ ל3ילכנח-ת
 5יון. 3גחתח )ו6ומלבג"צ
 גקיכה. )יס3לב-ס
 טפת6. 3סני ל6לבס"ט
 פנוס. לנקיףלכס"פ
 טליון, )6713 ע5ה, גדרדקי )6לב"ע
 )3יח פת'ק60, ל3ור6 ע5תו,ל3'ן

 עי)ס. לנלי6ח 3עותל, )יעו)תו,
 6ח. ייד' 37ריס 3ע) )6ולבעדד-א
 הסס לנע) 0סיי, )גע)לבעהש-ט
ט31.
 נוגה. נט' )6לכע'כ
 עתיקמ6. )3יו6לכע"מ
 מנוס. )גקוףלב.פ
 וירוסליסי 5'11 נגחתת )ר16חלבצי'1
 נקסל. )נ6לב"ק
 עולס. Oh'93Sלכר"ע
 סקייס. 3עג'ס )ט סרך, )נוס'לב"ש
 גיגסו. סחיטח 3ני ל16לבשינ
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 3כסת6 ל63 ח)י6, הכומת ל16לב"ח
 נסס )עיגם חלי, )3יחלייך,

כעתודו.
. 

 כקוף. 1)6 3ממלס ל6 ולכ*םלבית
 סעח6. ירמי חר.קכ )3תרלבתי*ש

 )נרעים(.לנ'
 )6 נרק.גןי )6 ג(ר'נן, )6ל"נ

 נייקר, ל.מ ניקף, לסךנרעם
 נירק. )סין נרוויח,)ת7
 ני5יס. לנדל 3עיתר, ),נלנ"ב
 מעותר. ל"גלגכ"ע
 מסי. )נעו) מכעיס, נורו )6למח
 יגנן. מזז )6לנ"ר
 סו6. ר3ס גירת )6ילגר-ה
 סימנך. bbn1 לסיסלג"ש

 מטסת. ל'7' סיגיך גדול )'תזךלנשל*מ
 )דפח. ליוגוו6, )יגרי,לד,
 דק, )6 רע., ל6 יי, )6ל"ר

 )חס יוקל, )16 67ולייה6,)16
 דכו0יס, ליח יין, )יה7תעה,
 יעח', ים- י" )תנין י1י1,פה
  שכי.5ם'
 6חד,)י3ר י"ור"מ5, )6ולרפא

 )7עמ 6נר3גל, לצונח 6וי',)יוי
 6חריס. )ועם6וגק)וק,

 עזן. לי71 געלת6' )17גת6לו4'ב
 ה)). 3'0 )י3ר'לדשיה
 ג". גי 7ין )יחלדכינ
 עפרה. )?נרלדכ'ע
 דוריס. )7זרלדיר
 הב) )7נרי גק), )37רלי-ה
 ר(כ), )ינרילדה"כ

 הק). )ו3רלדה"ק
 סרסוח. )ד3ילדה-ר
 ויור. )717 7'.ג4 1)6 7י;6 )6לדרד
 1.7. יניח 7'1ל.ח
 0)לויח. ותור )דוללדור-ה

 )יעת ח3רוח,  לר3ר' ל7נרחעור,"ר'ח
חכעיס.

 'וגחן. )7עחלד"י
 כולס. ל37רילד"ה
 ה6'. כולן יק )6לדכזה
 נגי6.ס ל37יילד-נ
 )דיי עיוע, ליעח עג'רס, ליגרלד"ע

עלתך.
 מכרס. ליעתלדע"ח
 ר6סיגיס. ליעתלרס"ר
 3סס לרי7 דק ליחלדצ'כ
 ק05. צ7עח קמח., )7עחלד"ק
 רע35 לדרך ר6סוניס, )"גחלד-ר
 ים6ר. ),ולד.ש
 ספקיי, )6 טיס, )6 הו., ל6ל-ה

 ססנס, )ות סירג, )"ט 0כ.,)6ו
 )ית6 המניס, למס הנליח,6מו0
 החימס, למגי ססס, לתעןסי',
 למין הו0, למון הריוח,)סין
 הק71ם, )סין סנחונ, )מוןמהי

 לסכת מרע, )סין סקיגפוק,לסין
 ס63ס. )ם)סהנוית,

 טווס. היחס ליהודיס 60ותיי לנןלהל
 Spu'3. 6ון סנ.ט )6להא-כ

 לחוד כענייה, סיונגוח6 )יח6לה'כ
 3'לוסלס. ס63ס לסגס נכן,סו6
 7.ן. )סל0להב-ד

 otlob. ת"ס לן לשד)להבחל"ח
 להר. סריסן ל6להכ.ל
 עסה. יוכ)) הנ6 )6ילהבמ'ע
 לום גילאי )ס6' ג'גס. )ס6.לה"ג

 לגירם, )סין הנוול, ליל3חג,1גיס,
 המים, לסכת הגולת,)סכת
 לגייס, הוי )6 7וכח6, הזם )"לה"ד

 ov. למקק דופס, סיגר)חס
 )סדו עעולס, ד3ריס ס'ו )6להד.ם
 תסמט. ייפיקיטם
 נר. )ה7)יקלהד'נ

 הרקס, הוי )6 ביין, ס61 )6רה"ה .עי. 1)6 יו3'ס )6לדחי
 630. מעולס )מיי hSoi,610 זח. ליכדלרץ
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 ס6לן )י וסערועסו לסק5יןלה"ו

 סוס. 5סיןותל6ס,
 דנייס. "וי )6להו*ד
 סומ. 5סון וסירומס, )חק5יןלה=ה
 ו365ד. )סרונלהול'א
 )תימר. )יס סוי 65להול"ל
 גגר6. 1)6 ס.ס )6להול'נ

 סכין. 651 הן )6להולש"כ
 ות)ו6ס. r~hn )'ילה-מ
 גנר6. ו65 ה" )6לה-נ
 נמנה. oh51nSלהוצ"נ
 רנס. )היסענ6להי"ר
 סכרן. ו)6 "ן hSלהו"ש
 ,ס. כסל. ג סלי )6 כה"1לה,ז
 0סיד, חו6 )עו)ס מי, סו6 לעו)סלה"ח
 סחתס.)קו.
 חת0ספכח. סמר3 )העלהחה"ט
 ugr. )סח,וחלהח"ו
 הטחזד. 5סוגז סטעות, 015לדיט

