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 חעסס, )6 חעגס, bS חלין,)6
bS,מ65, ל6 חעטוק bS ,מקנו 
bS,מס6י. ל5 חללמ, )6 חקטה 

 )13סי תסנ6, )6 מס)ח,)6
,ohlsn013( ,חודס, )מעי חכ)מ 
 מועו, DS' ח'חי, )כי ח70ר,לכי

 )סון חורס, )קיע' חה)יס,)קוט'
 חורס. )סון30וגס,
 רפס Sb'1 ת16גס ל6 ולי*ברונא*ר
 63סליך. יקל3 ל6וננע
 )'מ h)t'h, 3סר ח"לו hbלתב"א
 606. 3)6מגג6
 ניי. תנס) )6לתב"נ
 '5רס. לסנח 3ל6ס תסו )6לתבל"י
 סקר. ער נרעך חענס ל6לתבע"ש
 גנר6, מחליף hS גרי, ח3ס) ל6לת"נ
 נזו)ס. )תנופח נני), חקינ)6
 )6 ר6סוניס, גט) מקיג )6לחן'ר
 רען. נגו)חקיג
 pb. רלך חולס )עדסלתר"א
 ס6. חגי )6לת"ה
 מין. ס6כ) )6לת"ה

 ו)עעס'ס 1)סומס )חורסלתולחולמ"פ
טוגיס.

 חח3ייש ו)6 ח3ייס bS ול,תל"ת
 חקוס )6 חסיס, ו)6 מקוס)6
 חטול.ו)6

 ועס". חעמה )6לתו*ע
 ט3ח6. סול6 )פוסלת"פ
 על6כס. נ) onwn )6לתכ'ם
 מוענס. כ) ח6כ) )6לתכית
 )חוד. חורס )סין )יס, חיע6 )6לת.ל
 מחן telb~n bb מעטס ל6לת"ם

עכסול.
 לי*ב אר"ו בדל"ת כמ'ל"ללתטלמי"י

 יועס 'q,D עמן )י)ה עפמד חי6)6
 דרכיך 3כ) לסערך לך י5וס ע)6כ'וכי
 יקל3 )6 וגנפ רעס Sh'1 ח5ונס)6

~l'SPba
 קכינ6. חור6 )פוסלת"ם
 ע)'ו. מ6כ) )6לת'ע
 מען. ע)יו ח6כל )6לתע*ח
 סיס. ע) ח6כ)ו )6לתעה*ר
 ע)6כס. מעסס bSלתע"פ
 ת)6כס. כ) חעס0 )6לתעכ'ס
 )רס. פעעיס חקיס ל6לתפ'צ
 ר5סכס. פ6ח תקיפו ל6לתפיר
 סכיל. פעו)ח rSn )6לתפ'ש
 רפס. )תרגוחלתור
 סעטנ:. ח)נס )6לת'ש
  נדיסי. טול  olpnn )5לתש"ב
 על6יס. נ17)ס סעיעס מ60 )6לתשנ"ם
 סכיר. סכר . מעסוק )6לתשיש

ט
 עחעמ, עהול, טס, געדלם, ע6ער,מ'

 עגסג, ען, עס, עלכומ,עין,
 עעלמ, עעין, עקפל,עקכמ,
 על0, טל, עקר6, עקוס,י35ח,
 עסנה, עסעמערדכי,

 , ע6כ)וס 6'31, ע6יל 6ול, ע6ורימ"א
 ן עניגוח 6חד, ע6על6קורוח,
 ן 6פ0ז עניד ina1ab עניי5)ישל,

 36ומ, הנן 6קחר, עג)ח pb,עניגי
 עדרס 6נכ'ר, עילם 6גרסס,עגן

 6ועל, עס 6יכס, תררם6נדס,
 עו7ס 6', עסדור6 6חויוח,עס
 6ערו, ע:ס r9b, מוס7י6ני,
 עטס 6פליס, עחגס 6)ס'ס,עטגס
 6סל, עעס tot~Db עטס08רן,
 6מלוגיט, עיס 6יגי6, עירי ~Ipt)nhעי
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 ענ0נ 6לסש, עכמ3 706,עין
 6'י עלכיס ro17h ת)כומ6ליסו,
 6נו0ינו, תנסני 6רנעיס,ע)קומ
 תג0ס 36, תנסס 6סכנ:,ינסנ
 6)יסו, עגמ0 6סרן, תנ600נליס,
 תעלם 6נו0, עקכ0 6סי,ענמס
 עעיכmtSb 0, עענח5לונס,
 עעסס 6לסיט, עעסס6)סו0*
 ת36035ן, 6)סיס, תפעלו60פ1י,
 ת15מ 6יוניי ת015 6ני,ת15מ

 6מר, תקוס 6סלן, ע5ס6ורייח4
 תס) 6תל, תר 15מניס,ער6ס
 6סל, 5DW' 6גור, עס5'6חד,
 too)3h תסנ0 6חרונס,תסנס
 תספטי 6תמ, מספן 6לי0ו,תסגח
 6מל, תסקל 6מ7, עסקל6ל,
 otnSb. ע0ג0 6קיריס,תחיל
 6קוכומ, ע6כ)ו0 6ור, ת16ייטא"א

 325 תיל60 6:כרס, 6לסתייט
 6דוס. 6ותוח תלכי6ו607,
 6קורו0. ת6כלוחמאא"ם
 ת6יקויי 063, ת6ין 3רכוח, ע6סגמא"ב

 עדלס נד3לו, 136מ תנןני6ס,
 נו, 6גי עזרגל 3ל6עי6,0ני0
 3י7יגו. 36וחינוענסנ
 נ0נס. qb 006 נחנס 6ני תסמאבאא"ב
 ילוס6י. נן ע6כ)מאב"ד
 נמנס. 6ני תסמאב"ח
 3'7יגי. 36ו0ינו תנסנמאב"י
 ניגו3ולנ. 6סין תר7כיטא*נ
 3י6שח. 5נ7ס תדרסטאמב
 7ס, 06 תיתיגו 067ר6, ת6רימא'ד

 7ל. Sb תסכי) ררסן, 56סיךתסס
 176ן תסס ססליס, ת5ייןמאד.ה

סנני6יס.
 7) - 36יון - תקכן ר"עמאד"ם

 - תך -
 עני. -7ס
 סעו)ס, ע6וחו0 סס)ומ ת76וןסא*ה

 תסולל סקטן, ת6ור סגדול,ת6ול
f~ph,610, 6לסיס תי0ה מעס 

 סג3י6ש. 6ד11עסס
 סע)ס. י16ל סנדולי ע16רמאה*נ
 ססעון. ת6עלמאהרים
 סמכס. ת6תלמאה"ח
-מאה"ט  ~obnll. ע6ט0 מאהם14 
 סכ0ו3. ע6עלמאה4כ
 סעוני. ע6עלמאדים
 סעולס ען ס6יס l'bet" 06מאדג!"ה
 סעילס. ע6ער סעולס, ת6ועוחכואה"ע
 ססקיק. ת5על ספוגו0, ת6'ןמאה'פ
 מו03ן. ,יי סל3יס 06 תו)י6יןמאהר"ח
 ססלמ. תל6כימאה"ש
 Dbn~ ת16כיטאו"ה
 סנו)ס, ע6ול סניז), ע6וימאוה"נ

 סנדוליס.ת6ורוס
 סמייס.  י5ורמאוה.ח
 סקטן. ת16רמאוה"ק
 ססתס. ע16ר ס6סי ת16ריסאוה,ש
 ס-ס. ת6וכטאו"ח
 ותריס. 6סרן עעס ותסקס, ע6כ)מאהם
 עיגיס. ע6ורטאהע
 סנס. ועסליס ת6סטאוע"ש
 וסתש ע6עטאהש
 עמכס וען, - 6יט0 - תסוחמאיו

 וס.6לסיס
 )נלכח. ,כרוגס וו6תרסמאו"ל
 6חלונש G'W 0כעס, ת6עלימא"ח

 h7D. 6תל תר0ונס,
 ססיגיי. ת6סול מאדידיפ -מאחה"פ
 וער מי6 6על עו ול'פ ומא"חמא"ח
 פ)עו. ו)6 מי66תל

 ל3לכס. :כרונס 0כת'נו ת6תלמאהכםדל
 יי, 6קלSh~nt 5s1W 6, י6רןמא'י

 יקילי. 6ל3'סייס1תילמ6
 3גיס. ירסו 6נו0 תעסימאי"ב
 6) ע' כמ, ע%6ן כעך, ת6'1מא"כ

 6'ן תנס כולס, 06 תכליעכעך,
 כ6ן. 6י1 עסכו,כ6ן,
 bw .076(5םאכ"א
 נסעס. ת6כ)מאכ"כ
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 7חק6י. 3ן ת6כל5אכבי
ncweoמי. כ5 06 ע6על 
 6ינפ0 ע6י לעיתר. 6יכ6 ת6יבואכ*ל
ליס.
 לעיטכ, 6יכ6 *6י ל*סי ע6.סמא"ל

 לפניןי 6ני תוי0 לו, 6ניענעים
 ל6, 06לינ6 מדי לן, 6נמנו'עוייס
 לס. 6עי:ס תנ6 6ליסו,עכ0נ
 לס0ירז. 706 תלןבשולודון
 (קגס. 5פ0 6לח תסמאר'ז
 לעיער. לך 6יח ת6'מאליל
 ת6על "f~nor 6ל'סו ע6תלבואךמ

 6ני תס ע5ריס, ע6רןעריכי,
 תי עקרקעי, 6נ3 תעלטליעקייסי
 עעוט עיגו, 6ח עין ע,די,6יכ6
 ת65 תופל, 6חל תוטל תפוט.6חל
 ילות7ס. 6נסיס ע15ס %ו16,65
 נסתמס, עיפטין 36 עסנכנקסאם'ב

 גסתחס. תל3ין 6ילתסנכגק
 סכ1thw .310מאמה"כ
 ספקוק. ע6ערמאמה,פ
 מהנמ. ע6י0וריבחשמ-ו
 6לי ע3לימ חכתיגו, ע6תלטאנ!"ח
 30לו.תגכקי
 לנרכס. (כלונס מכתינו ת6תרבשומחדל
 טונ. ת65 6סס ע65טאבהט
 כם. ע6ת5ימאבהכ
 עק"ס. 6ני פסמאבהק
 עריכי. ה6תלטאבהך
 תסכי' נ0'3, ע6יר נסיס, ת6סמורנ

 נר51ס.6חרד
 7ת'. 6מ7 כפד נסיס ע6ס כעא,דטאש'נ
 tnlltpb ת6כלוח סיף, ת6'ןסא"ם
 קשר. 36ן תל6ס ספיק6, 6יכ6תי

 עליון. גכחל q'p ע6יןטאסככיע
 ע(נ0. ת6קירימאמום"ו
 פיניס,6%'רס פלתו, י36דמא"ע

 ע5י. 6ני עעי7 עסס, 6סרתל6כחו
 0גולס. עיגי ת6יוטאעה"נ
 סכעיס. עיני ע5ירמאהךח

 'Sh)D. פיני ע*רמאש'י
 ל7פ1tSD .0 ע736בשוע'ל
 גפמו. bSnn פי 6ומו תכיןכשועש"נ
 פעתיס. ע6סמא'פ
 די3ד. - עקל - כקף 06 - טסכוטאפ"ו
 חנור. ת6פסטאפ"ת
 כונס. 5ריכוס 6'גן ת*0באשצ"כ
 קיס. 1nSb עעינס קפן, ע16רבאש"ק
 רע6, ע6ינר6 ר3ניס, ת6סבוא'ר

 לפפיס.ע6פס
 פעיקת6. ל3יר6 רע6 ע6ינר6 לב*עבשרר

 35רכס. (כרוגס לניחינו ת6ערטארדל
 סלוס, 6יס פ6'ל עפריס, ת6סבוא"ש

 סחיעס. 56לע5ויין
 סגור. ע6פססא"ת

 סעחיס: 0סת0 ת6תרסאתה"מ
 יל6ס. - מולס - 6ס3ה - ת5וסמאתן'
 ע6י 3יגייסו, ת6י 3רכוח, ע6סמ"כ

 נפיו, ע7נל 3', ת6תלנעי,
 עס17ר6 3כ7, תס 3מנל,עדס

 3קגק, תויס 3תק5ח, עו7ה3מר6,
 ת(ל 3ת5כו0, תול7 3ימ,שממ

 תין נ6ל, עי נרק, 3ornnיסי
 73ופן, תכס 3סתיס, תיגיגעיגו,
 ע015 3ל7, תכ0 גכורו0,%כוח

 ילכיס 33ל, עלכומ3ר3הם,
 תנחס 3כ713, תכוחחו3י,

 עקכח נרויס, תקורסגלולס,
 תקכח גכורו0, עקכח3'05,
 גג'ת'ן, עקפוח 3רכות, תקכחגכוריס,

 תפסס ווע:'ס3ר6'ה,עעוטנתר6,
 גהעס, תעטר 3', תעסר3ר6ס'ח,
 תרע'ן נפות6, וורנל6 נרוך,תקוו
 תסהטטיילו, עס"ם3)יתין,גיס'ן,
 תסחין 3רורס, תסגה 3',עסגס
 גסחר, תחן 3נמסי, תחמיי33קיר,
 3רי6.תחנח
 ת3)ין 6דס תנני 6"י, ע3'חסב*א
 ג6ה5 תעת6 6תתה, תגקס6נ,

 6הלן. נגיעיח0
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 לכחמלס. 6'ק1ר ינט5מבא"ל
 עיגו. 63ינו עיןטובא"מ
 לחו. תננ'מב"ב

 ומעיסי בסני ) 3' ס' 3' תנרכיןמבבה"ב
יסגי(.
 לסיגוח. 33, תסתסטבב*ל
 חער131ח. - 3מל3 נסל - ע5'מסמבכ*ת
 6תן. ע7ן ננן תגוהמומכנע"א
 7נריס, 3על מי 7לוק6', 3ן bbnמכ"ד

 תלכוח תכסנדופן, 3יח7ין,תיחוח
 תסיח 7ין, לח עעקס דוי,3יח
 3.717ן
 ינס. ינריס 3על תימבד"י
 5יק. 7ין ניח יןמבד'צ
 סתירט, ת3'ח ה6קול'ס, תלחמב"ה
 עוסט המיסי ה73נין סת30ן,ו!3ן

 סתעלומ, 3כל עוסלס סכנו7,נכק6
 תרותס סתל6כיס, 3הורתט6ר
 ס3רו6י3.5כל
 ס6סיייס. תמחמבה"א
 3' סי 3' תנוכיןמבה"כ
וסג'.
 סמ7ס. ת3יכ'ןמכה"ח
 סירוסלתי, ת3ו6מכה"י

 יסגע.חטעגה
 הכגקח, הניתמבהייכ

 סכוק.תנלכין
 סתסגס, תנו6מכה"ם
 סעהנל.ת3ן
 הפגיניס. ת3מרסבה"פ
 סחולס. ה3רכח סחלתו7, תנו6טבה"ת
 ו7ס, 3סו תול6 ייס, נסי ת7חטכ"1

 ודס, 3סל תחגח ודס, גסלתלך
 61ותר.הגסר

 163 כך ו6הר גקגק תי7סמבואחככ"ע
עד.ס.
 נסר תור6 ו7ס, 3סר ע7חמם"ד
 ו7ס. נסר תתגח ו7ס, נסכ תללודס,

 עירי7ין, 61.ן נק7ס העליןטכו.ם

 סעריס. ת613מכו"ש
 חחיכוח, ע3' מיי, נעי ת6ןמב"ח
 מעך. 3ל' עיריף 3חנל,ת7ס
 6מד. 3מקיי תעססמבח"א
 3נ' עקפר יסר56, 3ן עגססמב"י

 עסיס 'וקף, 3ימ ערןיסר6ל,
 'וקף. 3ן עסי" ע6ס,נל
 עימס 6לסיס, יר6 3נס תימכי"א
 תתן יסל6ל, 3ני תקפל6ין, יעתיי נעספט ת3to7b 75י7י
 6ף. יכפס3קחר
 סתיס. 3ידי תיחסמביד*ש
 3ן תסמ טו3, יוס תל3וסימכי"ט
qp,,.על6ני 
 ע5וס תוכל, יפס 3עין תוכלמבי"ם
 ענסלומו. 'וחלנו
 U3ph'bu?1. 'סוגחן 3ן תל7כימבי"ע
 ק56יגעליג3וינען. י5מק 3ן ת6ילטב"ק
 סת'ס. 3יי' תיחסמבי"ש

