
 שךגש - -6ש!ש

 עיןעולס, עד, עי, עמירם,עי
 ענין פשר, עלה, על,עיין,
 פלך. ער3, פקי7ס,עיקר,

 6ס3ס ע013וח 6ליליס, ענידמע"א

 6סרן עיומ 6מ7, עד6מ0, עגלי 6ורמ, עוכל 6יתס,פוצי
 פיר6מיtD'sb 0, עערחלפריס, עוללוי 6חר0, עוד nph,פדוח
 1tp'b, על tonh על 5יו0,על

 עשו pb, עם 6ליסו,עליזה
 ענ' עתגו6ל, 6ם, עתויי6'

 to~ob'5D ע5'4לתוניס,hq)D', 6מי פגינס 6מר, ענין6מ7,
hJ'pD,עסת לשנס, עקרי לגר 
6מי.
 קיוועל לותר, 6ג' ענטיועא'א

~lD1bפו 35כס, 6לס על 
 6ים.6סח
 13כיס. 6ני 6לס עלעאא"ב
 גליון. נכיס 6נס ערעאכ"ב
 ל'1ת6, 6לפ6 ילין 6יגם עצירעאדא"ל
 61תי. יתקי' 6יגס עלרעאד"ו
 סמנ. 6מר עדעאה"ח
 ספקם. 5חל פיעאה"פ
 חטפי. ופל Dh' פלעאדע'ח
 ותנו. 6סל TDעאחיו
 6ונ,עס0 כחס, onb פלעא"כ

כ6סרכק0.
-קאכץ  וכמח. כסח 6ק0 על  עאכו"כ 
 לכיל, על ט5ס, 6כיל0 עלקאכימ
טרור.
 חלס. 6כקגיס פלעאכסזש
 ע5ס 6כיל0 פל עקפרי 6'ן עדעא"ם
 וגרור. 6כיל0על
 קלון - עגי טר"דעאמ"ד

- 
 - לס - תך- י - טקנן

 דך.
 גילוון. 6מי עדעא*נ

 63'קוכין. דתן 6מ7 עדעאננ~א

 עליי. 6מר עלויעא'ע
 פקס, 16 פורעא-פ
 רנס, לליס עייןעא,ר rp' *1 עיעא'ק
 0כלי0. 6ין ע7עאית
 3יעק3, ע17מ ייוסף, פדוח3י6ח, עי נורץ, עטית גיסין, עגמןעזב

 עולם נרגל, S1U נל6סעייןיעיור
 ניסב פיט 3הל, עע3קר,
 נסרן, עתי 13, עיין נגיטין,פיר
 גרופיס, על' נרכס, פתק 3י,פטי7
 ערל נ15רו0, עלים 3סעיס,עלי
 3טלגין. טסלס3סמ
 פנרוניח. עגל,עב'
 הלפיס, 3' עיין הסרן, עט07עב.א
 076. גני עם ' הלפיס, 3י0עתן
 וח6קר, לקחן 753 ערסעבאזו
 סיס, 63ו00 עניעבא"ש
 3י0י. 3ני פס 3קר, 3ן ענלעקיב

 ע0עלנ'ן, יעניין ג0ר ניסי ע73יעכבתם
 וגוס, 3של0 3פיל0ו פיסםעכב"ז
 'ר6ס. 3נל עופרעככ"י
 3פ3רי0. ע3יי0עבכ"ע
 -0וקיף, -60מר, : 33ל ע31רעבב"ת
-טלין.
 נ61ל, ל06 פד נ'ל1ליסי ע3וי0עבע
 גילו. 03עס
 5דק, נוהל גי06 עיעבנ'צ

 6ת;. 3עסכס %ק נוהל ניקח עדעבגצביא
 3סטומ פופוח די, 3לי פיעכ"ד

 יוקר. 3י0 עלדג'ס,
 ובלס. נדגר עיסקעבדות
 כנוהל, פט7ס סייט, ענדיםעכ'ה
 סעסימי 3'6ח עד הנוקל, 3'06עד