 ננ'מ. דס )סנךףלהפריב
 רנגן. 'יע' הוו bSלהי'ר
 סכחונ. לסון כוח,ה, ה)כח6 )יחלה"כ
 ככי7ון. )חיוחלהכ"נ
 כר3ו. )סיותלהכ"ר
 סל3נס. )קוי )עי, סריסן )6לה"ל
 )עסס. חגיחק )16להל*ע
 סקפדן)6 ונ60ס, 10י )6לה"ם

 סעעכס, 5סון thlpnn )מוןת)מי,
 סת)מ. )סנח סמריחין,)סכת
 )סנוימ עסס, תל) ח63 )16לעהמ"ע
 עסייימ.תיס
 גחגו, )סגוח נ0'כה, סי. )6לה*נ

 )סכמ סגקו7, )וח)סקתננ.6'ס,
סנויריס,
 )עסה. סניהק )6ולהנל"ע
 l1SDn. )סג'חלהךת
 סקפיה )3גת קיתן, סוי )חלה'ס
 סע5'ס. לסכח עקירס, סוי )6לה"ע

 חפגיס, 5מס סעקי5, לו)נלה"פ
 לענ' הפסט, 5פ' סכעל,לעד

 )סכח הפקוק, I7csססקח,
ספרוה.

 ס5ורד. )ם' 5ר'ן, סיס )6לה"צ
 ססיס. )750להצה"ש
 )סון הקתח, )קט ק6הר, )הכילה"ק

 הקזדס. )110הקנ)ס,
 דס. )סק'ןלהקד
 סוסעכ6ל.ל ר6ץ:, )הני6לה"ר

 הרע. )סון סרמתיס, 3תעןרגס,
 ט3ח, ס)כוח )קימ ססנה, )וחלה.ש

 הסתן. )סי סקרס'ס,)קוטי
 נכ). הסוס )16להש"כ

 י)736. )קרוג )קסתיילהשלו"ל
 מחלס. )סעחלה"ת
 )ז1ור.לה
 ועי. )עו)סל"ו
 6רס. )וח נלו, )ומלו"א
 וןחק.  לחך דתקתשנ6, )זללו"ד
 סגוו). לו)3לוה,ג
 ס"ע)'ס. )יחלוהי,פ
 הם)ס, 5וח ססתימ, לוחלור~ש
 ו)עו5ס )עד ועודחו, יעד )סנידלוץ

 .וע7
 חן. לו.חלךה
 חי5ס. ימנימה )י)יתלוח"ח
 ו)עגיס. )פני ו))תד, ))עוילו*ל
 ניייס. ו)יחגי לפ)וג 1)נג.ו, )1ל~.כ
 ח63. ספולס ו5מיי )3רכסלולה,ה
 ועי. ו)עולס )עילול"ו
 ו)ויעו. )1לול"ו

 תונשן )וחוח ו:נרי לוחוחלולמ"ב
נ6רון.
 )רס. )ועגלוער.ל
 5י'ק'ס. ל"1לו"צ
 יקי3ס. ימייס וקיקי', )ח'לו"ק
 ול6ס. )עגה ורול. )6הליר
 , וסת)ה )"סלו"ש

 דעגייס, קלקור' חרי יטיג6 )63לותם"ד
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 וג'יופיס. )חרסים לחו"ג ן ,הר, לקוטי hS ,nfr ;ו, )6ל"ז

1'PS,c)r רעחי. )חוח לחו"דן ;כי. )סין 
 6גכי, (ה )תה 6תר, לזהלז"א

6ג.
 קרנ.ס. rb לוכוחלזא"ה
 ;ו. 6ף יו )6לזא"ז
 ק6וזל, ;ו 4ף וו ל5לואו.ק
 קחני. ,ו6ף
 הנרך. :ו ל6לזה'ד
 (ה. ו)5 ;ה )6לזול"ו
 . נקינה. וכר-ולסין' לקוןליל"נ

 מ7ס.ס. 14.לחח
 כהנ. );הלו"כ

 .הרניס. 6ח );כוהלוכא"ה
 עלס. גפרלזכ"ע
 תוזקותה. "ה )6לויים
 סיע~ן. )ותןלזמ"פ
 הו6. הפקן :תן )6ילשת"ה
 עו)0. ):כרלז"ע

  ו'סקד. 'וכר כולס );כרלזעיזו".
 לריק. יה'ס עולס );כרלועי"צ
 פ.רס. );הלזפ
 לקור. :ו(י )פוסלסר
 טס. ;ע-ר לקוט'לז"ש
 DO(~l. ותן )6ילז"ת
 חכ.ס, )5 ח.יס'גן, )6 מזי, ל6ליח

 חיא, ל3 חסו3, ל6 ממן,ל6
 חתודוח, לחס חן, )ו.ה חכס,ל3

 חוקיך, לתרג' )כלחסן, מ-,לב).
 חכתם.'למון
 . 36'ריס. )חסלח"א

 . 3רכח. חכתיס לסיןלח"כ

 סי'ו. 13 )"5יןלחב"ש
 ג'קט. )מילח"ג
 רתעה. )חסלח"ד
 ה63. העולס למ"לחה"ה
 .,הגו)י'ס. לחסיוןלחה"נ

 .הנ5.. העלס )מי'לחהעה"ב
 : . . הסנ,סג'נ למסלחה"פ
 .לההכ3יי הר6ו.ח )חחיכסלחרו"ל

 לפיז. לחין לחו"ל,
 טוניס. וכמעסיס גחופסלחולמע"ט
 קייי6. 1)6'. מתיתם )6לחול"ק

 לת"ס . תרנים, 1)6 חג' bS לחו"ם'
 ,.,וווח.ס.

 וק7ק'ן. )חורין לחר'םן
 ופוו'ס. למנוכהלח'"פ

 )חיים קר'ר6, חת.ת6.ול6 )6 לחו"קן
. וקצה.ן

 וספקה )מס לחו"שן
 :רע. )חיות ;ה, )חרסלח.ז
 טורס. לחרס לח"טן מנרד. למיילח.ח
 יו3יס לחיים 6תן, טוניס לחרסלחט.א

 6רוכ.ס.ן
 ולסריס. 5יוכיס ט.3'ס )מייסלחטאו.ל

 olinst.- טונ.ס )ת"ס להטו.ל!
. 