 תנוחמו תכח3כולוח,מכ"כתס3כך,
  3כולוח. תקכח3כ713,

 5.ס. תינע'מב"ל
 נטל. ל6 3ת'גו תיןמבל"ב
 עוס, 3ן עוס 3תק5ח, תידסמכ"מ
 3ן ת5ך נתלח, תלס נהינו,ע'ן
 ננ6  עסכח מגס, 3ן עגסתלך,

.bD'5D
 מוח. 6ינו נעיגו עיןסכמא"ה
 3עססו. נתיגו תיןמכמב"מ
 (su. ל6 3תיגו ת'1מכמל"ב
 3עקלח. עויסמכם"ק
 ריתמ. תר3מ 3סר תל3חמכם"ר
 כדה. 3ן וומהרמכ"נ
 פקולס טע6ס גדס 3ן תיל טפנ"םמכ'ן

  תתורח.נעילס
 onh. סממתי ייכר 3יח7 תכוח5ימבנעדא
 נןענמס קלס, 3לתי עכהמכ"ס

קיוק.
 ע7יס, 3עקוס ענו ע'5'ן, ענ'ןםכ"ע

 ומתיסי בסני)

 נתקיתתו7ס
 סכקיע3'ת
 סת7רס,ת3יח
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 עכו"ם. ג0י)'תסיס 3עדןי תנותחו עורס, 3ל'6חתן
 סחהן. ת3עליןמבעה*ח
 סכוק. SD הנרךמכעה"כ
תנע) סתח3ל, 3ע) הנןמבעתרם

 ת3רכין סתוגתר, ע) יבלךסתח3ר,
 סתמים. ע) תגרך סיכון,ע)

 סוסון. ע) תגרןמבעהם"ז
 ע) תגרך סהח3ר, SDSWמבעהם"ח
סתחיס.
 'וט. ת3פו7טבעתי
 'וס. תגעשמבע"י
 ליה. הטעימבע"ל
 מיה. 3ער)חו חוטןמבער"ה
 גפית'ס. תרגל6 3פטיס, תכסמב.פ
 5יק. שסרמבוצ
 לקיר. תסחין thnp 633 תקכחמב"ק

 תירידין. 1)6 וקירס תעייןמבקחם
 חרירו. נק)ון מחכנימכק"ח
 פעית. נקנק ת71חפברקם
 6סי. ר3 3ר תכטבר"א

 3ט31. ונחול גרע תסוסמברוכ"ט
 ריי עימס סביל, 3ח תיכ)טב"ש

 תן ט16ל, 3יח ת)כוחסתיס,
 נעתן. 3)ו)ס תגמם סליו,63ל
 תינו. נסתייגו חיןמכשא"מ
 כסלמס. 0ל6 נחורם תורהמבשהכ
 )3ן. סמול, 3סר6, %יליק6,מכשהל
 ן תיגו. גס6ינו חיןטבש"ם
 ן 3לוינסטיין. תססםבש*ן
 1 תגסיס חג6, 633 ת)כוח6משת

חלמו, נ) תסיס חנורךינ6ס)
 חלץ. גל תריס q'pln) 3לתסוס

 תסופס ננוריס, עזן ג', ת6הרמ"ג
 כלס, יהלי גויל,  מוקףגיולס,
 ' נוחתי? תח('רנרוספו, ניו),פחץר

 (tos7V תגחס גויס, תכתנינ17ל,
 תקפר נעין, תקכח גגו),תקינ
 נגיס, תעין נזופה, עקיסנדו),

 גדולס,  תמס תע)סנגר.,עעיןנכס,

 גחול, %פלס נ7ולוח,תקר16ח
 נ'.תסנס
 תנלת 6יכס, תגלח 6ר5ומ, חג'מנ"א

 36רסס. תגן 136ה, תגן6קחר,
 )עולס. nSthe תניףמנאומן
 6קחר. תגלחמנא"ם
 רפSh'~lh .(6 (Sb'u תיכף)טנא"ר
 נגוס. חתון ג3וריס, ענןמנ"ב
 גנוריס. תנןמנ"נ
 יוי. יגן יוי, תגי)מנ"ר
תילחץ 3ר6ס'חי 717 תגילטנד'נ
 גל. ידחגג6
 )013. ססנח יוד תגזלטנדה"ל
 3pu'S. ינרי: תניימנד"ל
 63ויר. ספורת תגילכ(גהפ"כ
 רוח. יזו תגדלמגדיר
 חגי6. ס77י נכי תי7'בנהית
 וחגיכם. תג.לסמגו"ח
 ותגונ. נונ מתחיח ותוסס, תנןמשם
 ולגס. תגןטגהצ
 lpr. תנולח'סנה

 חכחו3. .תמרחשיוה"כ
 סיס. תמרסמנז'ש
 פיסוח. תנידמג"ח
 יעמיס. נכס תגדממי
 תסליס. עניי תל6סיח, תגירמני"מ
 )עולס. נ16)ס תגיךמנ"ל
 %ר6קיח, %גיי תטפס, תנידמנ"מ

 ת15ס. נופרח ת15ס תסיס,תגיי
 (DD. נוף תתוןמנ"נ
 פנקה 1gp' תמלח שיי תנלססנים

תתריס.
 קחריס תגלםמנם"ח
 י,.יט עמומה. תנלס ע11, יגשמנ"ק

 ע ומחו ,. עליות תניה*גו.,
עין.
 מוחן. nlp,wu הננסטנשא
 הנכס. עו( תגי)מלע"ה
 עתוקו". הנלסטנע"מ
 5תולס, פגים תנלסמגפתית



-
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6נץ-
 רפט, Sb'93S 1ךכ56 לו0, טנ)ם
 לעסי. גניעקיג

 ענרקס ענירפ)תס,מנישעג(לסחוס,
.wsn
  פפרמ. עג)מסרת
 טירם. עיינס6י, עדנל,בש"
 ט6י וכתינ, ע6י ע6טסערק7"רף,מהי

 ט6ן י6, ט6ן ל', ע6עלדפחן,
 עהץ יחיע6, עסו יו7, עקלעס, עג'י יוי, טנ7) י0כי, ש6ןי6על,
 י~- 7וכרן, לין יע', עייסיס,
 ע5ודח 7ס, hSn 7=ט, rbnז6יף,
 על6 יליקי, יקל* דס, עקיו717,

 ליכי, עלי י6נלסס, ע6לי670חל6,
 ל6. ע0וך י'תסכס
 ת"מד*א

 ענו 67נל0ס, ע6ריש ד6עמ
 עדנר6מל, ע7'6עו7,0מסיי6עחןכ6,

 דין עולס 1Wb, 067 תס 6לן,עדרך
 עקכחילן6רוו ע)מס6ד6רפ6,6תח,
 6עורי. 7לכ' עסוס tbsh7על6
 6פמר. ע67יב1יא"א
 6על. נעי 67י עםמדאבשו
 6נ7ס. עילסמדאינ
 ע67ולייס6.מרש'
 ,1טpb .6 ילך עקכ0מדא'ז
 נסו)ש. 7ס ע65 נעיו, ע7נלמר"ב
 לנס. wah13 עילסמדבהף

 0ל0ק. סקל ע7נל םדכששז -םדבשק*ת
 ינליש ע6ןמ-*נ
 )'ס. י6 י)'ח ע6ןטדר"ל
 יסו6, ע6ן סוס, יסו0 ע6'מר"ה

 טיח סיס, עייכח סעחמי3,תלנור
ס)כש 7ני עסוך סרמתיס, ע7ססךין,
 סיין. ע7חסדהיד
 ס0קייות. ת7רכ'טדרוז"ס

 סע)כו0. עד0מרה'ם
 סנע)ס. טירסבודהע
 סל0עיס. עי0מח?4ר

 ניסגס. ע7ורימדהי
 עמסנס. ינור עעססמרףם
 )כפסיס. 17כי אומדףל
 0כעיס, ע7רס מכעיס, עיניימד*ח
 מיס. ינול עסמי) nlrpn,עימ
 6טעוכDm .6'1 עממרדשרם
 שור. ישנ מ" ישינ פשמדדרים
 ס6י. כו)י עימ5.ףמרחכהז
 טפס זי, עיעל6 יסודס, ע7נרסדע

 'וקף.רו7
 טיינח. ttb~rvwמרינ'
 חורס. עיץמד"ת
 סכי. ע7כ0נמדכ'ה
 כן. ע7כתנמדכיכ
-מדכ,ם  תלס. כנני עלס סדכנ.ם 
 סעיס. 7כו ע16מרכאם
 )כפסי', 7(כי עגו )ס, יכ' ע16טד'ל

 7ענץbnS~ 6 )נע)ס, 7נריוע51'6
 3חתו"ש. יפויbnS" 6)6נ)ויי,

 6על. עי)6סדלא

מדל*י
 גףע6. 03 י)י0 טלגכית6

 עממכנן. )ך ינפע'6 סלןמד5,ם
 מטכס. גר עי)יקיןפרלנ*ח
 קס'hivn ,6 ק6עמ עז)6מדל*ק
 ירסס bnSn 6(7 tbwlgמדל'ש
 סכימ6.י)6
 יע%, ע)6 עסס, דלכ' ת6ערכ!ד*ם

b)hpnעכופ6י. 7רנ 
 דנר. תחון 7גר עניןמדם'ד
 0ע6. ערנס 7נליס ערג0מדמיה
 פסוס. ערגס 7נלס עיג0מרם"ש
 עלנ60י.מדנ,
 ככוחיס. 7גריס טפע כני6יסו עינל'מר*נ

 סיס. תייגסמרנהל סינפ. תירךסדה"ט
 קיכס, עייכי קופריס, עינלי טד'ם1 סיס. ע7ינסמדהי
 קיוס. על0 סיפלס, עילסן ינס עול6 סכסוג, עירן6רה,כ
 tlnbD עיפס ~tpbtS עיינ0טך"ע כקי).610

 עריף. דעשיס עטס 7לפ6, י5י( 65סרס6.פדץהלת,ץ)פלשיפמס6



 מינ - *ט1 -8ד%
 ל6נ)ייי יעניז6 ע'לח6מדע'ל
 4 , *מדעל"נ

 פלי6ס. תירסמריפ
 75יקיס. ת7יסמד"צ
 קייס,תדו7 קנלס, עד3ליטך'ק

 קסלח.תיוס
 ילפיגן. ל6 קנלס תינרימדקל*י
 ת7רס. עיו3גן,מדר'
 ת7לס רגס, ת7רס רומוח, תד,סד*ר

 7רועימ, ת(רחיח למת.ס, 7%חרוח,
 ירגיס.ת5וס
 ן 6)יע(ר. ר' עירם 1etSh. %דרסמדריא
 חכתיס. תילסמדר*ח
 6ול. 'חי תזרססדרי"א
 סגלילי. יי9 רי ע7וחסדרי"ה
 ן נחן. ייר3י גחן, רי ת17חכודר"נ
 קסלח. ת7רקסדר*ק
 חכמו6%. עירם חסל'ס, ת7רםטררית
 טעיס, תדגי סתיס, יכל ת6ןסד"ש

 ן סנח, 7וחס Shlwn os~n,7%רס
hnS"6ררכי הפני פכש6, 7ל 
סלוס.
 ג'סנס. סל תיעסטרש'נ
 לו. טל6 7גל תוכרמרש"ל

 סדין, טימ חנע)ס, תילםסג6ס,
 %ס סומעיס, תיח סעילסי%יח
 סעגיזס, תס סו6, תססזין,
 תולס ס7ור, תומס העדוח,עס

 סתחיס, תמ.ס סרג, עורינוסור6ס,
 %כמיסי תיסלסוקען, ססקל,עח5יח
 %ל6ךספליס, תל6ךסתות,סחורס,
 תלךסעולס, תלומסגיון. ססרח,וול6כ'
 תלכי ס6ותוח, תלכי סתפיח,תלך

 סיין, תן סעולס, ענסגסעלכיס,
 סכלל, %ן סמי, %ן ססכרח,תן
 סקהס, תן חק3ר6, ין סת31חר,ין
 ססכל, %ן ססוק, תן ספולס,תן
 תנורח סחורס, תן ססעיס,תן

 lnSDn, תקגרמ הלוי, וונ0סע16ר,
 סיסועס, יעיגי סנריס,תקרח
 סתכפ5ה, עערח התערכוח,%עריך
 %פי סנטרס, תפי קסס,תעס'

 ססנח, תקיס סי,ן, ת75סתורהה
 סתקוס, %ל6ס סתוקר,על6ס
 עלכגח סכחן, תר7כ' סקוזי,עלזכי

 סיימ, תסי3 סכי, תסיסחתסכס,
 סקיס, תסתרח סני0,תסתרח
 ס6עס.תחנ

 ס6רו, תו 6ותר, סו6 תח מר,"א ן לעולס. י6 סל4 7נל תוכלטרשרכ'ל
 ה6תס. תחג ן וכתי6 כ)עי 630 ת37רמרשלת'ל

 חרמק. טקר ת7גלמרשק-ת
 lnwo. עסס ר, פ) 7%יסוסדשרם'ה
 סלו. ס6יט י3ר שכרמרש*ש
rweחלמק. סקר ע37ר 
 10רס, ע7'ן מורס, ת7נלי8ד'ת

 ntfDSn, ת7רס חסלש,עילם
 חנחות6.עזרם
 מכי bnS 63 יכי ע* לת"למרה'ל
)ס6.

 עסלור5 53ויר, ספורמ עגדלסה"ב
 סגסו, תלך גלנ, ווסרסרגתי5,
 ען ס3'ח, ען גקפק, העיטלעעון

 יקרח ה3חל, מק)חסגסעסי
 ע15ח 3ענירס, תלוהס63חח3ריח,
 סנימ. תסתימ ג6ון,סחלויוח
 3י!נירס. סנ6ס תלוססהבב'ע
 חעותייס. גין תסלכיסמהבה"ע

 מולק'ן. נקמק התוט) תתון מהכ"ח ע6ול סז'ן, ע16ל סגולס, ע16ר8'ה
 נעלרס. הנ6ס ע5יס טהכ"ע ן תנמר ססכל, ת5ערסמיס,

 חשוגוח עזוח סגולס, ת6ור מה"ג ן שיר סיס, עזיכחספנילס,



 Iffie -םדרד
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 תן סגויס, תלכי סנ6ון,%ולי
 סג%ון. מןסטלן,
 מן רחי6%, תסו מ7ין, תיתטה"ד
 ס7טח, %ען סלמ, תןחייןי

 סלנול, תמחילס7לסן,
ס137ר.
 נחכ6. תסות6טהד"ב
 ,טהדו"ב
 bnp. %מיול5מהדו*ק
 חג'גhtl~nw .6טהדו*ת
 hnp. מסיוכ6מדוי"ק
 מנ'נ6. מתיוי6טהר"ת
 סלת6י. ספק,7 תסטהה"ר
 סגסס. ותול'ד סלומ תסינסהו"ה
 הסי3 סמנר, ותן סלקס %ןטהוס"ה
 חנסס. ועול'7חרוח
 פגסס. vt~1W1 סרומ תסי3מהומה"נ
 ו%חן. תסרטהום"ת
טהו"ם

 תקו*
 קופו. 1ע7 סעולס

 ועלמוחו. תסוחומהוע*צ
 מקיי. סתסון לי תסויםהורש"ה

 סייון,תלכוח שסני שנממה"ז
 %עלה סו3ח, תגחמ סוסנ,תנולח

 ,יחיס.סי
 סחנול, %לת סמי4 פנלכיןטה*ח
 סחי31, %ן סח', 1% סמיס,%ן
 ItUW סקליישי פן סמלס,תן

סחכ%ת.
 3חקגתס, מכתיס חועי)1 %סםהח"ב
 סטעתיס תסייי עעעbOn ,6'מה"ט

 סיס עיינח סיסתיס, עיינשמדי
 סיפן %ן ס'וס, תן סיסוריסיין
 ילחמו. o~vnען
 היסס' %)חסהי"ח
 ח'ח'. תס'רסהי"ת
 פע סכחו3, מן חכלל, תןטה"כ

 עקו סטלל, %קוס -סכתוח,
 חל6 כנולו, סיוס תק5חסכחינס,
סכסן.