 סחן. 3ניפסרח
 763 ריין סג61ל, גילת עדעבה"נ

 3סנחו0. עייןסגולם,
 פתן pb. סנ61ל 3י6ת עיקבדג*א



 עגה'ש - 196-עבדגבברא

 6סר"י.נסגלות
 התהרס הגעל נקח עיעבהנבב"א
 ;.' 6תן.3'תי:ו

 ,,., שמן. ענרעכה"ו

-.' ' ן ה'ט3. נ6ר עייןעבה"ט

 סייין. ,סנר שוסי; ענתחעכהיי
 סכלם, ע3ודח הככ3.ס, ענודחעבה.כ
 התן. 3:' תסרח התס"ח, 3'6ח עדוןנה.'מ
 הכסל. ע3רעכה"נ
 ה635. ע3.רמעבה"צ
 הקרס. ענודחעכה"ק
 ומות. 3חורס עוו'חעכס
 גילול.ס. ענודתעכו"נ
 ) הטיק. ענודחעבוה"כ

 סגרסיג'. ע713מעבוה"ג
 ה'וס. ענידתעב711"י
 סככ3'ס, ענודחעבוה"כ

 הכרס. עגורי
 הל3. ענודחעביה"ל
 ה5נ5. עיודת;מהיצ
 הקדם. הנויח?כ,ה"ק
 (סר6ל. עגו7חעבו,י
 ככנ.ס. ע13דחעביט
 גדול. כהן ע3ודחעבזכיג
 יקיקע'ח. ע3י'סעבו"ק
 וקע:'ס. כנד'ס?בוק"ט
 וחלת'דו. גגו עגיו;בו:'ת
 ;תנו ע3י ;ק:יס, ע"3עב,יז

 (ה.גתקוס
 חוון. געול על חעב לי ;כין נחחות'ו עי'ועב"ל
 סעי. נחי' עוקק.ןעכח"ש
 גטגח; עמרה טונים, 3ן כגיעכ.ט

 '%ד ינוןן 3י5ח עי 'ותו, טניעב.-
 יסר6ל 3ני ערת ירח,3ל.
 3.ח,יוקף, עיין 'יי,'3סס
 יסר6ל, 3:' ?סיפסיל,

 לסתם. כחוום עיסקעב-ל
 תסקליס, 3, על תם, 3לי עלעכל
 תהלל6ל. 3ן עק3י5 תילה, נריחעל
n~oavגמחסגה. עלס 

 הקיותמ. נתמסנס עלתעבמחה"ק
 ריקני. ונסיח ל6ח עדעכמ;צ
 ליה. :'חח נ"פק'ר6 עניךעב"ל
 5ג'. לחלח עייןעבנ"צ
 עגל ענה, ענודח ע3ו', ענדעכ"ע

 טין 3ט3ליח. ע3רימ טחיך,נתקים
 עדים. 3' עם3עיןי
 נע3ר.ח. ע3ר'מעלע"כ
 חתן. שור עלעכע"ח
D"1yשקועת 3ח על 

 הת15ח. ין מטור 3ת15ס (pp'lעכפם"ה
 לנוו. ענודחעכ"צ
 ו3ה. נר6סימ עי.ןעכ"ר
 3ר5ו:ו. עלהעבריצ

 הכמוט. נלקינו עלהעברצהייפ
 שיתין כיר סתו6ל, ניח עייןעכ'ש
 סעס. גלוחה ערסגי,
 לסתה. סל6 נחירת עיסקעבשל"ש
 יעח. 3ספח' סייןעבשפ"ד
 התחיח. 3' עq'btn 5' גל עלעביה
 עד( ניולה, טנירה ' גיולח, ע3ודסע"נ

 גויס, טל גלול'ס, עודדגו.ס,
 גגוריסן עיר גי', ע.ן גויס;עירת
 גג;. טל גני,' על נרוניח,עין

 גולה; עתויי ' גי, עתוי נפי,על
 עסרס גסתיס, ע5ירח גלון,עורס
גרה.
 ללעיס, ג' ע;'ן 6לס'ס, גן עיןעג"א'
 לריח. ג3' טל 6רוגות, גגיעל

טנייס

 56נעיח. נ, על ענאיצ ן1;44
 גגי. על עג"ב , גחעל

 דוריס נ' על 7', נ3' על ענ"ד ןעתד
 מנולי עג.יהן 'ה. גתרחנ ענ' 'ווסלים,רסון

 הנה..
'.