 יהודה, )חס . יפוספס, מינח ל" לח"ין
 . ". חוקיך)וזרנ'

 עורס. )ח.יסלחיי"ט
 I~bb, )חון )יתעו, מכס ל3לח"ל

 . , .: . )ע5וון. "כתים)חון
 ,).. )יה,';כוח6., מ;. )6לחל"ו
 ._,. ., . .מע6. )יה 1rn_ )5לחל"ח
 .,,-. ל6;-""גנן. לח"יד:לחל"ת
 תסגה. )חס חעןלזת, )חסלשם
 6ין. תחס3יס חוום. ל3לחם"א
 -- קחר'ס. למסלח"ם

 ינפס.' קחויס )חסלחסת"י
 למתו (tOt~SIDtn )חייעי)ס,לח.ע

 . עוגין' )חסעניך,

 '"63.. עולס )חיילחע"ה

 5ר. )חסלת"צ
 . סניו. 13 )חליןלחצב"ש

 חי"ח לפחח" ר3נזי חמסי ל6לח"ר
 חורפך לסיס סת'ס,. )חסלהקש

.סנקח6,
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 תודח. למת'לח"ח
 ט31, )קח טי3, ל3 כעכי, hbל"ש

 טותכם.לסין
 ot~lh. )' 3ר6 יסור ל3לשכל"א
 5סתיעח. ט31ה 65לס"ה
 תכלל. )עונחלשה"כ
 הקס)ס. )ט31חלשה-ק
 הכלל. )ט31חלשוה"כ
 הקסלס. )טסתלתוה"ק
 ת)קוח. ל"ט ת)6כוח, ל"טלט"ט
 תציד. לט3לש.ע
 וט. טעס DS'לשע"ז
 ידעני, 65 יגלם, )6 ינקי )6ל"י

 י)פינן, ל6 יכול, ל6 ייעמי,)6
 יחויס, לחס י65, ל6 יפחומ,ל6
 לקטיוסף, .תייק, ליסנ6 יום,ל'
 ימוי. לסם 'מיי, )0יו 'יניח,לסין
 יתיס ל16רך 36יין, יחד) )6ל-8

 לעולס 6תן, יסים )נרכס6תן,
 6ת1. יעתוד rps 6רן,י,רס
 610. 6תו ירך 165ליעיה
 גקסל. יג6 ל6לתש
 וטיכס. 5י30ליכ"ם
 ירד ל6 עקר, 3ך 'סיח ל6ליכ"ע
 עתכם.3ג'
 יגלם. )6 ינלס, 65 ינטל, ל6ל"נ
 7ייו. ול'מ דין לית ול"דל"ר

 מטיח. מי31 לידילידח*ח
 50יקח. יי לךלי"ה
 יסיס. 1ל6 ססס יגויר ל6ליהרי
 סת)ח. ליסליה.מ
 ס5רקח. יי לךייה"צ
 היין. ליוםליוה"ד
 סכפוריס. ליוסליוה"כ
 המנח. )'יס"יוה.ש
 מלקו. ל'651. מן, ליודעיליו.ח
 כפור. ליוסליויכ
 ימקד. ול6 קכר 65ליול"י
 ל'די מיונ, ל'ד חע6, )יד.לייח

 חטיו. ליו65' מן, ליודעימיתון,

 שסרס, לילי טיניים, יתיס )16רןל"ש
ל'י'ענטס6ל.

 6תן. עוניס יתיס )"ויןליש"ע
 מונחו. 'יי ,65 ל6ליי"ה
 כטניס, )יוס כסף, יסיע bSלי"כ
 כמוריס. יוס)י)
 כלוס. תגרתם )ס )יםללמג"כ
 סתחס. ל3 ליסי'ליל"ש
 )י5'6ת ית65י ל6 יחכר, ל6לי"מ

תעליס.
 סתסיח. )'תימלימהט-ש
 גפסי. תרח יויע )3לימ"נ
 תעמס. לידילים'ע
 נסקי. )יזיד 'גקס, נ6לי-נ
 לבו. נכון יירק ל6ליטל
 קפק, )י7' קכגה, )'י'לי"ט

 ק3רימ. יי. לעורקני
 עילס. יערי ל6ל"ע
 רצין. עת י' )ךליעיר
  פחמונו. יזעם ל6 סירוסו, ייעחי )6לי"פ
 ריקם. פני .רhS 16ליפ"ר
 לי5ייח.לייז'
 ת5כיס. )'5'6מליצ.ם
 ל'סיעמך ק)56קיי 'רמתם) לו'ל"ק
 קויתי.יי

 סו6 בריך קתם6 '0ת )מסליקכה"ו
וסכגחיס.

 ,הר. )יקיטיל.ק"ז
 ל'סר6ל. לי0נ6,ליש'
 - 'חס - )תה סגי, טונ '1ס ).ללי"ש

 0תיס. ייי )65מסיס,
 תעלס. 0) )יס'גסליש"מ
 לידי ~lol?n )6 ימכןי )6לי"ת

 חהלס. לי0ריסחק)ס,
 )י) כחיג, ל6 כן, )6 כי, )6ל"כ

 כללי. לסין כנודו, )פיכמוריס,
 לכסן. לכיורם,לכא'
 )כל o7b, לכל 76ונ', כן )6לכ"א

 6תר. )כן6חד,
 61'0. 6'ם לכ) ותחד, 6מי לכללכפתא
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 סריס. )ו "סר )נ5למלטש
 טסשע. לפלורסלכאבם
 כנה OSIDS כשיוקריך, 5%חלכיב

 .' 'נחחמיכ'ס.

 .*וד' 3כ6 ] 57', כדניר )16לכדד
 7נר.)כ)
 יטי. כלנור ל16לכד*ד

 3י רשי 7ל6 כח31ס )יכ6למדרבנת

 יחף. טפסם כפוסח 1bS-לכעם'ר
 לכן פכים, לכסס פועלל לכ)לכסם

פירס.
 1ז. )כן ז 5י, . לכ)לכץצ
 רוח. י3כ3 .ל6סון, 5כ)ילכיר
m*bbS 5מנח, ללכוד סכן, כ 
 מלס.לגלל
 וסעח6, סשח6 כל )6ולכון4ש

 קורס. סנח לכניילכעףקחער6.
 מורחו, לכגול - כחגתי, 1ת6 לכ'ת ן לכ3 סעפים, לב) 5כ)הפולס,לכ*ה