 %7י. כטתי תסלן!הכע"ר
 מעסס. כעוסה %סלן!הכע"מ
 יע'. תעסס כעוסס תח)ך(המעט"ד
 חיחי. תה'כ'"הכ"ת
 סיס %ס )עעעעריק, ס)וי ת6'לטה"ל
 סלסון, ע:ימ סלי)ס, תןלנו,
 סלו'.מנוח
 מייסיגן. bS סקמס תןצהל"ח
 )ילי6ס. סויס תקיסצד~ל"י

 כעועס. )16 יסלדמהלכע"מ
 תעסט7תי. כעוסס )16 תסלךמהלכעט"ד
 לעיער. ליס סוס ת6'מהל"ל
 תות,%סיתמ תסתע, תס6מה"מ

 ס%ח'ס, תחיס תעסר,תסלכוח
 ת)6ך חתומ, ת)6ך סתיגיס,תמתת
 העלכיס, עלכ' סתס'ח, ת)ךהמ)'ן,

 ען סתמו3ר, תן סתו3מר,תן
 סתח. ען סת5ומ, תןסעגין,
 6קילומ. מ6כ)ומ תסלכוחסהט"ט
 נספק. סטעל %תיןםהם"ב

 חולקין. נקפק סתועל 11WWטהטבס"ח
 סתוח. תל6ךמהם"ו
 ענייס. תמנוח יסלכותטהם"ע
 ס~ח,י71ל סגפלס, תירםמדלינ

 5%יח סנ%נע, ען סנמקפ,מונס
 סנחיגס. תקוססנסוגוח,

 63רן. סנסונוח ~וחמה3"ב
 ייל'. סר תג6טהנ*ם
 סנפלס. %ירחמהנ"ע
 סקדל, תספכין סקפל, 613%מה'ט
 סקפק, ען חקוכס, ען קיכי,מחל
 קעת סל תפ%ל סקמכאתן
 סעחש, ת6ער עלס, סוס hb'טה"ע

 סעמיס, ע5מ3י סעלוך,שוקיף
toSlbn-ספין, %ן סע1)ס, תןתלד 

 ספן, %ן סעס, תן סע)יס,%ן
h'hw.סעין 
 י~ס. סעולס תןטריוה"ז
 מוקפע, תס7ייגן סעגיג'ס, ענמלמה"פ

ונסחילמ



 מהרפקש - bv'-מהפ'ב

 %ן סם)'%, מן3מ ם6רןיתסל
 סמחח, תן סמרעגיוח, תןססעור,
 ספ)יס.תר6ס
 3חילס. תסמך 63ויר, סמולח תנרלמהפ.ב
 3מררס. תסעךמהפב"ח
 ס5ד, תן ס35ור, תן ס75, מסמה"צ

 ס5ייק. טריכי ס5י53וח,תר6וח
 . סקטרחי bnp nsrn. תס7ור6מה"ק

 חקטן, תן סק3ל, תן סקרי6ס,תלת
 סק53ח, עסרח סקנ6וח,תגחס
 חקל3נוחי %עסס סקלי6ס,תקרח
 סקד%וניי תטל סקנ5ח,תסחח
 סקיס.תסתרח
 סק5ס. תןמהק"צ
 תור'נו סרסע, תדח סיחת'ס, תיחמה"ר

 סרסעס, תלכוח סלועיס, ת65הונ,
 ת35 סר3גי, תע5ס סל6'יס,תן

 סרומ, תס.3סרוח,
 ]36לסס[ 6)יסו ל' סר3 תורי)ומהי"א

.67173
 רחוס. 6סס 6ף למוס סו6 תס אא"רמה'ר

 יונח 36רסס ל' סר3 עולינומהרא"י
 6יקערלן ל' סר3 תור'גו]'עווכין[
 ס7סו[.]חרותח
 ל'3. 6ריס ר' סל3 תוריגוטהרא'ל
 ת:רח'. 56~סו 5ן סר3 תורינומהרא"ם
 פל'עד, 6סרן לי סל3 מורינומהראייפ
 פ5עק5ק 6לע;ר ל' סר%3ולייו
 "osob].]"ס31ס
 קלויונעל 36רסס רי חל3 תוליגוטהרא"ק

]סתגסניס[.
 ססון, 6סרן ר' 375 תויינומהרא"ש
 Shlnn. 6לכקג7ר ל' סר3תוריגו

 6נרסס ר' סי3 תילווטהראשכ"ס

 וויט6ל. חייס לי סר3 תוליגומהרח"ו
 נחן מייס לי סרנ תורינומהרח"נ

]יעתמ5ער[.
 Sb" tvr)1nh ל' חי3 %ורינומהרי"א
 תולינו 7bph, יוי6 לי סל3תולינו
 36וסנ. י5מק כיסל3
 ל3 3ן ,,qp לי חל3 תילינוטהריב"ל
SU)].]סחס131ח 
 גיקן. 3ן '671 רי סר3 תילינימהריב"ן
 וו%ל. 'עק3 ל' סל3 טלינוטהרהו
 תולינו ימ;ק6לי רי חר3 תוליכומהרי"ח
 חקיר. 'Sb1 ריסינ
 תור'נו טל6גי, qpy ל' חר183יינו טיקעיןי 'סו7ס כ' סר3 תורינומהרי"ט
 טיין. '5מק ר'סל3

 5סגון. טו3 יוס ר' סר3 תולינומהריט"צ
 ]ס3 כסן 'עק3 לי סל3 תורינוטהר"כ

'עק3[.
 65גיויי יעק3 ל' סל3 תולינומהר"ל
 לו'. 'עקנ ל' ס'לנתוריגו
 'סודס רי סלנ תייט סנ"למהר"י
 לויס.קגן
 עת7ין. יעקג ג, סרנ תורינומהרחע

 35י. גן  יעק3 רי סלנ חוריניטהריעכ*צ
Dt~naר' סי3 תורעו qp,, .סעל5עק 
 ]י56יפ[. 35י יעק3 ר' מר3 תיריגויהיי"ץ
 ק6לו, יוסף ל' סרנ תוליגומהרי"ק
 סל3 תיליגו rl'S1p 'וקף ל' חל3תוליגו
 קולי6ל. יפקגלי

 עלד 'עקנ,]6סלי ק6סעיי יעק3 י, סל3 %ילינומהריק,ש
 5חס.[.

 סוו6רן, יוסף רי סל3 %ולי)ו.מהרי"ש
 ס6יל. יוסף ר' סל%3ולי)ו
 [ohtbt. 5יוו6 ר' סר3 1%ליג1מהר"ל

 atsn. 3ן לוי ר, סרג תוליגומהר5ב"ח קומל. נג'%יןסת561

 סרגס. ילחמהר"ג
 5ויי6. רוד 5' טר3 תוריגומהרר"ל
 על6גק5 ;כליס ל' סרנ תולינוכןהררפ
 סילוסלתי[. ת613 סתטגס,]דרכי

 מ6יר]תלוטנ13לנ[, רי סל3 תולינוטהר"ם
 ]5ו3גין[. ת6יר ל, סר3תיליגו
 תסס 9 קלג יייייימר1-ם"א

~S9p'h 1סס לי חל51%3'נ% tltnSb שויינו 
 56סקר. תסס ל'חר2



משרא"ל - 151-מהרמאי

 6יקללס. ימס ל' סל3 תורינומהרמאי
 ]6%י[ תסס גי 0ל3 תיייגומהרמא4ש

.u~hDg)eh
 נל6נטי. עסס ל' הר3 עורינומהרמ"נ
 ש3. עריכי ל, סל3 תורינומהרמת
 1pp-p' תסח )י סלט תורינוכהרמיש
 טו6ר. %סט ר' חרגתורינו
 ע"פלגו'ס. תסס ל' סר3 תוריגומהרמסךב
 36ל'ן. חאינ לי 310 עוריטמהרס"ל
 סופר. תסס ר' סרג עשינומהרסים
 פ6י61ס. תסס ר' סרג עייינומר4-מ"פ
 1b5huphp. תסס ל, חרג טיליגימדרסים
 ס'ק, תסס ר' סיג %ויינימהרם'ש
 סטר6סין. עח0יסי ר' סר3עורינו
 סירו לסחל' ר, הל3 תורינומהרנהץ
 .וווסל
 קיגל. עק'63 ל' סר3 תורינומהרע*א
 6ינל. h3'pD ט סל3 שליטמהר,עק4א

 תניניך, עסיה6 סחלעוי, ת3ו6מהעש
 חסו3ס, פסלכ01 סיוד;עטנ6
 ען שגיוס, ק תחוסוטסלך
סמ6ס.
 mtsw .pb5 פ05מהתביש
 015%01. סחינס עוועיסהתוה*מ

 עהף. טזחין,טו'
 תחוור וגני, טור ישואר, ייחסימץ

 ועומס, לטווס 14*, על6היתץ,
 ויסרק.עסס
 ו6ל5פן, יסלל 6נ6, תיס ינקמהא

 61סרן. עסס ולקהתעריכי
 61סרן. תסס ו6סל1ח, עולכשאייה
 תעכ0'1  תופל, 6מו תופל0וווח*ם
 תיחס.ולבחר
 עיה. 61יגש תדםכחע"מ
תודיס לפניך, 6גי o~wמשנ"ל
 לך.6יחגו

 ולקחי. תרדכ' כוא"ס ]::ץ~שן ל: י' תי:::י3טהר"ץ

ל3י.
 nwSD. ל' חר3 יתיגומרשרש
 לכנר, פלתס ל' 0לג %ירינומשעיקרא
 6יילס. התוקל ר' סר3תורינו
 מריס מלעס ר' סרג עייינוטהרשא4כ
כסגך.
 יי סלתם ל' סר3 תדריגומהשירים
עודינ6.
 לוריג. סלתם ר' סר3 תוייטמהרשוף
 קופר. סתעון ר' סרג תירינומהרקדם

 סתי6לקיייגינער. וימהרארקשלינוסרנ
 סח'ס, תמלכי סחיטת, ת0לכוחםדמש

 תחילת מסיס, פוג סס3ס,שקך
 תמליח ססגח, תחללמסכינה,
 על"תח הסיח, על"כימסקל,
 סמוטיס, תן o~hno, תלתס"ס,
 תפעלוח ססתיס, ען מפיק,ען

 המנח. תסתרחפסס,
 ירתעו. ססתיס ין י0נרך, עסססמהשש

 תיר סלמון, 3'7 סייס תיחמוכ4ה
 סגדם.31ן

 3תק5ח. ת1דסמובם"ק
 הטענם. גתק5מ תורסמוכמקה,מ
 '30ע. חטעגס נתקלח תויםמוככקהפע

 ונדה. תל6מהנ
 סג6ס. תודלסור-ה
 לבטלי. דגליו תו5י6מתקל
 לו. סל6 ד3ר חיכימודש"ל
 0ור6ס, תורס סיור, תופחכופה

 ור3'גיתיריה
 וסייוט, תלך סרג,

 סרגני. וכ3ו7תעלת
 סקס. תוריךמוה"נ
 סדה. תירסמיה"ד
  סוו3חיס. תורהמוה"ז
 לגפסינו. סס3יע ולידה תווןמוה"ר
 ר3י. סר3 שרעומוה*ר

 ר' סר3 שריגינוהרא4ל
~rD'5b 

 לוי
]ס,,לפערן[.



 6ח י פ -8"היק

 6גשסם ר סלנ עילשביר5יא*ק
ק5ורחתש.
 6גרסס ל' סלנ טויינומחהרששב"ס
 סיפר. גרמיןפט5
 וני, סכנ ילמגו מ1ליטמוהרבש
nSwיבי. סינר וכטד 
 פטן. מ"ס ל' חונ ט1ייממחזרם"ש
 6יגל. עק'63 ל' סלנ טוכיגוסודרע.א
 נוגס סעמס ל' סלג טולינוםוהרשב,ם
קופל.
 קופל. פתעון ל' סלנ עולנומהזרש'ס
 ק3יגשל. ס3עס ל' סרנ תוליטבלרויש'ק

 ווענעי. עיכ3מוץ
 ווורק. טיסיפ (קכ', עורימוץ
 5גט3ס. ויפ ע641סח"ל
 1סייס, טו0 וסשע שור וחלון,תולנ מוינ~ שקפוס חשחי, וט ענ'כיסףח

 חיוח. וו"סע6כןעריט
 גריך. מפ6יס עורססוח*ב
 38כס סנלס nDta עס3המוחטץ

וסל5ס.
 63ב. וף ט651'סיש*ב
 1יסר56. עסס "צופ, טיחברי
 עונ יוס עי65ימר"ם
 כיפוליס. יוס י651יםרשכ
 עי5יס. ימקלק ועוקש תיגימריע
 ע5ך וכ3ין, טמ13ן 518י6כפנ,מו"כ

וכסן.
 יכ6. כחנ טוגעמתמד
 ;ס, כסנ ש5ז וס, כחנ ss19מופז

 א. כמנ6418
 8יל60. טיכס6מהמהים
ז *ברכ*ם

 טן. עיכתמופ2
 5פם. טו5סמוב*צ
 סנ61ס. טוכר,מחבהץ
 ל16ל, תו5'6 ליולינו, תוקעךסףל

 3ס.מדקי
 ייתס. 651חל טעכסיומהראחהם
 וטוכע* פנרין ועמקס, ע6כ3םים

 ססל ועפק6ס, עדות ותס6,מנש
 8וכן D~bln, ו63 ע61ניותמן,
 וענינ עו3יך טוכל?טקוס,וע:יתן,
 עקיס וינ", bS19 וטוס5נ,יוס63
 תורס וטכנזו, טקילז1ע16מל,
 S9UW1, %8מ ותנסינ, טוסךעירינו,
 מ5ניס, ותט5ץ ט3ך DPW1',עיוס
 ומוסינ, עכסtW)WW1 3עעוסך
 5עייח . וטסטוס, טטוך ותיימ,עקיס
 י5ס ויווףיוסו עע3ופושדוח,
 ותמן, ט% וטטכוו טקמוערול,
 וח3י5ס. עפtJD1b1 5תסכנ
 וט16מל. עוקדסשסא"ח
 ועוכיד, מע5ס ותני6 עו5יךטמיו

 ויולי. טעסק DSIU1עטפק
 עוניס. וטעסז ת4סמום'מ
b~blbועת3יךוילכיס. ת5ך 
 קיל. תסר ועותד עיסנעמהש"ס
 ועערי3. תסכיסבים"ע
 ונקך. עגסס ננוכיס, עורסטףג

 קוין. ננור עולימתה"ז
 קפליס. מוכל nhrW, תיח6גן"פ
 ab~. תוקכמום"א
 5תוליכו. עוסתןכשס5*ם
 סולס. קסל yb~hnמוסהע

 ועוחומ. תפי3ין קסליס יוכלמוסתו"מ
 עוסנע ru' טוכח ועו(מ עויסםףע

 1ע(ייס, שיס6נ ע"י0זטיננ,ועועי,
 ועופס. י15ו0 טו3ס, ועיטעסס
 טכוחתו דתטוח, עייו תירידסיע"ד

 עדן.וגסתתו
 ס35ויס. עו3ס ועז תעחסמוע'ה
 ס6עמ. ע5 טידסמועה"א
 ססלע. su עיסיףמועה"ם
 עעו. ו6מי ט5טו תיסך.6וועא"ע
 קיל. עסכ זעותד טיסנעסועמה'ם
 עו5ס. ועך nnDW עלנ, ע1עדיבשעיע
 סנס. ועטכיס ת6חבח,ב"ש
 תופח. טוסה תוס3ג, טוס63,טופ'
 ופלועס. עtn1YD 013 עוכלטהפ
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 סיור. תסחטפ"ה
 *משה"ד
 )ך. %ופלמום"ל
 עספט 5דק, תורס 51נס, תגןנן"צ