 " ענה"נ ן ועל .סקל 3י0 על כב"כ וע"יעכ"י
 הקפי, נגי על הקטור, עגלת p~nivן 3חר3. נתלו כי ייעם
 הקרקע. נ3י טל ן כג.ס, גילי עד נכריס, ע13דחעכ"כ
 סס"ק' כליון עיין עגה"שן כולליס. 3'טס
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 :ס. ג3 פ5עמז
 ערו. ג3י ע5עמת
 טכחיס. ג' עלעי"ש
 - ג() - עריות )עם, עי ע5ענ"ל

 מרע.)תון
 לננס. גני SDעגל"ב
 תיריו. גני פ) תו3מ, נ3י פלעג"מ
 נפם. עגהמ עלינ -ענט"נ
 קיכס. נני SDעג"ם
 ענלס ענ'רס, נוללמ ע3ירסעג"ע

 מריוס. ג15י ע)ערופת,
 גגוריס לרעגע"ח

~bD 
 מכס.

 קרקע. נ3י עלענ"ק
 סלמנו, גנ' ע) סיער, גג' ע)עג"ש
 חומס. - ]מקריס[ ואילוח - ענו7סעג"ת
 עוקר ירך, ע31רי 137ריס, פרחע"ד

 פל ד6, פל 717, פירדירסו,
 פ5 ירך, ע5 יעח, ע7375,
 יגריס, עלילות 7יוגס, פלסזח,

nS'iDפגיימ 7נר, טת6 לסי 
7פמי,

 פגיי
 דנת,  פרוח לג6,

 7ו7יס. עת 37וומ,תסיח
 יי ע5 6ריכר', דסכ.נ עכנו6עד"א

 ע5 6טפוך, יתטפח עלד6גיין, עי tl,npb 67 על6ומיוח,
 ע5 6מי, דרך ע) 6הח,זכר
 ph. דלך עס 6חל,זרך
 תסתכחין. 1)6 7367'ן SDעדאול"ם
 גע)ס. יפת ע)עד"ב
 גורתך. ירך פלעד"ג
 7רכיס. די ע)עד"ר
 סלפת, : ייך על סעלי1ן, עזןעדיה

 היוסר'* - סעבע, - ממדוד, *סרלם,
הכת31,

- 
 ספסל,

- 
 הקיל,

- 
 המקי,
הקנ5ס, -

- 
 סרת:,

- 
 על סם6)ס,

 סלסל. דפס על ס3ורריסידעת
 ס4עס. דרך פלערה"א
 סגולליס, יעח SPערה"ה
 סירס, ירך suהמה"ד
 סתריי. יי7 עלעיה"ח

 סטנע, יון עלעדדיש
 היוסר. ירך פלעדה"י
 הכתוי. יזך עלעדה"כ
 דלך פל סתקוס, יעח ע5עדה"ס

 סתסל, ירך פ5חתדרס,
 סו6. זכוך סתקוס יעח פ)עדהמכ"ה
 דרך SD הקונריס, יעח עלעדה"ס

 מקוי. זרך ע)סק3ל6,
 ילך על ספוקקיס, 7עמ ע)עדה"פ

 ספסט. זרך עלספוגת,
 ס15י. ייך עלעדה"צ
 ירך פל סקסל, 7עח עלעדה"ק

סקנסס,
 דרך על סרניס, 7פח פ)עדה"ר
סיע:.
 לרך על ~tnSbn ירך פ)עדה"ש

ססלי5ס,
 מתורס. ילך עלעדתית
 חטסס. )6 יומס פטםעדול,ת
 קונו. 7פמ ועל יעחו ע)עדחעד"ק
 קנכיג6. 871י 67 עלעדו"ק
 ,סי דרך ע) ,ס, רנר עלעד"ז