 תולם. )כתרכתורה.
 3ותר.)ך, לירך, לויס לנbS ,1 ליל, הניול. לכסןלכהינ
 ליכ6 )מן, למס לרם,לופנ היעים] )כ)לכה"ד
 לחס לס"ס, לד לן, ליחלעיער,ן מיוסר. לכל פיס, כד ל6לכהע
 b3S, לפחיי ל717, לתג5ס -ל',ן העעיס. לכל הפילס, לכללכה"ר

 יעיי'ס.לסיןן own. לכ3 חפחוח, לכללכה*פ
 6ינס. 3'ת6 ל6 לל"א' ספחות. לכללכהם*ח
 גיירן. לתריכן לך 3ך ללא"נן החורט. לכללכה-ת
 נחרק. p'SS(h גס, )ן לית לל"כ' כוט. מסורס לכללכרועיכ
 הפתס)ס, 5ג7ו )ו לליהן כתר. 1ל6 כתל ל6למוליכ

 יתיתר )יכ*
 וגלנה. לכולט'נ
 וכ01. לנף וט, 5כ3לכה
 )כף ממן, יכל ח-, )כללכיח_

הנס,
 יסרבל. כל לעינ'לכ"י
 6תן. Sblnt לכללכייא
 כס3, כן )" כעינים, כל ל6ולכ"כ
 כנייך. כק6 לפני כסג,לכך
 פיקר. כל כחיג ל4לכעכע
"כהת

 לכרת"
 חקרג. ל6

 תסתפ, לכ6ורס כוופון, ל6ולכרם
 לכל ת"י, לכל תפלס,לכגו7
תקים.
 יחי. כתתין ל6ולכס"ד
 לכל נרנגה, 3כו כל17ן, למוחלכ'נ

 נרבה. לכן נסס, לכלכדר,
 ג6תר. לכךלכנ'א
 3י, כלקק )כןלכנ"ר
 לפרס. כרקס לכןלכנל"פ
 על6%. ינקי עוי0' לכנוילנףק

הכי.
 ללתיד ללגיסי ינגר 65מל onSללחל

 ]יללתי.
 . ,651ח. 1bSSלליי

~ 

 לנזוז. .סכת לנבח )6ללי*א
 5ת'תר. .5יס .לתס לתיתר, לן )יחלליל

 יודע. 6יכי לותר, ,)סוגך לת7לללא"י
 ל3"לתל"ג

 נ)'. bb למותק
 o1SDabi. לגער לי ל6ע לסתורלללל"ל
 ליכ6 תירי, ג"קסיי' ליכ6לל*ם

 תינה.לתסעע
 גחכו. לסגומ ל6ולל"ג
 15יך. לל6לל-צ
 blp; לי לעס tbnp לליסנ6לל"ק
 סתחס. לג ל-סרילל"ש
 תיפוק. )6 לפולסלל-ת
 טיפי, )6 . תועי), )6 ,, תהנ'י ל6ל.ס
 )6וופקיגן, תי"סנ, )6 תיחלף,ל6

 ייקרי, ל6 ע5י, hS ל)6ית65חי,
 )לתסמנת למיסמכי.לקמטמט.
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 )ול6 תרפס, ל3 תלכוח,לנוס

 ליכ6 תסגה, לחס%קמפ.נ6,
 %יפלג, להין תכ6ן, לתדיןת15ס,
 תקל6,לסון ת:רחיוח,לסיגיח
 %סיס.לסין
 6תחך,לתען 6עסי, הסקיי )6למיש

 tlrhלתסתע
 עיתד. 6חח תי )פללטא'ע
 . מינעי, )5 3ד,קח, ת"גי )6לם*ב

 Inws ל%קפר3עיהר, תע)3",)6
3י, )תעסי 3ר6סימ, onunSנריחך,
 ויס. 3סר לת)ךלםבץ
 יסכ5). 3נ' )תספי תיגעי, )6למב'י

 bS תעיק5ך, 1ל6 תדו3סן bSלמו"ם
 תק5תס. ול6תיגח
 וועו. תקרי ל6 וכרו, wb~n )6למ,ז

 ונרכח. לת;ללבוזו*ב
 סונ. לתוללטז'ט
 עי)סי לתוכיח ע)יס, )ת;נ6לטדע

 עין)ת,כלח
 תח5ן. )תעהלמ'ח
 tP'rw(l. )6למח"ו

 כ)ל. ניה hpttn תמס63 )יסלסחתב'ח
 טונ, )ה;ל ט'3וח6, תח;יקגbS 6לט"ס

 טו3יס.לתעס'ס
 דג טן ל%יח3לטש"ר
 יייי' יטי )6למש'ל

לםכאטאיכ תיגוח לסין ניו), )%קמרלם'נ
 כ).).,נדו)וח.

 תי'נח5י, )יעח תיי3סך, ל6לם"ד
 )ה3ין י6וור, )ת6ן רפלינ, ת6ן)יח
 דועס. )תהדי,
 ד6חל6. )הר6 ר6תר, 1hnSלמריא
 היין. לתדח סיס, )תדיגחלמד"ה
 סיס לתדיגמלמדה"י
 63ורי'חhrln1 6 7)6 ת.יי )יכ6לפדר"ב
 סי5. "סכימ5 תילח6 ל5ולמדש"ה

 סלכח6. )ת6י ס6ייי ען )מסלמיה
 )ת)5כי חי.ן, לתדח היס,)עד'גח
 ה:!לח למ:יס  ליעוסססיססרמ,
הדין.
 הו6 לתסיע סנו.ס, לתקפרלמה"נ
נונס.
 לתה 67תרי, סי6 ת')ח6 ל6ו .למה"ר
 רויס.סוגר
 ל'ה. תינעי חי)כת6 )6%ילסהט*ל
 הסיח, לתל6כי  ססגס, לתי65ילסה"ש
 חסס.)מען
 ו3רכח. פו;ללמהב
 וה. כה3 לתו)י6למוכ"ו

 י)סגיגה. )הסל י)3רכה, )יללמךל
 תולי7. 1)6 תע)ס )6לםל'ס

 )'ה כד6'ח )תרלמכר*ל
 ה6'. כו)י לה6ילמביה
 לת.תר, ה5י )6 )יחי תהגי )6לטיל
 ליה, תסייע )'ה6 )ס, ווסכחח)6
 )מוי. תסגח )סון ל.,)הס
 )היע3ד. ת5י )5למלט"ע
 תסמיע)6 תייי, תחג' )6לט"מ