ו5דקס.
 סמסיייס, 'וס tbb7fiסהש*ה"כ
 טת. יגס %י65יטוצי"ט
ntes1aתורס. קמר 51%'6ע 
 מנח. ת651'מוצ"ש
 קים. פנס יי65ימוצש"ק
 תוכרח וקל'עס, תוי קטן, תועךטו.ק

 קנורס, ויקום 5%גחיקיוסה,
 עלים וקנין, עקנס וקרסיי,)וקדס
 וקדות. תלוםוקותה,
 מותם. ת1קפיחסוק"ח
 'עקג. קה)ח תורסםסדקיי
 ורני, עירי רגך, עורםמו"ר
 "%י. ולני %יריכלש"ח
 %י65י תועדוס3ח, סמ.ן, עיכסויו"ש

 עת'ס. עורץמנח,
 לנפלס. (רע הכנח תי5'6מושז"ל
 לנגיו. סנועס עורינוטוש"ל
 קרס. ט3ח bSIW'סווש"ק
'rnw.תוחל 
 ומת.7. תילם roh13n הנכר.טוית
 לך. תיחלמותש
 hnunD, חקחייס ותיגן ת'ג'מוחפש
 תעש וקן, תולד נהג, תנינימיז

 ;קנים, תוסד ,קני, יורי,לע,
 וכיס, ת"ס (רם, וומס3ס וס,עותק
 ת5ת6 ורוח, תלית ועייף,תלת

 עטסס יכרון,. עגמתווטלח6,
 יוטלל, תר (1, עלוסותל',
 (כר. תסכג (פג,תם4ייח

 שרו. תגסטז"ט
 היסס. 6ח בגסולשה"ר
 שחג. בגחטזבה.ו
 - ברכה - (כוח - ההידס מטון"ח

 חרס,
 ח'. o1's (הסססלח
 מס. ק יקט1פט.1

 גורס. מלס-נ

 דגים. תזלמרי
 סכוק, תן'נח סיגי (קני עוליטז"ה
 סעלוקס. ת(לע ססכיגח,שיו
 סוסת, ע;נמטזה"ו
 המ'15ן, ת(גמטזה"ח
 סכוקי י(יג0טמ"ס
 ח%לוכס, תורעטזח"ט
 חנחסח. ת:3ממזח"נ
 oSIDn, י,גממזה"ע
 המגיתי. תנגחסזה"פ
 סקטלח. תונחטזה"ק
 מסיס. עוגטוה"ש
 ונרגח. מלמזהב
 ו%פל'3. עןממוומ"ע
 חג1גס, וגל עי1(חסוונ"ח
 o7b, סל %וונוחיומווש"א
 וחרומס. %נורטזו"ת
 חו6. ת(ליסכו"ח
 סיג. מזלטז':פ
 גסעוח, ת(כיל'1טוכ"נ
 (כיונו תולי לגמלם, ורע ת641מו"ל

 לתיגמו. ;לע מגליע)בלנס,
 630. עולט לח,י עוועןטזלעיה
 )מורס, תותירמזליית
 סדן. %ן שליריןסזטח"ר
 גסתוח. תוייריןמו"נ
 ,,טזנ"ש
 עוגם, תוכרחמו"ע

 o'wnlo. ע) תופיל'1טועח"ג
 5פוניח. מתרמית 5ותח, ע(לטו"צ
 5פוגיח. תירח.מטוצ"פ
 קיוסיס. שלעסז"ק
 olfn, רוח וס תירטזר"ח
 .קרט. (לפ עססח0מז-"ק
 m~D1i" (יוונוח תלכיוחטז"ש

ט-

 תחתם. תחני,
 וונדל ח'יומ, תחן חוח, ת6'מ"ח

 חון, עו)7ח חקייוח, תיחחגנ6ל,
 תמעח חתי, תולי חומסיתוקפות
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 מייפי. תמגס מסייוי ה"עמ"י5י,
 ת65 מלגו עכת "כועס,ציחק חתיסי תיס ""ס, פיס%ימפ6מ,
 ip~o ענסנ חאלס, הליכיחעגיס,
 מ"מ קונס, הגחת מיסס,טנמס
 חכ%ס, תפין מלקי, תקפלמינוך,
 וועסס תעססמכתיס, th"bיעקם
 חוגר, %לס מכיסוח, ע5יחמסג,
 עסגמ מייפי תקוי ח5י5ס,ע015

 %מפט חסיי'ס, תסגממכתיס,
 מגס. תמנםמקד,
 עחוירין 6יט5י6, מכתי "כרחמח"ט

 ג94יס. תחוקקשחהכ
 סלל, גיס ע"יתי'שחוב-ה
 גוגתג6, עחיקרשחוייג
 ויסך, תחסגמשחו'ר
 וויטלי, תמוולשחיו
 ותן. תמוקרשחו"ז
 עגיי, התוקלשחריש
 יקליין. ההלין כפיס, תמוסרישחו"כ
 בפלס. עמיסרישחוכ"פ
 תפסס, תשסישחו"ב

 סלל. 3יח תחותל'טחומב"ה'
 עעסס, תחוסרשאוה"ע
 6עגס, תחוקל'שחום'ש
 כפלץ. תחוקל'(חומכ"פ
 סקודס. ע5 תמיל(חועה"ק
 סרס. תחוקלשחחצ
 קי'נס. מפוסלשח"ק
 סלועם. תמוישחרש
 ינוק י6'ט סטעס עחוינ ואיל"משחו"ש

 %ס5ס.5יסנע
 ורה, ווחסגס וווןי תחוקלשח"ז

 16מנ, תשייןשחזי
 גרק. המוס(חו"ב
 גרוס0ו, עמויכ גדול, תחוול(חז"ג

 למי תמיששחזה"ד
 תרכס. וכלוגם מכפינו תתעל(חדל
 קין תמווישח"ק
 טות6ס. תחן'קין(חמרם
Pt'"bעד. חי' תגוחחו 
 רנ0'. וויילס(חי"ר
 כסי"' תמוסי' כף, תמלחוח"כ

 תסיס כלנ, תמיר כניו,עמ5מ
 foln)n  מפגת כין(מקרון
 יגרכס,  וכרוכת 1rwln תיפר!חידל
 כתפל. עמסנסוחכתך
 נפקס תחנתםוחטו
 פי'. עחכיתמ פערסז תהוסי,וחכ"מ
 כיניר תחויוחכים
 התמו. קטי תחילה"חשית

 הפריס,תחגס

 ניקזעחוס

 גסדפו. חרס עייימחב"ח
 נרכם. תפיקשחב"ר
 תמויל גנינס, חלמיפ תויייקמח"ג

 גניגס. חלפת ת"חגרוסתו,
 ניוסחו. תחוירמחנ"ר
 מיס. תניי סדין, חקור 6%תרטח"ר
 ותעמס. ינוי תחסנהמחר~מ

 מותק יייך ייתך מגיח ת6'מחדרס"ט
טפי.
 סי6. חד6 תילס6 ס%חיס, תחיסמח"ה

%חיים
""יי



 אן -מוי
 משע -

 חסתים. תמתמ מחהע ן לתסנח, תמון tpb3 עמקמהל
 עדס טתיוין, עגלס thwDv ת6י מ"פ ' %מגס לעוע3, תמויר לחמוס,תמון
)ויס,

 ת0~
 ת,ל עו3, תול טי3ו, תס ע31ס, "ייס תסס לח5מ

 ליויעיך. מקין תטוךלו65ע1,
 3ס3עומיכס. ליי חרסס תנחסמחל"ב
 )מ5ל. תמ5למחלח"צ
 מופגס. קללס לקיי מרון תכסטחלק"ת
aweתוק5ס, תמעח תמיס, תמיס 

 יל6כס. וומווח עכס,תחעמ
 (ס. תמתחמחמ"ז
 תעסס. תחתממחם"ע
 קהין(. תעסס ת"תחמחטע"ש
 נ:ק. ח5' תסלסמח"נ
 6פריס, מחגססחנ"א
 תל6כיס. יעקנ גטל חיל 1abnמחני"ם
 חקיייס. תסגס קפל, תמנלטח"ס
 6י. קיתן תמ1דסיסמחס"א
 טד. מי' תנ01מו ע5תו, תמעחמח"ע
 36ידת1. על מחערסחע"א

 סס3ס. 6ח rSSnn 1'SDםחעשה"ש
 ס35ור. על מו3ס ת5וחמחע"ה
 סקוים. על תמולטחעה"ק
 כ3ודו. על תחלט"ע"כ
 פמ65. פל תמ65מחעט"ח
 וריס. פדיון מויט תיחסמחפ"1
  ססקל.  יהליחמקצ"ה
 "מחשה"ש
 מל'5ס 5%יח קל'3ס, תמוקרמח"ק

ק71ס.
 לנחי. תמילסמח"ר
 סנח. תמ)ל סנועס, תחוי3מח"ש

 יכול 6ינו ס13עס תחוינמחשאילימ
 תסלס.ליס3ע

 יכיל ו6ינו סכופס תחוי3מחשעשילימ
 תסלס.ליסגמ
 :יוח. %חס13חמחש*ז

 עסוליס, תיס ע31ס, תמויקטלס,
 טו3יס, יעטס ע131ח,תעלומ
 %קמ תקגלעות6ס טונ'4פעם'ס
 טעת6. תס%ע עיגס, עלנליסטטוס,
 bnsn 6פליסי תעס 6סין, עעסבאיש4

 תטעס עעעס6ח7,עוע6ח6וכ)'1י
6מל.
 תעתCnD 6, 6תלינן טעת6 ת6ימשש"ה
 סי7יס.6ח

 רע. חקר6 6ל 30 עס'וממפשת'ר
 טנעיח. עימ6טמ"ב
 bnwn .Snblמפב"א
 עין. עניעומ תסיסמטב"ע
 bph1. תעל6ס6 ע6טיעלקי6לף,פט'ד
 סדרך. עורמ עסנימטיה
 סתתעלס. עעעס סעלך, עעעסמשד,4מ
 ס5טר. טייח יסג*מנעה*צ

 תטו. ול6 תטוב4מפלמ*1
 ועסעי. עפיחמפוימ
 רעס. חמפ טו3ס תסלסמשות"ר
 Jor. עעמ ,ס, %עעסטפ'ו
 חלקנו. טונ %ססט"ח
 ויתרוח. מסנימ עעתי עירסטטח*1

 ספניס. סל עעטדוןטטטש"ה
 כפיקר. עעס תסוסטפיב
 תיע6 לוי, תטס יכס, עולמש'ל

לעפרע.
 6עלינן. )6 עעת6 6%ימפל*ש
 נתרינן. ל6 טפי6 ת6יבושל*ג
 לע5תו. עונס עח:יקמטל'ע
 עעסר הספע, תיס תסס, %פסמפיס

עת:ריס
 ותוסנ. תסכ3 טית6יגופסףט

 סעתעלס תטעס סתלך, בושעה"םתעפס , תל6כיס כ6וי סנו מקיךוח תיחמחשיכ
 :ס. עטעס מטע*ז ן כרוניס. פרמיסחסע)יס
 . מעעיס. תעו פניס, ת"ע ~etwן 3פג'ו. כל6 תמ6ססחשל*ב
 קמריס, עטפחמ מטפיסן קק). ע"5יח קרמ, סל עמלקחמחש4ק
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 35ור. פילח תפלמש"צ
 6מריס. סל קנין תט'משקשש
 חננו. סל קרין ית'מפקש"ח
 O')DO. סר תיטווןממשיה
 וט. עוגל סל ט131 תםמפשע"ז

 תס ילק41 תדרס יה71ס, ת37רמ"י
 'הויה, תטה יעים, תה--ות,
 יחן, חי יססכר, יוטה 'וקף,הטח
 hSn יופי, תכלל יוסף,תכילח
 ייסר, rtsw יי, תלחתיח'י,

 הלך יון, תלווח יסרון,ת)'5ח
,Sh~nt6יה71ס, תנתח י7עינן, תג 
 תקטר יסריס, תסלח יעקנ,תנמח
 5יק, תעגלי י3ק, תעכריקודי,
 תעיני יגס, תעש יו"ט,תעיני
 ן 'י, תעס' יי'ס, תעסה'טמע,
 ן יומקוך, תעם'ן יקר13ד,מטס'ד
 ו o'pn יניס, תלוח יי,מפע5וח
 'מן, תלרכי 'פה, וור7כ,יסרבל,

 תטלי .0710, תססתלכגחיח(ק6ל,
 יד. תמנה 'סוטם, ווסתיטיחיאל,

 ילקוט תדרם to7h יי' תעסימי"א
לליעזר.
 fs. 076 'עמס תסמישל
 תטנר 3י7יטסע11קק., יוקף ת.כסמי"ב

 b~s. י' תלוחינק,
 יי. 3הל 'עלה ת'מיב"י

 סהיס. 3'7י פיחהסיביר"ש
 ליה. תיגעי ל', 3סר 'OaD תהמיב"ל
 הנהג נון, 3ן יהוסע היתוחמיב"נ
 נחסי. 3ןיהוד
 ן תעיגיך. עמר 'גלם ת'מיגע"מ
 ן דכפור6. יותץ תעלימיד"כ
 1 יהויה, תריר הת.ס, 'קיו תבתרמי"ה

 ידי תכחס הורקדה, יגנהתחלט
 0גפסוח. '3ר6ו תסוויססג3י6'ס.

 הכסור.ס. יום תעלימיה"כ
 סרסע0. יון תלכיחמיה.ר
 טו3,תיוס טונ, 'וט תו65ימיו"ט

 ן עו3. יוס תעיני טונ, 'וסת5נוס'

 ג'קי. להיוח ת'ועימיול"נ
 תיגעל חותנו, להיוח תיוערמיול"ח
 תהני.לטיוח

 ירחקוך. ותטס'ך יקי3ון ונעמך ום"ימ"י
 חרס. י7' תעסהמי"ח
 ייס ועפשי ט31, 'ים תלבימהש

 טונ. יגס בערניט31,
 תייתוניימיי'
 יק53גי. יסר6ל תורהטי"י
 כערכו. יערוך חיכגנדו, יעהיי חי כפורים, יום תו65'מי"כ
 לט3ענ:6סן. כ0ן יוסף חיכהמיכ'ל
 ת. סמי3ס, DS(' ירד תוהלמילייה
 יוסג וו65ך הס,,'תה, לגייעלה
 לכג יעסה "onD הקרון,לפט

הקלו5'ס.
 ליי. תי7מיל"י
 'רכו ת%5 תלכו, יסיעימ הנתילמי"ם

 .ת3רכוחיד
 יסרק:. 'סיעת תליון יחן ת'טים"י
 גודרי. 'סי תפתעימיץ

 תטינ.ך. עפי יגלם ת'ב(יע"מ
 סעתיך. יפי תהסי"פ
 ק7סו. 'י' תערסטי"ק
 יסע. '65 תרסעיסמי"ר
 יסרבל. מכי 'ihunD, מלכ'מי"ש
 וניתק. סוחר יוגה יירכיב:ישו"ב
 הכילמ6, תכמ,מכ'
 תח6ח כמג, תי5י6 כסי, תסכלמ"ב

 כסיקל6, ווח(' כיוהרך, תמהכפיס,
 חי כמעסה, תמסנה כ5ג,תתיר
 כסג.ס, וותלכח כחם, יניכחד,
 תגובחו כהניס, ושחח כהן,תנמס
 כלה, הקכח: כליל, תזחחכנור,

 -כחו3וה, -כר.חוח, -כליס,-כללס,
 תקרח כתונ, ה55ח. כנורו,תעלם
 כסרה, וורדה כהן, ))ר6הכסף,
 הסכיומ כקן, ווסה כפולס,תרכך
 כמונס, ממנח כנודן )וסכגוכסף,



 184 -ש
- 

 מששו

 תכחל ob~, עב) 075, תכ)מכש
 בכל"ם. כ' עי 6מ7, טגחונ6ליסו,
 נעלותיס. 76יר כתן ע'מכא'כ
 סלמתיס. 36 כתוך חימכא"ה
 מפועל. Sb תכממכאה"ם
 1לס63. ינ16מבא-ל
 כי ותר לחרס כי תר ומכ"אמכ"א