 ס7ויס. '117 וט דגר ע5עדזהה
 חלס, יגר ע) חחיפס, עי'עדרה
 חלק', י' על מכת'ס, ינליע)
bDמרוס, לרך טל חכרו, 7פמ 
 מטס. המית' ער.סעדח"ם
 טילנו. ייגיס עקלי י:3, ינר פ,.עד"ש
 על יופה 737 על יסרק), עזתער"י

 'סור'ס.לכ'
 כן. 7עח ע) כן, ד3ר פ5עד"כ

 סחך. כנוי דגר עלעדכ"ש
 תעסה. )6 דומה עמסעדל"ת

 ועמס. חעסס 65 כומס עסהעדלתו"ע
 פל תקירס, ע7' תשן, ערותער"ט

 ע5 עועע, 7נ7 ע) עס,7גי
 ע) פס5, ייד יל תרוגפ'ס,דרך
 טסתי.דרך
 מסיס. יכמנ דרוס מיןקרם"א
 פנקס, ימוח " עלעדם"פ



 עה"ח - 191 -עדמיר

 רגועכן. תנו רכפק עגע6עדס'ר
 נני6יס, דול' ע5 כפסוס, ערות;ד"נ
SDגג.6ים. דרך 
 קנו5ס, זרן SD קנר6, רוך עלער"ם
 קוד. זרךעל
 7ערנ6, ער63 ע5עו, 7עח עלעד"ע

 דעמיק6, עחיק6 עסס, מחחעמס
 תעסה. 651 עסס יימס עססעדעול"ת
 פסס. 7יד ע5עד"פ
 5יקס. 37רי ע5  95קיס, עיחעד"צ
 קונו. 7עח על קרסיי 37כי ע5עד"ק
 rno. זרך עג לחס, יעת עלער"ר
 סקר, ר3ר ע5 סחך, י3ר ע5עד"ש
 ס5יס, דרך ע5 פלפלו, ירךע5

 סחין. ר3רערוג
 ס6תיי. ררך ע5עדש,א

 הכחוי. ס6תר ירך עלעדשאה"כ
 " "ערש"ה
 סכח3. זרן עלקרש"כ
 לתע5ס. סנח63ר ילך ע5עדש"ל
 סקל. 737 עלערש"ק
 חעגוגי דרך ע5 תורס, 37רי ע5עדית
 חסוגס. ירךע5
 הטלא ענו7ח סייגו, עגדסע.ה

 ע713ח סק7סי ע3ו7ת מלוי,ע3ודמ
 סיכן, עי ס6ייג6, .עדסקס,
 בולס ס%6ח, עולס סע5יון,עזן
 סגפסיח, עולס סוס, עילסס63,
 עולס הכקר, עולת מסיך,עולס

 סריס, עיקר סדור, עוןמחתיר,
 עין סקס, ע(רח מקופר,ט(ר6
 סרעס, ע'1 הקורץ, עיןסערה,
 עיר סג7חח, עיר סניולס,עיל

 פל הנקים, על סכ5, ע5הק7ם'
 סחחופ, על סתורם, ע5הפקוק,
 עם ססלוס, עציו סר6יס,עציו

 סיין, עס סכילה טסס016יוח,
 עתtgb~ 71 עתה העלס,עס

 oblun, עתיד סיתתי, עתודהגולה,
 עלגו מסהר, עעו7 הענן,עתור

 ספלכם, עתק 0נכס, עתקסייחם,
 עתק מתלך, עתק ס5כס,עתק
 ען סרת, ענין שם, עויןססס,
 הקצר, ערוך מנסס, עוונחסדעח,
 ססנטיס. עסרח הסריס,כסוח
 ס6חווניס, על ה6תח, עילסעה"א
 עטו כלרן, ע5 ס6גוקח,ע5