 )תיין היניה, pDt'(1 ל6תילח6,
 ת)כי, )ת)ך%כ5ן,

~onS  
 יק'נק

 lSD~ העדגי לסון פפנס ינירלסון
 פסיני.  ליססל6מ"מ
 סלימ.  יסו' ת5י hSלמם'ש
 נקל. לת3'ן  נקמי "htiD ליסנ6למצ
  )תג5ח פינס, (1bnS  bptלטנ"ט

תותור.
 גססי. )תסורלטמויינ
 ס:1'ס. לתקפרלסספה.ג
 קטן. ל%קפכלמספ"ק

 OD7 עגי7, וו5י hS העייו, hb לם'ען

  ליכרח עול, )מוכרח מעי53י,ן
 יטסי  לפליח עס',  ליכחנoi1U)ן

  עין.לפר5ס)
 )העי63. למע'ן

  נריסיס. )תעסס נלימך, )תעןלמע"ב
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 הכממס. )תעןלטעה"ר
 הסס. )תפן סס)יס, לתפןלטעה"ש
 עינים. )תעמיסלמע"פ

 סעגפ. תן לתעלםלמעמה,ט
 תח5יין. לנעלסלטעטיח
 תעליק ליסנ6לטע'נ

 ליון. לתעןלמעיצ גק"
 ריפח6. על לי53עלסע-ר
 ניגס. לתשעלם8ינ
 גובס ח61 לתפוע סנו'ס, לתקצרליפה"נ
 ת5ירעיס, לסכתלם'צ

 קרס. נסוס לבימךלג'ק
 סח", געית 4חלנגש
 חסלם. ג16ה ל'פריסלמת
 לסם קתכיכןי hb קניר6, ל6ליס

'q'pקכנס, )ידי קחר'ס, למס 
 לסין אפוייס, לקופי קפק,ליח
 קופר. לסכתקירי,

 לאזר. לקירח,לם'
 bp')b. סתכיגן hSלסא"נ
 שריס. גי5י6ח לקפרלסכ"מ
 ספוט. איי 5פ'לטה,ט

 סמרי לחסלם"י קטה לתקפי קטן, )תח(ורלם.ק
 י', הנריח 6חר. לתקיס 6מד, לתקוסלםק'א
 קניר6 ל6 לס"ל ר6סיגס. ליסיחלמכר
e*a~סכ30מי, לחס 'hS'nS ,30ח 

 מטרוח.לתנין
 סדן, תסויח למניס לסשה,ד -לטש'ה

 סלוק. קגולח לגרתיסלס"ס
 עילס. היי לפיו עותר, לסעייחלא"ע

 יקריס, 3'5'6ח לספרלס8כי4מ
 סנו5ריס. לספיח לספה"ני לעיל. סכמנמי onsלאיל
 לעיל. סכחגמי לתסלסשל'ע
 מולס. )תחן חתוחין, תות 65לס"ת
 נ0לק1, ל6 נסיר6, ל6 ל6גנתר,ל'נ

 ניחני, ל6 נימק, ל6 געתך,ל6
 גקיייס, למס נת65, ל6 נכחנ,ל6
 נעתר, לכך גלנגס, לכי גר6ס,לי
 נקנס,לסת
 מירס. נחקייס ל6לנבני
 מתקוס. לננילנה*ט
 ס5רומ. געערו )6לנה"צ
 וגיכס. )סגר ל3לנהג
 731 גנר ליח ונדכם, גסנר ל3לנונ"ד
 דיפרקינה.גנל
 דעת. יגקס גגין )3לנ"ד
 לכן ל', ירסס ל6 5י, גימל ל6לנ-ל

 5י.גרפס
 לסרס. נרפס )כןלנל.פ
 יל6כחו. נגיל ל6לנים
 נ5מיס. לנ5מלמג
 גופי לסיןינעיל

 )מון, פ)
 פעלים. נעים לוחלנ'8
 נתסיס* )לסלנצ'נ

 לפחיד. לערך, l')DS, לעיילע,
 )6 עירס, )6 ע3דינן, 65ל"ע

 ל6 עליכם, ל6 עייףי ל6עי,
 לוחות פדרי, ל3 עמס, ל6עלינו,
 עחס, לעת עני, לחסעיוח,
 ע3י, לסין פור, לפגי ערכו,)פי

 לסיועחץ. לסיועייתיס,לסיןענרי,
 Sb~nt, 6ר1 לעניילעתרי
 ע3ר. לסין נייו, פלחם ל6לע"ב
 לתסיס, 3ר לענזיסלעב-א
 ליון. נסר לעלוםלעבהיצ
 רגו. ג65 לענילעכליר
 ת%6ר. גס פסס 65לעומס
 תעטרו. גסס OSIU5לקבית
 6ר'ח. ג3י על לננסלענ"א
 מורץ 6ל6 גנג יכ3ר6 ל6ו אח"נלע"נ
ננג.
 דעתי. עניוח לפי דין, עולך 565לע"ד
 גר6ה. יעחי לעג'ומלער"נ
 גר6ח. סיס דפחי לענייתלערה"נ
 ה63, לעולסלע"ה
 סנ6* )ש)סלעשב
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 לגמור. סמל6כס VtSD ל6לעה"ל
 ועי. לעולסלעדו
 סעולמיס. לעולמי סג6, לעולסלעו.ה
 ,ס. nDIDSלעו"ז

 כלוס. 651 עמס נ6לע1ל"כ
 WSDS1 .b'niu' לעלסלעורע"ע

 'תגלד..* *לעלעעי"ת
 ;ס. לעוהחלשם"ז
pu'p~os1US .ועד 
 פורע. 61ני עלי לוולעהפ
 ילינו. לעוכרילעד'ר
 (רם, 5ע3ודס ;סג, עטרת D13Sלע"ז

 )סין ;ס, עם לסין ;קנס,נעת
OD.ר) 
 מקיז. לעולסלע"ח
. טפול. טין ל3לס"ט

,,. 

 l"DS. )ע'ל,לעי'
 Sh~nf. לעטלע"י
 ויפקר. ,gjr עולס לזכרלעו"ד
 כפור. יום 5טר3לעיחכ
 לריק. יסים עולס ל(כרלע"צ
 מריס )פני כלוס, עסס )6לע"כ

כסריס.
 'סי6). כל tltusלעכ"י
 )63. לעתיד לוע(, )עסלשל
 . ' ט3'לח. לו עלמם ל6לעל"פ