לחרס.
 מכעיס. לתלו עכלןטכא"ח
 לת7. 6מס תככןמכאלש
 773. עכס נכורם, ממחמכיב
 כיופן. עכסמככ"ד
 'פס. דין ניס כח חסמככר"י
 תמתיח יי, o1Sha' כסך תימבכ"י

 ק כהן תהשסו .סירי, 3בינסונמ
'ומגן.
 לונן 3סל6 כסו60 תוליק6טככ"ל
נילס.
 גסט'ס. עכסשככיס
 כעועי תסלדמכ"ד

 בסג תי3יל יחי,
 תנד, יגיס, כ36ן תויל7ג6,

 7סו6. כל תעסה 737,. תכל7תיסןי
 ליס. כד6ימ ירטכדא"ל

טכדא"י
 ומר )יה נ67יח "י וטנדא'5

 ליס.כר6'מ
 3ן כצעון דוני עכילמ6מכררשבי
יומניי.
 ססנס, תכל hb', כולי ת5ישכ"ח

 סרתם. כ13יועטלמ
 ס76ס. כל תימסמכה'א
 הדס. נסיי תלוחמכה"ר
 כנידי. ספרן כל תל6מבה"כ
v*aתכל to51UO תכל to'wwn 

 סעחיס.הכמבי
 . סתסנס תלכ3חמכהמ"ש
 ססנס. תכלמכה,ש
 סחורם. תכלטכהאע
 תכורך.מכו'
 61ילך. עכלןמכהא

 קטוע). Sh תכוהטכוושה"פ

 תג על%
ל  1א5. %*%

 נוגס. 610 1)סנ4 תכפןטכלה"ג
 ותכנן. תנכןמשמ"כ
 fer כחג טוריך וט, כחג ט3י6מכ"ו

 (ס. כחנ תר6ס (ס,תכל
 ממוס. תכחנמב-ח
 אעורס. עכתסטכ'פ
 עכילח6,מכי'
 'וסי. עכלל ,?qp' חכירתמכי
 ליס. כדחיס סו לי71, תכחסמכ"ל

 סן. סייע 6מס ל6ו עכללמכלאש~ה
 לדוי. תכחסמכליה
 כפליח תוי ליס כ67יח תר ומכילמכ-ל

ליס.
 לכיף. תכש )כפר, עכפלמכל'כ
 ופז. לעולס כ13י תנותחוב4כלע"1
 כ' bDIW ניס, כבגד סיסטכ'מ

 תכל כתעסס, יססנסתוחץ,
עקום.
 ע7ס. כבגד עיטמכם"ד
 תסיכנו. כלי תנטלטכמ"ה

 ססנלח'. תלת7' תכלטכמה*ש
 סלים. עסגט ג713 תגוחחוככם"ש
 גחפ. כף על6סכ"נ

 הדס. נניד תרסמכננ"מ
 קנוי.. תכחנ-מב-ט
 תכח3י עמס, תכלל ען, תיכסמכנע

 עולתיס. כל תלכוסעסיס,
 פכים, תכתה פעתיס, כחס תני6רמכ"פ

 פחום.תכח3
 פורטי. כסן עססמכפיי
 תלל לב, תכל לרעת, תונססכ"צ

 לררים. תכתסערס,
 קליפס. תכריסכ"ק
 תכף רעם, נוכל ר6סוןי תכליטכ"ר
רגל.
 ר6ס. 1ע7 לגל עכףב(כרוע"ר
 סכן. תכל סגי, תכלימכיש

 יתגורק. ס)הו כק6 תעםשוכאשום"נ
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 סכן. עכיטכשה5
 עגייס. סל כגוין bDn~מכשיע
 חפ6רחו. סס כנוnSun 7סכטדית
 כנוד nSun חורחו, כנו7 עע)ססכ"ת

 חחיס. תכחנחפ6ומוי
 %גוחתoftn ,1 כ3וי עטמחיטכת"ם

 %סכ13. חוך כט7תנוחתו
 ת)סין. ת)כוח, ת)ך, othbn,םלי
 ל', %ס tlsob תס )6וי ע6'ט"ל

 תיסנ )1, תינטח nbDwS,תו63
 ל10דס, %ותור לך, תותרל5'סי
 )יס, תי3עי 5וי, תעro~tb 0תחנס

 (rrn תיס )ית6, עי )ה51י6,ע')י
 לעינס, עגיחו לן, תי6 )נ,מכסז)
 תעוט )יה, תקייע )עי),תקור
 לקחול, עעס0 לס1ןי תעגה)י)ה,
 ת5' )ספר.סיי 5%וין )עמ,%עח
 כקףי ה5רף )חכווס, ת5רףל%יער,
 תסגנ )סיוי היפ6 )נפסיוורפ6
 תחוק למס, %סען tlS~Sתסגח )ה)די 5gw )0, עסכחח)7ד,
 ליס. qtpnw ליתי, תממ.לין)ימס,

 5%טרףל6יקול. bo'jbw',מל"את)6,ר,
 סתסכן. מל6טמכלאהפ"ש
 מקייס. ת63כמטלאח"ק
 סטעיט. מל6כה חפלמ, ח)6טמלאה"ש
 blp. 'עקנ 6להי 14 תפגנמלאי"ס
 תהסנח, ת)6כחמלא'מ
 עגוי0. ת)6כחטלא"ע
 טתיס. ת)6כחטלא"ש
 הז. סי%ט 6חס )6ו תכל)מלאש"ה
 תנ0 3י, ת)כ'ס 3ר3'ח, תלוסמל"ב
 נ5לה. )ע0ומ תסג3 ג'יךיל'

 %0ח. ד3לי לקייס ת5~סמלד"ה
 חכתיס. ינוי )סתוש ת15סמלר"ח
 7עלbSn .6 דמ"למ"ל
 0חס, )' %ס סכ6, )י תסטל"ה

 סרסעה, ת)כות 0סרח,ה)6כ'
 ת)סון סעו)תיס, לפול%יוזלכומו
 WDnn סקרי6ס, תלח0כ0ונ,
 סקיס,לסון
 17ת0. ס37ר )תה תס)טלה"ד
 סכחו3. ת)סון )הכעיק, תוהרמלתכ
 סתלין, ת)6ך 01%0, תל6ךמלה"כ
 סתסימ.ת)ך
 עסיוח. תיס )הנויח עחי5וחמלהם"ע
 ת5ומ ניחגס, לסו065 תלוהמלה.ג

 גיחגו.לסגוח
 סעע). ת)ח 0מתיקי %)סיןמלה"פ
 סהר6ס. ע)ח 0קיס, ת)6כחמלה"ק
 ת)6כי קנ0ן, ססיס )ס5ל הסמלה"ש

 סס6לס. ת)ח "סס, ה)6כתססר0,
 החוגהי )נ) ווותלמלרךת

 nhrb. ו)5רס )גו תהמלו"ה
 תקלנין ו6ין )קטן הקרנ.ןמלו'סל
)נדו).
 קיע6ס. "ו" תל6מלו"ק
 וחקר קד6%ס ,ו" תל6 והםו"תמלו"ק
 0גינ6..ו"
 חג.ג6. "ו" bSnמלהת
 )ו0. וחסלותין 4ה תיחהמלות"ל
 וכוח. ת)ת7מל"ז

 וסיפיוח. :כרוגוח ה)כיזחסלזכו"ש
 %%קותה. ::ה )6 תסג0מלו*ט
 תיעוט6 מ%ול, לדגר ת1חיהמל"ח

 מיי. )ע)ת8 ת)כ6. )מוק6, ן דמקו. 3סעח לעגי ת)1המלב"ד
 ת15ה. ת)חתח מלח"מ ן 091. גסר לת)ד תסלמלכ.ו

 עוותיס. תלכסמלב,ע
 ת6י.מלכ.ק

 ק%יפ)גי. נ60 )16
 )717י תכחס לדור, תוטרמל"ד

 37רי. לק"סע5וס

 סת'ס. )מט %ס7ורומ םלח"שו
 כל-ס. סגי מקד6 [ ר' ן 5ה ווחקיף מלהש"כן
 נקיכח. )יסג תניכין טליב"םן .'". %)6 טל"*1
 )סקון, י1נ) )6 תעוו0 מלי"לן
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 קית6ס. "י' ת)6מלי"ק
 חגיג6. "י" י)6מלי"ת
 כלס. )עגן תסי)מל"כ
 י3כי. כי לעס מהמלכ"י
 סעתיס. כתה )תע)ס תט6רטלכ"פ
 לסקר, לי תס )ן, לית6 ת6ןסל"ל

)יס. uts~ תסיס )י)יענ3)וס, )'3תסח
 גהגו. ליהגוח )16 ת15מםרלה"נ
 תינח. )עסהע )יכ6 תס6מלימ
 נחנו. )סנוח )16 ה)ומטלל"נ
 מ)6כת תעסס, )ידי תני6מל"ם

 עלסין תקל6, ה)סיןתחס3ח,
 )ת)ך. תסיהתסנה,
 5רת)ו. ה)ת'ח3מלם"א
 דוהח. ה37י )תה תסלמלמה"ד
 ווחסנת. תל6כחמל'מח

 )תע)ה. ת)הטהמלמטלמ"ע
 )ת)ך. ))פנהמלם'?

 .ת%6ר יטקג ת6וני תסתע, פלאם"פ
 תפיק, lhw תחניחין, וו6ליתלדכי,
7'VW,עניד תר6ס'ח, תניי תסריס 
 תוח, תסותס ת5'גו, תסמעגס,
 תו) תולינו, מולח תק5ח,תידס
 תחימ תמי0 יעסיי, תו)תחכיס,
 עממח ענסי מחתמ תוק5שתחתח
,nlhS"מעס au~ln תסס, פטס 
 פניסוח, תי עיע)6, תסמע,עטס
 עווגוח, תיגי to~t1W תי תעכג,פי

 תכל תססי notw פסיגלעתיחס
 פ)6כפ תריומ, תכמתקיס,
 י)כס, תלו0 תורכנחי )ולסתחסנח,
 תלך ת)כי, ת)ך ת5ל'סית)כיח
 תקילת תקוס, התל6ת5ריס,
 -עיוח, תגי)ח, : הקכחתזדעה,
 -תעעלוח, -תעיל0, -תנחוח,-תכוח,

 תעוח תלך, תעדני-תקי6וח,
 עעס0 תועיר, תעטטותניס,
 עס, תפני תסמע, תעססתרכ3ס,
 ת15ס תסס, ת35ח תיגיס,תמקיגן
 פנוחחו, תקוס תלך, עקדסתפס,
 עקלtbSn 6 תקר6 תנילס,תקל6
 תעס, תס6ס עקיס, תר06תפירע,
 תסתע ינתז, תסלומ ת)מתס,%סוח
 תשס, תסגס Sm, תסיסתוס,
 ת0י תחון, תחון פסס,תסוח
 תשמנ תתן פ15ס, עמתינר,
 פופנם *חליח, יל6סימ תנידמם"א
 פמל6 6מל, תתין 6חד,ת5י
 פעקוס vDb, עעקוס 6טח'1,תקוס
6מל.
 סכמ31. 6תל פס תפכיטמא'ה
 תינו. 06 תין ה65ממעים
 חולס. 6תלס תס תפניממא"ת
 3יסין. תלעע תכלמם"ב
 ~דין. ת3' תופגסמטב*צ
 nStaw. תקר6 תגוטמ, תיוחממ"נ

 מסיייח. 07WDממר,ח

 חינוקוח. תלוויימלם"ת
 גתר5ס. ת)י)המלנ"ם
 עיר. לסגי וזסיס ענר, )סין תערכ.מל'ע
 ת)עיל.מלעי'
 עה. ע) הלוהטלע.פ
 פה. לך ת0מל"פ

 סתח. ד3די )ק'יס ת5ו0מלקד,ה
 כו)ס. קטלס )י יסמלק"כ
 פ)נ6. קטל0 לי תהמלק"פ
 ת)רע.טלר'
 ת)*כ, סתיס, )חס תחדורוחמל"ש

  סהיס.  ילכותסעיס,
 לגועג 5ריכס ס6'גס P~hinמלשאצ"ל
 .ס:שאצל.ג
 טל' 3ן ססו6 לי תו3טחמלשכע"ה
סנ6.
 חכעיס. ד3ר' )סתוע ת5והמלשד"ח
 טגו ל)י)י סנח ת)ילי לל"שמל"ש
 )חורי עותור )ה6נון, תיתרמל"ת

 חיגיקוו תלוה חחיbb ,0תכספס.
 onun ל6 ת5ומ חותו, DS'תקיח
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 סגס. יאס ילס עלוח6מר*ש
 סעלכיס. עלכי עלךממ"ה
 סקיוס. סעלכיס עלכי תלךמטה'ה

 סקייס סעלכיס עלני תלןממההקכ*ה
 סו3.6רוך
 ספפגס. יתיןממה'ט
 לו. סו6 תקוס תר6סטמד~ל
 תפסל סתלמס, עלכי תלךטמה,מ
 סעעסל.ען
 קנ'4 - קשי6ס - טיפס - עח6ספמה*ק
 חסנס. עכל עגסג'סמנוה"ש
 סלכס עעלס עסגס תקר6משצנהו"ש
51ניס.
 671'. תת(רממףד
 וחלי. יטדיס תוע7ממףה
 כלתי. ותקערטויי מףלי תתסדוריטמףכ
 גל6סימ ותעסס תרכנח עע0סמטום"כ
 וינ. (3מי תל6 תניסמסז"ר
 עעין על0 חקי, תתון על0ממיח

חקר.
 ע' 5מח, חקר תל5כוח 9ממחיש

 06ח. חקלתלקיוס
 סכפירס. טענח תתיןטמטה"כ
 עיומי. עקוס יסן, תסריס עגי7מס"
 כסגיס. עעלכח עכומו ת'מם*מ

 ספשנ 6ל תכמ עגי6טמכשהיפ
 עלעק, כל bSnnמסכ-ע
 לעקוס. עתקוסממ*ל
 עמתח עק5ס יינס, תחוק תסטם"מ "ממל"ט
,plb"עפרכס עח(ס, תול עשס 
 מוס, ענועי עקוס עפרכח,עול
 על6כס. ע0תחעחס
 נפפך. עתסמם"נ
 * *מממם
 קפק. עעץ ק6ס, ט' עמ(יקטם"ס
 תפמ עלתו, תחעח עוקלסממהע

 פייף. תנילס תקל6 פין,יל5ית
  יטפימ, פליו עוליD$t9 7טטע'ד
 פדי4. ענלסשקל5

 סקו7ס. פל תמול t'PIW'81כהףה
 ענחס לפוו'ג, תעג7ל תגמסממעיל

 לעוויק.יעגכין
 קיננוח. עתעססכומעקיר
 תלוס. תח לרקס, עעון עלממם"צ

 דקרת לגי bbnnסמצד,ק
 חפלך. תתלו6םםצ*ח
 5חל. עתקוס 5מל, תעקוסממק'ש
 * " " ,ממקךא
 ועסנ6יו קתיו עחניס תמןפטקום"
 יקותון.תן
 לסני. ל6סיו תכר תסממר"ל
טם*ש

 עקוס יכל עסינחוח, ע7וס.
 תעסעפ סכמנחי, תתס6100,
 יסיס סניי תעסל תסכחסי5עי,
 סהיס.תעסח
 וקס. 5יוכ ס6ח תסוקדיס תחלמסשא*1
 ססנ'ח. סנהו תעכוןממסףה
 תגילס גח'3יסי ת6יל ניסו, ת6ימ'נ

 גפסך, תס )עלס, תירסנקר6ח,
 עורס נתויס, ת0לר' גסחיס,תס

 (nlfic, להכילין גפס, ע(וןנטכיס,

 תלניס גוקלן, תיין נקטמ,עמיס
 נד3ס, תג0מ נסיס, תנסגגכליס,

 תקכח: גפס, תקיוחענקתרוסנקרז
 -ג(יר, -כרריס, -נ7ס,-גנעיס,
 ילח גסיס, עימ נשסיעפסס
 תר16ח גפסוח, תלילנמוסס,
 נחיטח, 11(וגנ גפט, עלכנפיס,
 גיק6. טחומיס גפס,תסינח