 סלון. עס ליתר,הכחוג
 טסים. 6)1 החיסיס ע5עהא"ב
 6נו הל6סוניס על ה6תח, ע5עהא"ם

ת5טעו'ס.
 630, עלס סנוף, ענויחעה"ב

 על ס3סתס, על הנקל,עו5מ
 שכס, פתק סנסתיס, ע5הנגיס,
 הכסס. ערונמ סנלכה,עתק
 ' lDJfl. נעגני סנפן ענשעהב"ה

 '6תר. 13 סתיינוח ע5עהב"י
 סעף. 163ח0 סיס עניעהכ"ש
 סגלג5יס, עלס הנרסיכי, ע713חעה"נ
 על סג3ייס, ע5 נירפק, 60על

 חגתור, על מגליון, עלסגולן,
 עט7 סנסתיס, ע5 סנפן,על

 סנסתיס. עלילת מגסן, עטיסגו5ס,
עהנם"ר

 ע"י
 תל7כ'. הגהות

 npD. סל מגיס ע5עהגש"פ
 עורכי יין, טורך ס7וה עוןעה"ד

 הלת"ס, ע,ל סטן, עותסדייגיס,
 סיף, על סיעה, על סיין,על
 סיעם, ען סיין, מגויהיין, עטי סיין, ע6%5 סכלך,ע5

 ס7נליס.עסיח
 טונ. הדעה ען "שעחו
 הסיק. עלעה"ה
 וקחעחו. מקופר עורםעהו"ם
n~ylnvחע3ייס. ועל מתורס על 
 ומלמתיח. ס'חס עתיעהו"ש
 ס(כול; על פס, עולס מותן, ע3רעה"ז
 ס(תן. ע3רעהדם
 סחמותיס, ot7U סטם. ענהעה"ח
 חמיות ע5 סס,ס, ע5 המיק,על
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 pno, ע5 מחיוור, על מסייס,על
 ען סחחיכסי על סחחוס,ע5

סחייס.
 עין העותך:, על סטינה, ע5עה"ט

סטונה.
 ורע. סוג ס7עח עןעהט"ו
 ענל סיום, עגודח סייגו, עגדיסעה"י

 על סימידי על איריס, עגמירין,
 סיתיני. עתודסימן,
 ע) סכל, ע5 סכסניס, עייעה"ב

 סכוק, על סכלכלס, עלסכל6יס,
 סיו ע5י סכחו3, על סכחנ,ע5

 סכגויס, ערכי מכולל, עםכולנה,
 סכח31.ער"ן
 סכחינ עניו 36, כגון סיכן עיעהכ"א
ליעל.
 הכקץ. ע5עהב"ס
 סלכומיס, עס סל3, ענו7מעה"ל

 מלכסעתק
 תקיני. )תסס ס)כס ע5עהלל"מ
 עוגת סת5כיח עול מתלך, עגלעה"מ

 התקלע, עיר סתלוכח, סיבהתעמר,
 סתתה, על סתח.ס, על ס,ו,נמ,ע)
 סתפסס, על מתק, על התקה,על
 מעלך, עתק מתח, על שתקח,ע5
 nDSW. מרוני פסרס סתחיינ,עג.ן
 מכלכלה. ועל סיחיה על ועה"קעה"מ
 סת,ון. כל In_1en עלעהמ'ז
 התחק. על סתם-ס, עלעהט"ח
 סת5וח: ע)עה:"צ
 סתקלט. ערי התקבע, עטרתעהמ"ק
 ע5 סגיחח, עיר הנפסיח, DSIDעה"נ

 ."גר. ע5סגקיס,
 סממת. עירעהנ"ד
 ע5 ססנפר, עורץ הסמי עיעה"ס

 קיר. סר ע5הקיק,
 על מעליון, עילס מעולס, עדעה"ע

 סעורי, ע5 סעגר, עלסעגוזס.

 עטלס מענן, עתוי סעי5ח,פלח
סע5'וניס.