 מילט. - לולי - עותר - לננסלעל"מ
 מכפול. תחן ל6 עור לפנ'לעלת"מ
 מעטם. עניי ל6לע"מ
 ללבי. בנח ע71DSS 5לעט"ל
 לענין.לענ'
 שמח. )ע)ייחלע"נ
 רעמ'. לעניותלעמד
 נר6ס. " ,לענד"נ
 (ס. לעניןלענ"ז

 נרפס. דעתי 5ענייחיעניור"נ
 לעח TD, לעושי עגליי 5ע3ילע"ע

עמס.
 גסע'ס. לע5ירח,עצע
 נלוט. לעומרילע"ר

 חסנם. ר6ס לעררלער"ה
 לסקרנן. נק* רחענ6 עביר ג6לערנ"ל
 מגח. 39DS ם1סוי מיל ללוסלע"ש
 טחיך, )סין חסיגח, עסס ל6לע"ח

 חסי3ס:)עסיס
 ל613. לעתירלעת,ל
 כקיני, 65 פלנינן, לSP1D 6, ל6ל"פ

6(tp'pt 6פרע, ל6 סריך, ל 
 ליקומי פקם, לי) מירס,לוס

 מירוסו, לפי DD(, )'פלדס'
 סיסי. )סין עסיסו,)פי
 ג7ו). )סרט נרוניח, פע) )'לפ"נ
 )פי יורו, למ' ינכי, לפילפ"ר

 ילכו. 5סי רעמי, לפידמים,
 סכל. יצרי לפילפדייה
 (ס. דרך לפילפר"ז
 גר6ח. דעח' )פילפד"נ
 הקונטרק. )פירסלפ"ה
 ה6דס. לפילפה"א
 הרח. )פגי הנהמה, לפףלפה"ס
 ס37יך. )סילפה"ר
 הותן. )פ'לפהק
 הכלס. לפגי סכל, לסילפה'כ
 לפ' התרס, DS' התניר, לפי מלפה

 סתקוס. )פ' סתסרה, 5מיסתגקג,
 סמריס. לשלפהכ"ב
 סתמגייס. לפילפהמת,ב
 הנריה. )עילפה"נ
 מעיך. לפי מענין, לפילפה.ע
 תפרק. )פנילפה"פ
 מורל. 5פילפה"צ
 הסעה. לש ססניס, )פילפטיש
 המנס. )הג'לפתת
 לסלונ 53ע, י65 מלט ל6לפול"ב
 גדייה.וליחגי
 יומל. 1ל6 פמוח ל6למול"י
 נגע. ו65 פגע ל6לפול"נ
 ולמגיס. לענ'לפול"פ
 ליסי6,)פוס לדגן, לעוסלפו'יר

 ולריס.לסלים

)סין

ליס



 סנ6. )פפל6 ל8סץשן די)יס. סעורך )שםלפהאדד
 כטרם. ערס לפני ל8עיכ ן )פירוע ויסים, )פי ior )פילשיו
 דעתי. עניות DS' ש8ענ*ר ן )פלט )פניותגוי ,ס, )פניוס,
 ג"ס. יעתי mtsn פילפע"ד (מל. )סרסתוס,
 עקר6. ט) פסוחו DS'לפמפמם ' טסעש. (ס tDS ע613ל, (ס )עילפז"מ
 6נל6. 5על6 )פוסל8צףא מעטיני. )שרוס מסנון, )שלפיח
 רונן. ח"ח )פחחלפח"ף
 bnDSD. חייטך )פוסלפח"ש
 (ס. o~u )ע'לפטע"ז
 )שרוס, לפיכםלפי'
 ייטחן. פירס לפילפ"י
 (ס. )עירום "ם, לפילשי'ז

 סכמי. וגס )פילפישפש
 לעיל. סכסנ חס )סילפשש"ל
 כנויו. לפילפ'כ
 כנורך. כק6 )היילפכ"כ
 עריס. פלינ )'תלפיל

ש  , *ל
 קטגס, )ערוטסר48ק

 קטן. )פרי
 יטחי. קשר מס'למקוד
 כרקס. יעחי ש% נפילפקד"נ
 יעים. קת) )סגילפקףע
 הימי. טנזח קו% לפילפקעים

ל4ת-
 ריסקק, otsb זנקי פלוג %
 לטחינו. .למילוה
 )פי סחן, )פי ס13יס, לפריוןלפ"ש

סעס.
 ננוסס. ייגס סער )פי לפשר*נ,

 מוטו. )פי חיו, SDD )תז לפית טגסנ, )ע' תס, )סי ת7ס, )פילפ"ם
 )תען 5ר, )מס 5כיכ6, )6 ל"צ' תילחץ.לפרקיתי
 קיפח. 11DS 5ג'י )קוטיליין, עו7%. 6הס חי לסנילפמ*"ע
 chlpnP. תגסנ DS'לפמייה
 חחותס. תן )עגיםלפמה"ח
 תנסנו. )פילפמ"נ
 עם )ש סכחנחין תס )פילפטיש

."nDbD
 סריסי. תס למ'לפמש"א
 סדין. תסירח לפניסלפמש-ה
 סיין. תפורת למניסלפמשה"ד
 סכח3. תס לפילפמש,כ
 לסי )קתן, ס6כמו3 תס לפילפמש"ל
 )תעלה. סכתנחיעם
 eh~p. עס )שלפמש"נ
 ולפייס. לפגילפנול"פ
 תרכס. סחגכר יהמר ג7יג עגי )6לפניה"ם
 עור. לפנ'לפנ"ע

 6חי, )5י bllh, 5ער6 )סוסלצ"א
 6חר.)5י
 ניו). %ורך ניוחס, למקסלצ'נ

 ,twlpn~ נומי )5ור7לצח"ם
 גזו). )חורך גי)יס, )5יסלצו"נ
 ח37קס. )דויךלציה"ד
 ססעס. ~ורך ספנת, )לירךלצודיש
 tolbn )חורך טכננן, להרגללצוגם
 תקוש.)ירך
 1WSU. %ילדלצףע
 נו. '163 5דקיס )יילצ"ב
 סתיס. ייי )65חלציד*ש
 סנריוח. ייי )65מלציה"ב
 סתקיס. ירי )65תלצהה"ם
 מונחו. ידי )65תלצווח

 פתזס. יי' 6%מלצתש פקקיגן. )6לפזם
 ויקריר. סירס יגד.) לדקו )תען לציתם ן לפני ער3, )פדוח עיך, )שלפ"ע