 6טר, ענו0ח 5סכ0, תגסנ20"ש
 עגחת to*i)b תנחס 6נ,ענמס
5סון.
 נרוך. )ונחת נתי, נתלס עימג'ב

 תסיך. ג,הל תנסשכגכשרת
 3עדן. עטחחוכשב**
 חטרן. Snbs עגיסטטמת
 )ולר תלן 7ירתו, נוו6 5חנסממד

 דל01. תגמחדליס,
 גלסדק. ועס נז3ל עסטנדשציצ
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 ס~סנ, תכולס סות1ו נבוכי תורסמנה"ז
 ס(נמ.מנמח

 יק 710 נ5ח י5כוחמנהיי
 תילחbo ,6 תג6טנה"ם
 סת6ול. תגולסעעי,
 וו')י. סנ' תנ6מנהמ"ל
 סעוהל. nh)Wמנה"ע
 61פליס. תנססטנו"א
 וניס. תיניססנחב
 סוסנ. תגולחמנוה,,
 סטהולס. טגולהמעה"ס
 סת6ור תנולתמגוודמ
 כנו7, תגומחומט,כ
 !תגסינ. הגהלמנהמ

 ג37ר. ותס ג6תר עסמנוטנ"ד
 י7ול תס נ37ר, ועה (7Dh תהמנחנ

 נ5טיק.ותס
 תניןוס, תגולח,ס3,מנ"זתיתחמ'פס,

 חגוד, תיחמ חנוכס, נל ת7)יקוןמנ*ח
 ססח'יגו, נקיס )סעסס( עגילס)תקר6(
 ח3רו.תגכק'
 יסודס. ענמתמנחץ
 כ5י5. תגממ כס1י תגחסמנח"כ
 נקכיס. תגחחסנחניפ
 עעס גוחן תסיסממט

 תגחמ י4קף, ענממ 'כולס, הגמחמנ.י
 'סל6). ג7מ' r)Pnיעק3,
 ת6יר )רי( מגק, יעק3 3ן תסממנהח
 חכתיס. 'JpD )ל'( נמן)ר'(
 י6,ל, נלו תרן '6יל, גרו תע)חומני"ר

 כחן, תנמח כגו7, תגוממימנ"כ
 כ5').ענמת
 ח173. תנכ0'כשנ-וש
 תג6 )ן, תג6 )ף נית6 %הטנ"ל

 )יטעקק'. נמוס תגחפ )9,1מן4
 ת)ונ. תנכקי תעיס, נסק6 ת6.סנ-ם
 67גס. הר3ח גכקיס תלנסכנט"ד
 גקכיס. עגמח קסלד, תגסגטנ"ס

 תנפמ עוריס, טגמס עו5סי תנסגמנ"ע
 עלג. עגממעמ,
 משפין. געסס תטנעטנש"ח
 פולי1י תיסג פליסס, גכ תנסגטנ"פ

  פסימ.תגמח
 תעע עפוגומ פמיעסן ~ntfmמנצפ"ך
 סמינס. בקוףנ3ו6ן
 on~w anib~p ק7וסחל, נול5 תסמל'ק
 לנס. גיסו תלמנ"ר
 30מ, תנמח סלתס, תגולחמנ"ש

 יעלס סעו56, ענמח ס'יתנחח
 פ)ס.ג,ק
 )6ור(, מולס )חולס(, נר - טקרמנ*ת
 ' . ' '. מיתר6.תג6

 תקלס. הקפה עקכמ, תקיל6,סםי
 ע7פ סתליס, עכ)מ קפל, ענ)חמ"ס

 עובל obn'W, תוח6ק7וס,
 %ל6דקע6צ, קיותימי הלחקפרימ,
 ט' קפלד, תנמג קוד,תתמיק
,ehpקוכס, -קוטס, : תקכמ- 

 ק17לק תקפל יקגסירין,-קיפליס,
 תערכח תע51פחקפיליס,תיקסוהס,
 קנל, תל קוכס, ת15מקפריס,
 קופר.יסס
עקטר6 6י, lWte תמו7סיסמס.א

 עקשריס e~b, עקכח6חר6,
55ל.ס.
 יטל56. 4ן %קכחמסש'י

 -נכונש, .נטגוח, -נעס,טם"כתסכת:
 ללוnspn .5-3רכוח,

 תקכח גיי1י עקכח גגו5, תקינסס"נ
 נדוצח. תקלסגליס,
 הס)מן. 'עקגימטסמה
 לעהו. גנו) תסיגט0ג"ר
 5לז. ירך תקכחססר"א
 וועPb .6 ירך תקכתטטדא"1
 סקענס, תקולס סגיו)ס, תקולחמס"ה

 ס)עויי יס)ת חוליוח,תקכמ
 ס%קלס.עקכח

 סג'תנ6

 יבס. ניסווור
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 -סלו%וח. -חעגיח, -מ~יי, -חשלס, י סנמ). nbpw סנרימ, תקתחטמהיב
 הגט. תקירת סגדו)ה תקולחממה'נ
 ח)מוי. תק)חמסה4ל
 ספסרס. תקיחמסהימ
 סגפס. תסייתמסהינ
 dSlun. תקוףםסה,ע

 קיפו. ועי סעו)ס q'pnמסהשע"ס
 ספע). תקנוחמסה"פ
 סק3)ס, תקלח הקטנה, תקלחמסהיק
 סקר'6ה.טטרה
 הס"ק. משדחמסה-ש
 ו)י)יח. ihh sheמטו'ל
 61ש'פ ~stoמסימ
 ועוג. קיחין ת)חתחמ0י?ש
 'סריס. תס)תסס"י
 -כ)יס, -כ)6יס, -כ)ס, תקכמ:טסים

 -כמ31וח.-כרימוח,
 )חורה. קיג .תקלח )יס, יק'יעמם'ל

 ן חו1%. )פי תקיממסלפ'ת
 ן חותו. )ש 4שחמםל*ת
 , תודעס. תקילח תערכיוח, תשיסמס"ם
 גגע'ס, : תקכח נפם, תקירחמס"נ

 ן -כויל. -כיליט,-נדה,

 קופייח. תקורסטם*ם
 -עלונין,  -עוק5יס,מט"שילימיירייפ

 -על)ק.-ערכין,
 קופו. ועד עייס תסיףססעו"ם
 -עלס. -פקח'ס, nhD, : תקכחסם'פ
 גיו).. תקפר נרו)י תקפלסםפ"נ
 bp1Dptiמספד"י

_ht1'1 

 )ן, תספק6ממ8יל
 קטן. עספלמםפ'ק
 קטגומ, תקכתוח קי)תס, n~tPWמס"ק

 קטגס. תקלה קין,תקפר
 קרטן. תו)מס"ר
 יקכח סמר, רפידיס קיגי טי3רטםר*ה
 סענס.ל6ע
 -סניעיח, -ס3ועוס, : תקכממם*ש

 -פק)יס, -סתמוח,-סנח,
 : חקכח חורס, קפל ת"מייןסס"ת

 ותוחוח. PS~n קמריס תוכרמסתו"ט
 תעסר. תעלנ6י, תע)וח,מע'
 ע6ילח ת6יע3'7, עיגיט, ת6ולמ.ע

 עתוקות, פג)ה עיוי תנד)עירס,
 su1n עגיןי תס עפס,תנ)ס
 עון, תוכיר עו, תוכחע)יו,
 nw(tiht פמגרס עו)סיתוכלח

 תיסט)יוגיס, תטסש,תחעחע5תו,
 תכמ3' עון, תכסי) טןר,תכורך
 ענודח, ת)6כה יכס3עפי,ענריח,
 תע,ן  פלייו, ילן  כרויימית)3'ס
 עין, ת:והחי .tolw הגסנע5תו,
 W)W עני, תנמח מליס,ת:תס
 -עוק5יס, ע7יוח, : תקכמערנ,

 העיח -על)ס, -עי3'ן,-ערונין,
 עני, תעסר עוניס, תעליבעכייס,
~nbtw,ת15ח' עסירס, ת5ס עוד 

 ע.ן, תר6יח עסס, ת01עוגס,
  .תסלח -רוכס, תסנס . עוקנ6,תל

 עגייט. ' המנתענגיס,
 ען הוכח lD1h, עתוקוח תנ)סמע"א
 תענין 6ג7חו, ע) תהויר6גי,
 תעסס6)היגו. היירנמ6)סיס,6חי,
 סס3ח. 6ח ע)יו "ח))יןטעא"ה

 )3. יסיי תוסיע 6)סיס י) תגיניטעשמ"ל
 קיס. 6)ס' תעיגסטעא"ק
 ני6יה, תעגיס גקיס, תע)יןמע"ב

 3ר6סיח, תעמס נ5)6),תעסה
 73לך, עור תסגס נהתסיתעסר
 ע-3.תסס
 7ין. 3'ת תעססמעכ'ר

 תיוידין. י6ין 3קיס תע)'ןמעכוש"מ
 תוכי7'ן. ו)6 3ק7ס תע)'ןמעבול"מ
 )ע3ר. תינר )יףי תע3רמעכ*ל
 )יף. טענרמעסל"ד
 )ע3ר. תענרטעבלע
 3קיפ. תע)יןמעב.ק
 תורידין. .61'ן נקיס תע)ינ וא"ממעג"ק

 מומזין. י)6 3קיס l'sunמעכקול*ט
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 נר6סיפ. תפסס נל6יס, תעניסמעבץר
 קטרם. 50 גי תפרכסטעכש*ק

 יעין גי, תעין נילוסס, תפונ7טעי
 גני, תע5 נגיס, תפיןגורס,
 תפרכח גרס, תפל' ני1לס,תעלס
 ג7וליס. תעמסג7וליס,
 75ק. תענקימענ"צ
 קלקע. ג3י תעלמעניק
 ית.ס. פעסס דעתו, פל תעררמע"ד
 737. עת6 ת6'מעד":
 ותחספס. 37ור תעמסטעדו*ם
 טוי. 'וס תפ7ג'טעדייט
 ,מעריף
 ת5ד. תפינ'מעדרם
 דרותיי. תפקיחטעד"ר
 תעלס. על שגתך תעיןמערש.ם
 עליו תעלס ס6תח, על תתםסמה

 עינ' תרכס ה7פמ, תתןסכהו3,
 הסקוס. עליו תפסמכהן,
 הo57U .63 תשן "כרמח, תעיןמעה*ב
 ס7עח. תמןטעה,ד
 סמחיתס. תעין סמכתם, תע.ןמעה"ק
 ס*סיפס. תעינ*טעה"י
 תרעה סכמSD ,31'1 תפלהמעה"כ
 מכסן..עצי
 תערין סתחיס, על תכרךטעה"ם

 התכעלס. תעותסתפוכח,
 סתכפ5ס. יערתטעהמכ"פ
 סקלות. הפססכוערג2"צ
ק.גי. ה~ תפתי סק7רס, צפניוטעה,ם
 ספותי. על תר31סמעהיע
 פן תמ!יר ספרם, על שקיףטעה"פ

סעחמש.

 סקיננומ תעמס סקדיסת,סעהקתפיי
 סרגגע תפלחשכה"ר
 תפולס. ישגרח,טעו'
 31ור. תעיןנועקב
 עו6 תפין סנרכיח, שיומעוה,ג

tt11waנ(ס. וס תפורנ 
 יסגיס. תעוללמעויי
 תפסלי תעוח ותסתוסי תיעיןמעוים

 ותדוח. תעלות ותוריי,תעלס
 שטס. תעלססעומ"ט
 חעסס. 65 ותלוח פסה ת15חמעומל"ת
 פספוס. מעוךמעום"ש
 תעולם טחו, וצחר 1bsU תופךמעו"ע

 עולס. ועד תעתה פולס,ועי
 ק5ס. 6תן עולס ופד תפחהמעועעא"ם
 ה155.ס. עולס ופד תפחסמעועע"ה
 75קה. העותמעחצ
 קדיתם. תעוחסעי"ק
 סרס. תעתנמעו"ש
 ,ס. פ5 תעעסיטעוש"1

IVYDשיי, תעסה ,יה, תעמיס 
 ,ה.תפש
 חכתה, מעין חכתיס, עיני תקירמע"ח

 תחוס.תע.ן
 ע31'ס. תעמס מוטח, תע5וחמעט

 .3ק, 1)ע3ר יסר6), עיג' תקירמע"י
 rSun יה6, תעלי 5דק,תעסי
 ייי. תעססיוחקין,
 'יי תפסי o7b) 'די תעסיטע"א

56געוחיו.
 7כמור6. ייהד תעליסעידכ"פ
 יגס תערג פוג, יגס העדנימעיו"ט
טיב.
 חים. ייי תפסח י"ח, תפיןטעהח
 'וס תערג טוי, 'וס תפיג'מש"ט
טוי.
 חמוק. '65 תפ!מע"מ
 קצפי. ידי תעססמעסק
 יסיעס. תעינ'משי.ש
 כסף, כעס כ1713, ע5 תחלמע"כ

 כג1%.תפלם
 6107. כ5 תתססמעכ"ד
 הרתה. כנויו הע5חטעכ-ה

 ימיי. %ו עטיו עעלח טשקנטןמנ4.



 שישש - וזו -משמרת

 חפ6ל0ו. סס כנ1ר טע5םמעבשהת
 טפ5ח סול0ו; כטי עשימטעכיון

 0פ6לש.כטי
 [Ew9bDn מווסו כטי nSWמעכתאה
סלטס.
 אפ1.מש'
 עניד ע6י DWS, %ם %גדמע*ל
 5עכלי טעכר )דף, עטנל4ס,
  עפיין )י)ס, טפוע )יס,טפנל
 )קסומ עפסס 3סק, W(D)פין,
 3זעס, %ש עקסס )פס,טפח
 5פליס. פ)חטסס
 g7S. טשכלמעלעד
nbpDסכמונ. פ)יו עע)ס 
 5סקת. יוכ) )6 עעווס8עלהל
 כנ1ד1. טפ3חמעלעכ
 05מרן, p'w )ענכ, טפנלמעל'ע
 5פח. טפ0 )פיר,טפיל
 פ) עפניו 8"65י .פ) ים65מעימ

 ששלש שפרס, רמ %ילמרם
 קעויס. טעוכססילס,

 טמ. טשסר ע5עו, ע5 עעעסע*ע
 ווי.. עטדס פפיןמעעיו
 WS9. ע5 ששיסעע"צ
 *צד פס, פל ט4ס טפר, יץסמע*ם

 פןו, עפ3 פניס, טעי(פגיס,
 פקמ.עפל3
 שט. נע) גפגי פנש פע"בהמובביח
 עשי5 4וי, טפע %קי עפנ)יכשהצ

 64ח. עפ%3קס,
 5ויק. עפנ)ימשרד
 %פח, פ5טו. ש6נדמעציל
 5שר0. שערניתמעצהש
 ע6טל קסס, פקרנ ע*רסמע'ק

 עפ"ס פקל3, טע . קט4עו5ס
 קייס6. עפסיק6קדילס,
 עפפס רך1 טעגס לני, עפ3חסעא-

 נ96ק, עפעל לוקס, פפססרוקמ,
 רספ. פ*ו טשס ע)6כמן,ן עגמן ע)ף טעירטלומיו,
 שדכנס, עפסס טפוחיו, פ)מעעיד
 טגח, פ) עפנס טס, ע3טסנס

 5101פס. יעס פפר טקוסטשיח
 שלמב כטד פ6ר מס nSwטעהפכהת
 מקמ. פעסססשר"ק
 שפע סנפ, עפין סקה שידמק-ש