 )ותר. קריך )6 )תשר, 5ריכס )6 לצלל ן עליך. )פסע עגתו, )פניעור,
 ע5יס, %וזך טרנגן, )5ור63 לצנם ן 7עחי. עגיוס לעילפוקר
 טקוטו. )לולד ן גר6ס. , * "לפעד"נ
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 עולס.~תימוח ע5ת1, שייויצנע
 כפסיס. ל5עוכ'לצערנ

 פכוין. ק6 )לעיילצעוק*ם
 פרנסם. )לרכילצ*פ
 קר6. 5ל'ן ל6לצ'ק
 לקפו.לק'
 קניינן, )6 קג', ל6 קיער, )6ליק
 קתני, bS קסי6, )6 קיינמי6
bn'S,6קר btn'S ,hnp פי( 
 לקוט'קיפוג'ומ )פרטקטו,ק5ולו,
 קד0. לסין קדר,)סין
 יקומי קנוח, )קנר *46, קי ל6לקרא

בתריס.
 ק56יגעלעטינן. )ניסלובלב
 )6קעג63ך.לק*ב
 ,Sbg. לקנילקבי
 פלס. לקיללקותם
 ספח. 37יי )קייםלקדשם
 ,ס", קרי ל6 ס'6, קים'6 ל6ולקרה

 חקפמ לקע כלטת,לקיע'
 חחפח. לקוילקה"ת
 חלנגס. לקו'לקהול
 סקתמ. לקטלקה-ק
iffp~6ו". קרי ג" 

 דעתי. כניוח )ק51כלקליד
 5ני. לקוט'לגן'צ
 קרפוגיות. לקויילמוקיר
 טוסגיס. לקוטילקהש
 חולה. לקויי תח)יס, לקוטילקוטע
 מנגו. קנת )6לקרח
 טונ. )קם S3p5 tnhD1wלקים
 יי, קויתי )יסיעחך "", קלי ל6לקרי

 )קוטי יוקף, )קט יטליל,)קגר
'יקף.
 h'np .ots ל6לקרל
 ה15מ. )קוטי תיר, ק0י6 ל6לקים
 לן. עינע' ק6 )6לקמיל
 עלס. קמ) )6לק"ע
 nvlnh. ע)יח קמל )6לקופא
 פרק. לקנליקים

 5נ'. לקט 5ני, לקוטילק"צ
 נחנק). כ' )קרוסלכךינ
V'p9(סיסניס, לקוי' סכר, )קג 
 לשמוע צפע, לקרי6ח סכמת,לקט
 סופר.קי)
 וסקס. מכמס לקטלקשץ
 וע6ח. טנמס כקטיקשו"פ
 )קוטי חס)יס, )קוטי קמני, ל6לקית

מורס.
 ר6.ת', ל6 י6י, )6 רסומ, ל16ל"ר
 רמס, למון רב, )חס דג(,)נ

 רע. )מון רומח,נסין
 ימס. 6יגו רצינו )6לרא"ר
 סנסמיס. צניו ג15ן לעסותלרא'ש
 ליון. נגחתח )י6ימלרכג"צ
 וייוסל'ס, טון גנמעמ )ר6ומלרביצתי
 יה')ח6. )לוומ6לר"ד
 חר3'ס. )רסיח סטנת, )ר6םלר"ה
 כסורר. וייס הסנה )ו6ס ויךכלרפה
 ח.מיד. )נסיחלרה"'
 חל3יס. לרטומלרה"ר
 יסלם. י)6 יסע לוסירחי

 (ח. כי6' :ס י* )6 כרץלרץ "לרול"ש

 )יסיף. למסילש'
 סכ'מ, )6 סרך, )6 פרק, )6ל"ש

 )6 סגו, )6 סנ6, )6)6סמח,
 לנ מיי, )13סי סר, )6סנ'ח',
 ס:יימ, )יהוח מתן, 4גסקס,
 לחס ממיסי למס ס)הס,)מס

 ל'כטע:- סטטר)יגג, )יטללמעריס,
 ס3ועוח, )') )'כעעגסט"ן,סט6יט,

 ליפסיטן, סתורים, )י) מנח,לי)
 סעח, לפי )עיוענסטיין, ס4ל'ח6
 )קע סכחהי )קט סיסניס,)קוט'
 סקי. )סיןסוו61),

 6מי')6. ל'סג6 6ני, סת'ס )6לש"א
 )סחה. גק'6'ן סבן )פ'לשאב'ל

 ונעסה. נו קצין )16לשאבים
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 Sb לסתוע ה6(ן, 6ח לס3רלשא"ה
סרנס.
 נכיי. rir~ 6ייס סרי )6לשאז"ב
 יי)י. )ס6ר תקיס, ס6'ן לפילשא"ם
 3כ). סיס ס6'ן ל6ולשאש"כ
 3יגת. )סכף ני6ה, סת.ס ל6ולקד,ב
 o~h. נגי )סוןלשכ"א
 irlhn. 6ח לס3רלשבא"ה
 י ' הנדו). )סנחלשבה"נ
 חורין. 3ן )ססלשב"ח
 ס3נ))ימ. )16לשב"כ
 )וקין 6ין סנכ)לוח )16 אל"עלשב"כ
.1tsu
 תעסה. 13 ס6,ן ל6ולשב"ם
 נירוסין. )ססלש"ג
 ינס. - סתו - לחסלש"ד
 חכת'ס. י3לי )סתועלשד"ח
 סת'ס 163 סולכה, סמיה )16לש"ה

 הנויח, לסכמ הכמוI1DS ,3הרע, י )סון התל6ה, סמ.ה )6והיוק,
 י obsn. )סגה nhtSn,)סס
 ה63ס לסיה סנור6, )טסלשה"ב

מרוס)יס.
 נירוסן'ס. הנ6ה )סנהלשהב"י
 הנ(יח. לסכח המולי )סגחלשה"ג
 6יקץ6. ו6כי) היחל6 סמק )6לשהו.א
 סכחי3. לסיןלשה"כ
 הסיקקיס. ס6ר לרעחלשה"פ
 הק7ס. )סוןלשה'ק
 הרע. )סוןלשה"ר
 החר6ה. סתיה )6ולסוה"ת
 סירמיך )חקוגי ו)סתה, )סת1לשו'ל
 )פוחי.ול6
 ו)טתחס. )ססיןלשול*ש
 ו)חה)ה. )ס3חלשול"ת
 obt1. סנחה )קילשו"פ
 יסתמס. לססיןלשו"ש
 )סין וס, לסון ;1, סנה hSלש"ז