 פנש עפרכ ס5סתה טשפרס5סן
 עעעס סנוש עפסס סגהס,עערכס
 טמ. עפפל ס3ימ, עפססס81ל,
 6ניסס. פ)מן טפ3מעשהש
 ספו)ס. סר ~1yb ט3ךסקשףה
 סקעל עכעס עפספ העמלמעוש*ה
 )9כל. גפון ע3 ס31ןסכוסנ
 גיש6. סס,ק פפס ט4ס8עשדונ
 * * * ,מעשהום'נ
 סקלנסח. טפססמעשה"ק
 א. 0) עפגפומעתהו
 נרע6. שק פפס ט15סמעשש*נ

 py ט " סס פה עני5טעשרכהנץ
 עסננ.%ק
 שינש. יפסיס ססן, 8פססמעשדש
 "הנג 8שפסמעשדש

סשונ
 נסולס. סכשנ עס פ5 טחגססעמחויב
 "טעסשבהת
 * " * " זטעמשכב*ת

 PW. טטףשלכנוס גפ* פנעה טפר גסימ עפפסמע'נ



 טצ.א - ?וו-מעשלהדג

 תפורם. תפירסס, תסיי7'ס, מפוי ן נר6%. סמן 0ל6 עסה ת15חמעשלהז"ג
 ורגיס. פריה תלוח ספץ סגי. תעמרמעשה
 קדם, ס3ח תעסגטעש"ק

 לתטלה. תפייםטפוי"מ עסה ת5יח .
 מיחד. יתקמ סרס תם6ספוטק"ש קי'6ה.ס:
 . וולס. סה.ה עק'63 תיחחמעש"ר

 סני. תעפר ס3ח, תעסהמעשיש
 קט?ח. סל סג.ס תערכםמעששיק
 תורס. סל הט:3יגהטעש"ת

 תורסי, יקלס  תירתי,מעתתתללח

 זה תלי ונול, ע6י תנוחהומפז
 3ר3'ס. חגרו סני תללןמפח.,ב

 הדלן. ט71ח יוסנ'מפטהיי
 .7. תמולחמפ.י
 הכס. יקור עח' ת.מפ..ה

 כל תפ:' כנידו, תס;'מפ"כ ח:6.. על תהגה תלו','עסת
 הנר'וח. כגור תפג'מפכה"ב תקר פריך. ת"' O'nUD,ה6ה
 פיענוח, ו!7ח פנ'ו, ומתחס6דו6ה,
 וז' סוטר.1, ת.ס פח',תמכ.תח
 פולין, תלכי מרק, תלכוחס'רוח,

 תגה: th):g תגף עחוחס,ת'
 עיהס. הגתו מוריס, תגחניולך,
 תקכח: עלוט, תנהג 5ר6ג,תגהנ
,nhDt'npD.- ,וזסריק .ערס 
 סטור, תקים מקוק, תלעךמרקה,
 ס:יס.תס6
 ר6סינה. ODDn 6חריס, תפיטפש
 . גחונה. פגים תבלסספ"ב

 חינו. 3על כפגי מניס תעי(מפככ"ח
 סל6 נמווס כגש תבלס ש"כמפ,ב

כשלכס.
 פלוס. 7רל תפנימפרש
 בע' הג13לס, תע' הדור, תוסחמפיה

 תפגי סכ3וד, תסגיהתחורגתן,
 הקיגטרק. הפירוסהתיגרס,
 blwln. תפתח הגנולה, תפימשת"נ
 הדגולי ))מי הכור, %יפחטפה"ד
 ס7ליקה,תפני
 הטות6ס. תשיספה"נ
 ה'ס. תפרסימפה"
 מכבוי. תמנימפהייכ
 ,(מיניס מעכי התנסס, תסלגמפה"ם
 ההחווגתן. תע'מפהמ"ת
 סני5ויס. תסימפהק
 הקינטיק תפ'יוסמפהוק
 תסימפה"ש

 סקהועס,

 מור. כיר העגימפכ'צ
 עניים. סל כ13רן יופיימפכש"ע
 תפורס לנכהה, פןפר6וח וו114רמפיל

 לה. תמרקלהעלה,
 תה. תסכ'ממט
 כפם. תכנימע"נ
 עלתו. הס' עד, הןמפ.ע

 ססס. תפעליחמפעה"ש
 פיס. עט פיות מ.מפקים
 תטוסטפ"פ

 פחחי
.OD 

 ר15גי. השימפ"ר
 חס. ינעץ וסרסמפרית
 מיוריס. תפולחמפ"ש
 נו. סל תפחמפשינ
 כוחי. סל תסחמפש"כ
 רסע.ס. ם5 תעלתןמפז"ר
 חקוס. סינט תפני'מפשית
 שם. תשם ערגקס תטיטפת'ח
 תוכם 5ג', ת6ורעיח 5יק, תיג'מ"צ

 5ותח, יתל 75ק, תורס5רעח,
 תיחס ללולין, תיס 5סו:'ח,שרמ"ח
 75ק, תלכ' 5ו6ר, תל56י'קיס,
 וקידח ליקט, '!ע'ל 5דק,תעגל'
 635וח, תראה לילה, תלוחליון,
 תמעטי ל7קכו, תסיח 5ער,תסס
 5רק. תספט75ק,
 ת5ך 6ח7; ת5י 36ן, וקינתמצ,א

 6דו:', יו5יח 6נ', תלוח6חל,
 בסון.ת5מ



מצאץ
 מקהש! - 118 -

 יסר6ל. 6סיו ת5ויס תטימהטצא"י
 ou'nD. %ל י5ויןנוצא"ש

 הן. תותחין סח'עה 56ל ע5י'ןסצאשמ"ה
 ימ. גנ' ת5יחטצב.נ
 גמעחס. ת15סמצב"ש
 גתורס. ת5י6ימ ג7ולה, ת5וסמצ"נ

 ת5וה. נולרח ת5והמצגךט
 717. וו5ו"ןטצ"ד
 ס7יןי 75% ססס, 635ות ת6תרמצ'ה
 היוסר.ת5ד
 3ע3ירה. ס63ה ת5יהמצה"ב

 נענילה. הנ6ה ה5והטצהבב.ע
 ק7'1. ת5יסצה"ד "מצהכ,ע
 יחטי, קסס ת15ם חייס9, 9ייטצח"'
 סרומ. ת5ימצה"ר
 "nibtS יח3לך, ססס ת015מצהחךי
 יח3רך.הסס
 יסכר. ע715חםצריי
 ותלור. ת5המצחם

 טי3'ס. ותעס'ס ת5וחמצומע"ט
 ושסה, ת5ווססצו"ע
 פיוסס. ת5ודחוטצהפ
 והפלין. 5'5ח ת'להמצו"ת
 מלי5ה. ת5ומטצ"ח
 טינ. ת65מצ,ש

 ל6יקיר. ת5נוףמצטל"א
 יגיס וו5יח 'סיעחי, 715 עעיןכ(צ"י
W"Sb'65טונ. יוס תו 
 כינה. 5ריכוח ת5יח כהונ, ת65חימצ"כ

 סגע65יס. כל ת5'6וחמצכה"נ
 ל6יקור, ת5טיף לספריסו, ת5ויןסצ"ל
 לחכתה. ת5רף לתיתך,ת5י
 ל6יקיר. ת5טרף(צל"8
 ל6יקור. ת5ערףמצלא"ם
 להפריסי. ת5ויןמצלה"פ
 למכתה. ת5רףםצל.ח
 לכסף. ת5רףמצל,כ

 נחכו. לס:וח ל6ו ת5וחמצרלה*נ
 מעסס. )6 ת15חטצל"ת

 נסיס. ת5וחטצ"נ
 עסה. ת5וח טסילה, ת5ס ע5עו, תייצ"ע
 ג3ר. ת5ערימצע"ג
 מקיק. ת5ע6 סרוסח, ת5ו7חומצ,פ
 6ריס. ת5פ0 6יהן, ת5ססמצפ"א
 5'ון. ע5ויחמצ*צ
 קויס. ה35מ קניי ת5גחסצ.ק
 לוגש ייקס תעסחמצ"ר
 סגח, ת651י כגיעיחי ת651ימצ'ש
 סעוי'ס, ת5וח סלס,ת5וי
 עו65י חסתול, ספחיך עו65טצסךת
 חולה.סעמ0

 ע6נרל- קייסץ, ת6תל קר6, ח6ים"ק
 ת7נר l'h'1W tQ'P7pקעין,
 עת17ג6 קחלחי *דלסקדתוח,
thwp7קטן, ע"11) קען, עיע 
 יגמח קעכח, תנחה קיוסיס,לס

.nth)pיסכח ק'יוסין, %ק7ר 
 קטן, הספר קניס, תקכמק'7וסין,
  עעוח קח5, חעוט קענח,עקרה
 קיוס, עקוס קנורח, תקוסק7'עס,

 thnp ער6 קיס, תקי6תקר6'קדס,
 ק6עי- תסס קנל, תססתרקסיס6,
,'pp)bקירין. עסר6 קליין, עסס 

 6סרן, קרנן תח;יל ק%6ר, ת6'מק*א
 6חר. תקוס 6חי,תקוס
 3יכוח, ק' תלין 3רוך, קיוס תלךמק"כ

 לרוך.תקיר
 נתלוה. תקיסטקבימ

 %קו)י יקנלפכר,מקב"שתקנלסנח,
 כת"'.3י0
 ועמיתרי סת6י גיח ומחב"התקולימקב"ש
 הלג.3יה
 ג11ל,ח. תקר6והטק"נ
 דס. מקי; ' תקור..7ס,מק"ד
 שני, תקישמיי"ש
 ח3סיגו. תקרי"מקרת"ב
 ה6תמ, תקור  מטמי  ייריי ת6תרמק,ה

 סרין.תקור
 ח6עג תקילמקה"א



 םררעאמיר - 114 -מקה'ד

 סיי1. עיימיויד
 המכיס תקור 0מייס, תקורמקה*ח
 הסנח. עק7ססיךךש
 עקו, חחורה, ק69ח ע6תרמקה,ת

0מעניניס,
 עקוסר. עקוסיח, עקוס,מקו,
 וחותר. עק5 וחותל, ק5 ת7חמק.1
 6חר. תקוס 6ח7, תקיסמקהא
 סע6י. 3'0 תקוליטקוב"ש

 יס. תקיימקו*י
 יס4 וחועי, עקל מיס, תקורמקהח
 ומותפ.קק
 חייס. עיפ תקונמרן4ם
 פ:ו'. תקוססקהפ
 וק7סיי. עקדסמקהק
 sh1DV. עקוסמקרש

 ו0. עקוס ופן, תק7סיומשי
 מייס. פקילמררח
 ,טקח"י

 עעוח. עקמ פוע6ס, תקנלטק"ם
 6פנט. תקענימקם'א
 יפק3. קסלח עורססמק"י
 6מיקורקיס יוניס קל6יס עסיע7יסמק"א
 ל061. יסך6ל קג.ן תחג0טק"ץ
 כסף. תקג0מק'כ
 קלתנ תסס 35על0, קי' ע1ל6טקל

ע6גן.
 סרע 11PS יק3לסקל"ה

 . עלי. תקנל עגעי ק6 ע6ימק*ע

 S~llb. עס קין תקפרטקעיה
 ייעמ. ע5עו יקססמקשיל
 פגיס. תקיירי עטורי תקיסמק'פ
 סכל. פקפמטקפייש
 קיס. תקר6 קךסי יקסלסקיק
 ליס. bp bt~p ע6'סקקיל
 ר6סיו. עק7סמק'ר

 י% עי יעלס קיני עןטקרעכיכ
נלס.
 ס3מ, עק3ל סיפ, קל6מ תליחסק'ש

 תקוס סג', פקדס סכר,תקגל
 סימי, תקחסט6ל,

 סכר. עקפ"
 חנס.)1. תק7'חמקית
 תקיג'. חולס ק3ל תססטקת"מ
 עדרס רעס, תד0 רגניסן ע6סמ"ר

 לחעיסי תךח ח0, עררסיג0
 עיסכ5 לנך, עיר6 ר6יח,פס

,ltab1,ע'ס רנליס, ת' תוגיע 
 יומ, עיס ר3יס, 5שר6סוניס,

 יל6כי 6317, פכח לוסמין,עיס
 ר115י על6 רחעיס, תל6רמתיס,
 עעסס רך, n)DW רני,תפלת
 רקס, i-~DD רוקמ, ונפססר3,

 תל03 ר3'גו, תסי ר6סוויעעסל
 רגיט, תסס רוח, )ורמרגליס,
 תח' רס, תססממ ר6סונס.עסנמ
רע3.

 3ג'ע'1. ר' תקשמ טר*מן Ot~b. ת'ס יקוימקמ*ח
 קפרע- יוי 3ן תידכי ס"ם טרכידן ק6 ת6י ליה, תיטוי hp ת6'מקטייל
ליקקער. לןתסתפ

 6קחר. על רכי6 תרי מ-דע.אן נרדתים. עקי5יג4ק4ג

 6ניון עני יך רפ תקבן מרדשאט4רן קכגה. תקוס סנר, ק6 ת6'כוק'ם
 7ל.תן קכנס. עקיסמקם"כ



 משאצו - ~ו -טר"

 תרוח הסגה, ו6ס תחכםמריה
סר3יס.
 סיס'ד. תיסוףבעה"י
 העין. תרקיחטרה"ע
 ה16315ח. תי16חהרה"צ
 הרניס. תרסיסטרהיר
 1תנוקי01. תרוגעוחטררם
 כללח. 61'ג1 לולה הנקרמררנ
 מרוס. מרו3ממרוים
 וקרוס. תרוסטרו"ק
 %כף רטף, ולהותי רענ תוימרמר
 ל6ם. ועדרנ)
 וסטיפס. תייקיטרוש'ט
 למיכה. וכרונס רנותינו תעתרמרד,ל
 מים, תי6ס מכתה, יימ תל6מר"ח

 מ"6. ר'תמנח
 טונס. מלגיחמר"ט
 ירמץ. לריס 'רמ6 תלים לרףמר"

 טון. 3ן '3pD רי תולינומריעב-ץ
 סתסנס. עיכנחטרכהט"ש
 י0. כחג עילסמרכ"ו

 olfin. כתוליו רגך תורסטרכם*ש

 לנס תודעה לייר, ר6יח חסמרל
ל6ורייח5.