 סל לסין (סוריח, ס) 5סון,כר,
 (3ח. )ססוכימ,

 מקוון, טתיס bS מיי, טנקח ל6לעףמ
 "031. )סס מכפיס,)סין
 טו3ה. )סנסלעךפ
 חכמט. עונס )סגסלשפ"ת
 )סס ימוי, )סס י5רה, לסנחלש"י

'ח3רך.
 תעסס. 13 סים )6ילשיב"ם
 הו6. 3ריך קו7ס6 'מוי )סםלשיקכ"ה
 הו6 גליד קודס6 ימוד )ססלע~יקבה"1
וסכגחיה.
 סו6. 3ל? קוים6 'מוי )ססלשיקיב"ה
 סתו. 'טן סתס )פנילשי"ש
 כריתוג )ססלש"כ
 076. כ) ])ס)[ )ססלשכ"א
 . סתיע6 )6 )ע'תיי ס"hS 7לש"ל

 יתיי'ס. )110 )ןי סנ' )6)י,
 )סס י5וס, לסס ת')י, )ס6רלקהמ

 תעחו. )סתסעחגס,
 מכעיס. דנר' לסתיעלשמד"ה
 ע5רת.: )סתינילשם"ע
 רוחוח. - l'p'rn ס1,7:: - )יליחלשם"ר
 גקנח. ,עסין כמתס, )סיןלעדנ

 )ח%ותין. סניחן )16לשנל'ת
 סק7עו )16 עקירס, סת'ה )16לש"ע

 ע3רימ, לסין ענר, )סיועסה,
  עלרח.)סמיכי
 חולס. וסעחח ע5רח )סעיגילשעוש"ת

 hD~. - סכמס - לקטלש"פ
 35ול. )ס)יחלש"צ
 קיוסין. )ססלש"ק
 ר3יס, )סון ל6סיניס, 50 )3ןלש"ר
 ינ)יס. )ס)וס רע,לסון
 סנח, )סס סח.טהי סתיה )16לש"ש
 סר'ס. לסס סתיס,)סס
 לסס חורס, )סתחח חורס, )סוןלש"ת

 חמ6יח. )ססמעג'ח,
 ח3ס), hS חני6, ל6 ת6כ), ל6ל*ת
 חנע, hS חגנ31, )6 חג)0,)6
 ל6חמקוס, תמנס, )6 מחפור,)מ
6(,hlstn 6( ,"3חנס6, )6 מכ 
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 חטסה, hb מעיס, )6 מלין,ל6
 תקגו, bS ,bSn bS תעסוק,)6
 חס6,. )6 תולמ, ל6 חקסה,ל6

bS,תסלח hS ,6ל3וסי תסנ 
 ח71ס, לחע' מכלח, ל3וסח3ו6ה,

 מועו, )פי ת'מי, לכי חה7ר,לכי
 )סיו תוגס, )קוט' totioo)קוטי
 חורס. לסיןס13גס,
 יעס 6)י7 ת16גס )6 ולי"בררטא*ר
 63מ)יך. 'קלנ )6ונגע
 )ימ tb)t'h נתל חקלו hbלתב"א
b))h6606. 3ל 
 ניי. חנס) ל6לתב*ג
 '5רס. )סנח 3ר6ס חסו )6לתבל"י
 סקר. עד נרעך חצנס bSלתבע"ש
 ננר6, תמ)יף )6 נלי, תכס) ל6לרף'נ
 נ7ולס. לחכועח נניל, חק'נ)6
 )6 ל6סוג'ס, ננו) מסינ hSלחג'ר
 רעך. ננו)חקינ
 r9b. ריך חורס )עדסלתר"א
 ה6. חני ל6לת"ה
 0מן. S~bn )6לת"ח

 ולעעסיס ולמופס )חורסלתולחולמ-פ
עו3יס.

 חמ3יים, יל6 חנ'יע ל6 ל'תל"ת
 חקוס ל6 חסיס, ול6 תקוס)6
 חטול.1)6

 )חוי. חולה )סין )יס, ח.ע6 )6לתזל
 חחן ל6 וול6כס, תעסס )6לת"ם

מכס~ל.
 לי"ב אר*ו בדל"ת כמ.ל"ללתטלמי"י

 יותס יעוף עחן )ילה תפ70 0ר6)6
 ירכ'ך נכל )סתרך לך עוס על6רוכי
 יקל3 )6 וגנע לעס 6)יך o~lbnל6

63סליך.
 קכע6. חור6 )פיסלת"ס
 ע)יו. מ6כ) )6לרנע
 0ען. ע)יו ח6כל )6לתע'ח
 ה7ס. ע) מ6כ)ו ל6לתעה"ר
 ת)6כס. מעסס )6לתע"ם
 תל6כס. כ) חעסס bSלתעט'ם
 5רס. פעתיס חשס bSלתפ'צ
 ר*סכס. פ6ח חקיפו )6לתפ-ר
 סכיר. פעו)ח ס)ין )6לתפ-ש
 רעס. )חרטסלת"ר
 סעטגו. ח)נס )6לת"ש
 3ייסי. סיר חמקוס )6לתוךב
 תל6וס. גדולס סעיעס חס6 )6לתשנ*ם
 ערי. סנר סעסיק )6לתש"ש

מי

 ע0עמ, עח,ולי עחו ~ע7לם, ת6תר,6י

 ענהג, ען, עס, ת5כוח,תיןי
 עע)ח, עעין, יקפל,עקכח,
 עלת, על, עקר6, מקוס,עלנח,
 עסגמ מסעע,עליכי,

 . ע6כלות hw ,31'6'1 6ור, ת6ורם"א
 ן עניגות 6מר, ע6מל6קולוח,
 ן 6עמ, AW'7 5עוכמ, עמי5ליגמל,

 36ומ, ענן 6קתו, עג)ת pb,ערגי

 ע7רס 6נכיר, ע7רס oo)Jh,תגן
 6ותר, עס 6יכס, וודרק6נרה,
 ת71ס 6', תהיוג6 6מריוח,עס
 6ערו, עוס rlh, עוסיי6גי,
 מטס ot~tb, עחגס to'nihעמנס
 Dh~, עטס 6פרס, עעס6סרן,
 6מנוגיסי מס 6יגי6, עידי 8עויק,ע'