 עתיקח6. לעירן רת6 ת6ינכ6כא-ל.ע
 נימך. מחוך רניס תנעמרט-ב
 מחס. תשג רך תענסמרמ"ח
 ". T~UW רנו תםמרפ"י
 על'ע. יסרתי רחת'ס יל6כיטרם-ע
 פספס. עליי רלגו תסהטרע'ה
 פיזם. תכונםסרזפ
 תמטרי 56יסו, פון ל' תורינומרפ*א

 חס Sblnn, קילס סיס,תרמ
 קמץ, תובס סכחנ, חחס6תר,
 %ת6 סיח, עו"י סעף,מולד

 עי פנת, עחלל סור, תילסתיסי
 חי סתת, חי won~ חימנייד,
 תיכלסט476 סענס, תיסתמו,
 ת)6כי סלתם, תכח3 סונים,תכח3;מ
 ס1גומ, תלוח 5160, תלוכחסרח,

 תנכח סתיס, ת)כוח ~'rbתלהי
 סי, %גמ0 ענת, תגמאסג6,
 ס3ועומ, : תפכח פי6ל,תנתח

 -סקליס, -סתמומ, -ס3ח,-ם3יעיח,

 תעסה סותר, תעמס סקל,תעיי
 סימן, תאה סגי, תעפלסליה,
'D'pDD,ת15ת מתולה, ת5ס מעליס 
 סחורה, תרה סכר, תקהלסהור'ס,
 תספטי ספתה, תססט סיעליס,תפל'

 תחן תתילל, תססע'סניעוח,
 סטי6סין. הממיהוסכר,
 סדתי, עם 6הת, ספח הלתרכש"א
 תסקל 6ח7, תסס 9cDba~תה
6חי.
 מספסר. ס6' תהכושא'א
 לסתם. נקי6ין סמן תפנימשאב"ל
 תסלס הכחות, ס6תר ההמשאה"כ
 הכל.5ח
 לגרכם. וכרוגם ס6תל1 תהטשאו.ל
 וכרוגס מכתינו ם6תרו תהוכשאחדל
ירכה.
 ליס3ע ינול סוייגו ווחוךמשאיל"מ
ווסלס.
 מלתרו תה כן, ט6'גו תהטשא"כ

 כ6ן.ן לפרע. פללירסווחך
 q'p. )הס סין הים משאלהיםן תורחו. כ13ד פ6ר רוס תעלםמי8כ*ת
 חוגעיס. לו סמן תמוןמשאל-הן ". )ספיח קרח ר5ה תהמרלי"ז "טשאליכ ל5יגיח. תליהמר"צ
 ועוסה. שווה פקעו תיטשאמ-ו ר"מ. תרווחפריר
 )לנהמי. תס6וסמגימשא"נן hrn. לריס סח6 תריס לף"שטי"ש
 כן. עימס סריגי תיכושאע"כן ת6נ7ל- מפירן, תמר סג6, ת6ימיש

,onbunלנופח לויכם ס6יגה ע)6כהמשאצ"לן 160), תנן סלתה, תגעי 
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 טשים'ה

 לנוסה. 5ייכה ס6יכח תל6כקטשאצל"ג
 6;י6)י(שן סע6גיען תכמגטשאיק

.lu':blbubp
 געלס. קנה 5סח סק:הק תסטשאק'ב
 ובליכס יניחיגי ס6תיי עחטשארדל
לניכס,
 )מגיך. ה6תו bh ס3ן עיסטשאת"ל
 סגח תידי נסניע, ס13ע עידיטש-ב

 תי  נפ:יו, פ)6 תח6סנסנחו,
 תירן 3י, סים ת"גיסנלך,
 גט)ס, סככ ווסיס נעולס,פליס
 נ5דס. פכרסתחן
 סננתל6. תסגססשב"נ

"aanL'agn ,וקנ 
 סגח 3עינ סטרח תי יב"שטשכע"ש
 3סנח.ייכ)
 ווסלס נ'רוגד., סתו6ל עריכיב(וךנ

גתול.
 ה)3 נייסח סכרוח תל'3הסשנע*ח

 ח5ועה.עיקוגי6
 יעהו. גגול תסינטשנ*ר
 והי. די תסלסמשדו,ה
 כי. סייתה תקמשר"ל
 סייר. 7ה6- סתר ת6יטשד"ש
 ווה הט3ע, ס6חר תההס'ריכ, ס.י ה?רם החס, סנ6 ת6ימש"ה

 סדעח, סני5. תה)ך ה:הוג,ס6תר
 סר י:טייין הל). :ת6יתח5יקח
  תסום הסנימ, מגהי תתכיןהעכיס,
 סס, תסל הד'ן, תסורחהכ',
 הגל, סח תסה החירסי סיתסק
 btop.תסעה
 ק3.ק, תסתיחטשה"כ
 653 הכחנ סקיר6 י ל"כ נ"רטשיה
 גקקל, 'ג6 ל6רטיח
 היין, עסירתנמטהיד

 הוסס. יקהיי קווח תסיגטשהומה"נ
 גית6. ססתן יולוהישחי"ג
 הח3ל*. תס4'חטשה"ה
 חעעתיס. תסעטי עת*, otpg עיטשה'ס

 הכי. תםוסמשה'כ
 הקיהתיי תסל קקן, סלוח ת5יחטשה"ק

 חקיס.תסתלח
 קועל. הקטן תסחמשהק.ס
 ס)תיו. סקטן תססטשהק"ש
 סרומ* תס'3טשה"ר

 יטל ו6יגו עטעס תחויגכ!'טואיל"ט
 תסלס,)יסגע
 ס7ין. תסיימ מכי, הסיסמשר,ה
 סיין. תסורחמשוה"ד
 סעי)ס. יקיnbp 0~ תיטשוה"ע
 יוג. 0ימי תייסמשו"ט
  יכו) l'h1? סנירס  יחיינמשויל"מ
 עסלס.ליס3ע
 סגע תחסלל ותוס3, הסכ3טשו"ט

וווהייה.
 עגיס. תטוס מרועס, הסוהמשו"פ
 וקה)ח. - הסיויס סיי - תס5ימשויק
 סוכח, תי ;רע, פכנמ תומ6טש"ו

 תסוס :ה, ווסוס 1ה3,תס153ח
 13:0. תסקין וכל, תסכנ;ינ",
 11. סנס ל6 יו ססנה תי לש"ומש"ו
 ל3רכס, ;כרונס מ6תרי תחמשז"ל
 )געלה. ,רע סכגחתו)י6
 חתס, ווס-3 חיגק, סל תימהמש"ח
 מ3רו.יסל
 0. חס ס)) תקרמשח.ב
 התק7ס. 3יח תסחיגמשחכ"ה

 התק7ס. נית תתחיגמשמכהכ"ק
 ה3'ח. חגיכח סיי 1nrfi"משח"ה
 5דו7."" ,, ,,משחה"ל
 ג(ק. ח)' תסלסמשח,נ
 טוג. סוחו תדוםמש"ט
 'tjb~g 0) תתון '., 0ס תהו))טש"י

 0י.תנחח
 ני%6ח. יתי תססחמשי"כ
 0יחימ. תר ס'חיה, הוי'מש"ח
 י'יטס. 'הוריס סל תכחגמשהט
 7JhSpu'tp יהודיס סי תכחגטשיט"ה

הונג6רי6.



 Ptp~a - ייי -מטר

 dlnw. 5יסנע יכול ט6'גו עחיןבנשילים
 קוף. לפס סיס תיסמשילום
 כך.olnw כ6ןי סכחנ תס סכחנ, תםמהב"כ
 tor3 סכסונ תסמשכיב
 נ5דס. סכלם תחןמשכי'צ
 תעמס ס5לפחי, כמג סל תכמנסהטכ"ה
D'W~סיס. כך 
 יעגילס, גק6 - סלמן - nwwמשכהס
 ותוסג.עסכ3
 ,כר. עסכנמשב"ו

 לס. עסכמסשהכחיל
 ססמנ תס כ6ן, סכחנ עםמשכיב
כשדו.
5ס. תסכמי לנעלס, סכמ3חי עסמשכיל
 עליו. סכח3 תסמשכנע
 כפנמה. סכל תנקםמשכ*פ
 עגמנו עס לתעלם, סכחנח, תסמש"ל

 עולים לאטלס, סם ת6,51לותר,
 תסגס 5יס, תטכמח לנגע,סנ1עס
לעלך.
 6שיתגס. לייי 0630 עלוסמשליט
 חחת'5גס. 6ל לירך סנ6ס ת15סטשלט*ת
 גפניו. ohnn 650משליב
 תסנוח חפנם לייס סיי מתירמשל"ה
 מורתו.סל6
 15. סוזס 65 סטעגו תסמשלה*ל
 ססנח. לייט פיל יטלמשלייה
 "משלהי-ש
 כן. ט% תסמשלום
 סל6 תתוך לרפ, 6עג פסוסמשלול
5סתס.
 לתלך. תסרסמשליים
 נהלי. פח 5י ל'סיסמשלפ"ב
 ל6ת. סל6 תימשל"ר
 סעיס, לפס h'nD תמלוקסמשל"ש
 לסיח.תמנח
 עתון חר', לגי פטרך יכסמשל"ת
 חונעין. 6סיין

 מתה, ת' עלכוח, ס5 טר6חמשהם
 th~pn מכחנו זוקרם סעחייעי

 ולסוס עמיקם, טוסעס1חעלחיש
 יסגס תקים, יסקס תלקח,סלים
 וניע. סטיק תחגחיהל,
 סנ'ה. עסתרחמשיה"ב
 חקנים. עסתלחטשמה"ק
 גהק. סתעלחך תססשט"כ
 מגסנו, "otpטקהג

~alnw 
 נחיגוח,

 מכייס. תשחכשג"ח
 DDS'. '% נסע ישםמשנ"צ
 שכנס. מסוס hD'p, סנ6 ת6ימש"ס
 עילס. סל תנסגי עמלקו סל תלחתק עוי, קכחנ תסמש"ע

 o'aho, ניח עניזח תסתםמשעבי"ה
 סקחר, עעיז תסעלסטשש"ה
 גקיס. סעסס עיפשעע
 עסוי. טעסס תסמשע"ע
 רנו. קנס עכז o)pa מס שרמשגע
 עלוטס, תסיח פלס, תס6מש"פ
 פגים.תסיס
 D'bn'? תסחט האייסשפ,
 מחלקיי. תססט החליטשפ'
 סתוחלע. תססט המוח'טשפ'
 חסעל. תספע השו,משפ'
'D~bתסופך. עספט מהי 
 תחייג. עפץ מח'טשפ'

 סתתי. תספר מתי םשפ,י
 .75ק. תספעפשפ'צ
 מקינו. עסימ בגור, ntSD תיגבלפש"צ
 ס6תר עסמש-ק

~b9p 
 מגח ת651י

 תח5'ח קרמי סל עחלוקתקורס.
 עמס קרוגיסי סל תטמןסקי

קילדווירו.
 ס5רעחי, ק1נערק סל תקתגמשקיה
 סיום. תסקיסמשקה"י
 ומותח. קרן תסלםמשקו"ח

 יבסס. " " "משקוחו"ט
 גנו, קגס ע73 סקנס עס קירמשקיע



 8ורצ - 8י1 -8שהר

 ספחי ע6פר ריט6, סנ6 ע6ימש'ר
 פ51י6 ל3'נו, טנחנ עסוגטמ,
 עסס לסעיס, סל עעלמן יפ,סס

 י6יס. עסס רני:ו, הסוסר3יגו,
 וע6י ייס6 סיbw 6' ומש"ססש"ר

 (כלזגס ר3וחיגו 11wba עסמשרן"ל
לנלכס.
 סירסן. עסח ר, סל פדלפוטשרנש"ה
 סעל1מ עליו לניע יטסטשת-ע"ה
 סל פיקף סס, סכח3חי עסמשיש
rnsnס3וח, פסיס ס3ח, סל עגחס 
 סג.ג1. סליפסעסגס
 o7b. סל סנח1 טק5חמשסהט
 )3טלח. סתיס סס פ6,51משש*5
stnoקיס. 0ל סכלס מחן.% 
 קפדח. טל סניס עעלכ0מששךק
 סקל טדנר חהן, סניק ע4טשהת

 סססיך עו1Dh 65, טל 4ילדמלמק,
 עסגי חפלה, סערי החנרחחסעורי
 חירס. עסגס מקוס,ט'נס
 י6ן חקנחיס, מ6י חסלוח, hw'9מ"ת

 חחליס, עדרס חעניח, ענלממנ6,
 תג'כ6, עחיול6 מגמוע6,עדיע
 חחמוגיס, עיס חסתיס,ימעח
 עלתי' חח'ח, עכח3 מורס,עכחיסי
 -מפיד, מתורס, תקכח:חיכוקוח,
 חורסו, פעלח -חלותוח*-חעניח,
 פ5וה חליי* פעסה חם6רחו*עפלמ
 חורס, תטכס מויס, תלני5ימורס,
 חולסימחן
 עמוך ח6ופיס, ע(למת*ט

 6ערי עחל6 6קוליס,פחיל
36י1)יס.

 3רי6. פחגתבעז"ב
 ידס. נסל עחנתטתכ*1
 ניסל6ל. חויס עייןמתמי
 3קחי. עמוטתכיים
 3ר3יס, חנס'לו פקייממתב"ר
 גר3יס.חורס

 37ריה עחוך יעימ מע'ס י6עלמת"ד
 דעיס.פמן
 מלכס. ינר עחוךסהד"ה
 וסי. 7י מסלופי פסלסכעזדהה
 חקון עפגי ספחיס, חמיח ע6עגסת-ה

 ס(קגיס. עחולדומסעו5סי
 0ע0'ס. המיח 7wbnפחה"ם
 סשלס. חקון עעגימתה"ש
 י3ליו. ימ71 ינכ, פמי7מרטשד
 סלכס. דנר עחוךמתור*ה
 וגעס. ופלכס וחנלס חל5ס עמלסמוצויו
 קוף. ופד פתמלסמתתמס
 לי5יח. l'S'Dn מחסטתו"צ
 חפסו. וכן חר6ו עפרמתהת
 מלעיד פ6ער מ(י, ח6 פ6עימת*ח

 מגס. עתנתהכס,
 ניפסו. פחמף3מתחב"נ
 ייוי עממתמתח"י
 פו3ס. עחגססת"פ
 ייו, עחמתמת"'
 עונס. עחגסמת"פ
 יי. עחנח 'דו, פחחחמת*י
 כך' ימוך כפל, חסלועי עעלסמת*כ

 כסוכס.עתניח
 לועל. מכעוי עboi 0, חנ5 ע6ןמת"ל
 חינוקוש פלעדימת'נ

 6לסיס נע נססי מגומ עססמתנבאי"ם
 ענניק.שוטע
 וכחו3'ט. נני5יס חורס עסנסמתנו'כ
 חנס. פחנחמתנ'ח
 עמניחין. עתנית6,טתני'
 כסעס. עחגוממתנ"כ
 חקכח תסוס שלס, חיקון תפגימת"ע

 עכייס. פחנוחענוגומ,
 ת17חיו. על יחועסמתעש

 ל0ח(יל. עגח על תחנס מתעמ"לן
 סכחונ פס פל תמגסכווזעכוקוכב*ון

3חורס.
S'nborl~ - עמוך ~יח, - חמלין 
 5ר0. פסוךלער,

6סנס,
תחגח

מוני5'



 נמה - יין-מתק

 קת6. תג6 ת6ןמתיק
 העולס. תקון תסנ'םתקה"ע
 6מריס. 0ל קנין ת00עסמתקטדא
 מניי. סל קנין החסעהמהקשיית
 ר3ס. חמס טיטת"ר
 נ'ק6. תהרמיםםתר"נ
 סכחס, תסוך ס13עח, תחיךמת"ש
 תמן סניה, ונמוך סתמם,ויתוך

 36רסס סל תחלתיי'וסתשא"א
36'נ1.
 ליס3ע. יכול קיט תסוךטתשאי"ל
 ל,פנע .כיל סחיט פסיךמתשאיל"ם
תפלס.
 כלרה. סכרה ע0ןסתש"ב
 ט0וך 0ת'?, - מעגיח - תנילממת"ת

 חעס. ע0ן 0תה,תלעה

י,

 גוקח, גון, נהר, גגה, נ6תל,נ'
 נפש, נסטר, נטתן, גמל,גיף,

 ג0'3. נרקח, יר, גקויו0,גקנמ,
 לדוג', ג6נ"א

 6להיסי ג3י6 6תה, נ' .
 גויל לניסו, י37 6חרוגים,כ3י6יס
,o7b

 גוקחי
 לסכני, נוסח 6חרינ6,

 קרניך גחל כסן, נחל o~nih,)ניר
 גי0וס 136ח, נחלת לסכול,גמל

(o'isbנקונ קמותי, נכר 
 otth, נסיל0  6ל.וולך, )עם06ור,
 6כל, נסך to'nlh גו 06ד,נר

 6'. )0י3 36ריס, נתוח o7h,יסתת

 כ6ן. גלתונא'כ
 5תוניס. טללנא"מ
 עתיו. 6ל (qobש"ע
 התן. קיח 16פס נחסנאקיה
 פוחס. קילס גפחליכא"ש
 תסלל. ם6כלנו 6להיגו נתרךנאעייפ
 נוגע נים, ג%6ן 3קדס, נקדרנ"ב

 גודע ג'חודס, גודע3עיו0,
 3יפ ניס נ6לןי טסנגסטליסי
 גיי3ויער, גכסףי נחפה 3)ית'ן,)מלח
 נערה שלדוי נכחנ כוס,נכ30
 נגיז נלחוגי נקיק, נעסחנחילם,
 נחן כעין, נמתחו 3ע.גי,גרטה

 63מר. גחנה63חרת,
 63לן, )וחג 6דס, 3נ' גנעינכ"א

 6לגחן. 3ןנמוגה
 העולס. 6ותומ 3ר6'נבאה"ע
 תנוח. 6לסיס 3נ1 )פסונבא"ת
 3גן. נטת10 גוריון, גן )קייתוןנכ'נ

 נסתלוגן[. חנוח 6להיס 3גן גסת0ונ:נא"ת
 3גנ;' נמתחי תגוממס, )גן יסתמונכנ'ם

%רוסס.
 עין. נגן )מתחונבצע
 דעת. 3ינח גלם ניגרו, גה.הנב"ד
 3נן )עסו הקשה, 3עו3י נכוסנביה

 המייס. לערור גפפוס6לסיס,

 ,הענין

)ח6ו