 על מפעל, עין סטך, עילסעה"פ
 ספקולמ, על ספירות, עלספיור,

 על ספקודיס, ע) מפקוק,על
 ספוקי על פמוט, עלספרון,
 ספקם, ער3 מפחח, על סעח,על
 ספתחיס. עלעהפ"ת
 פג ס5טלי על ס5נ6, ענידתעה"צ

 ס5יקס. עתוי ה615ר, עלס75'קיס,
 מקטול, ענ)ס מקים, ענודתעה"ק

 פיל .סקורך, עין הקין,שלס
 עג tSpn ע) סק7ש טגהקדם,
(l~poסק5ל. ערוך 
 עונותינו , ר6יחי, הפיך עילסעה"ר

 סל6ט, על סרעס, עיןסרנים,
 סר6יס. עליו היעם,על
 עהרעגפעל7.עהריפ
 שוח מסטי, על ססמ5, שלסעה"ש

 01500, עליכם o15CO~ עליוסימר,
 עסק ס0כ"0, עתר מסחר,עתיד

ססגע'ס.
 הסמל. עתוי מסמל, עלותעהש"ח
 הסטי. עלעהסהט
 תנפח. ם'17 סיכן עדעהשי'מ
 ססחמון, עולס סחתו, עילסעה"ח

 על המורס, על מחתיי,עולת
 ר.חורס. עפ71 סחניר, עלסחחחונס,
 ספגוי0. ופ5 סחורם עלעהתועה"ע

 ועי. .עמסע"1
x~'pש3י עונ67)'ליס, 61תה, ענד 

 ו6פר, עפר 61ניון, עני56נע,
 61רנע. עסריס ולזוגן, על ופגן,ען
 עור ~י5יס, עי73 61תס, ענדעמא

 וקפו עפר י6ניון, עגי56נע,
 עסליט ,ls1h, ער 61נן,ען

לרגע.
 וקניון. עגיעוצב

 ntJ(tSb ו6ס עיר שאנ"י 1 סערוס, על ישן, ע5 סע)יוכס,ע5
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 עמ' 173), עו) ונטתי פ3רעצב
 נינוגית, פונה 3קר, עולת33ל,
 טוסה ונסר, עול נמולה,עוקק

 וגמר., עצתי 31סן, עתוןגפ'למו,
 ונקר.עוג
 רונו. 6ת חופין ינסר עייעובא"ח
 ונוח. נטייח נעייחו עוסהעובשו
 עו73יה. עונדך,עובד'
 7'גו. ונ'ת נמלק 7לכ'ס, עונייעוכ"ד
 חיס.ן. .וכסל עורשמח

 כולו. 6ח חום-ן ונסר עורעיבחא"כ
 לוני. 6ח חומין ונסר פוי רעיבהא
 3יסל6). ו6ס עירעוביי

 )קוחר. עונר;ובליס
 גרוייה. עוסקעוב":(
 ויה. גוועי עיףע,בט'ז
 נכר. וגן ער)עוב':
 3ע')תו. טורקעוב"ע
 חופין, ושר עירעובשיה
 נהורח. שקקשבי,ת
 )סמה. גחונה עוקקע.ברן'ל

 וגנויה,פ5ה ני)ו)'ס, בגדעות
 ו:'7'ן.כקהות

 עור7י'ו. 7)יס, עו,ל ולניס, עוגר'עו.'ד
 הלגיס, עו:יתי:ו ה63, עמסעויה

 הריס.סוקר
 ה6תח. עירסעוה'.א

 תמחמון, עולס המחו, עולסעוה"ת
 החמך.עו)ח

 ושח. עי)סעכז
 יגיס. עורעוז"ד
 עלכין מוכס, עורס מלם, עו)חעו"ח

ומרסס.
 לותו. 6ת מזמין וגמר עורעוחא"ר
 )תופר. מזון עזןעוחז"ל
 עיף טהור, עוף טפס, עורעו"מ

 טו3, עשה טונ, עורטוון,
 וטת6. ער) וטפל,ט'קר
 3קיחון. טהרו 361%1 עתוןעוט"ב
 סרן. hnul ערלעוט"ש
 טוב 'מס, עלס ויורר, עוץעפי

 ו'1ס3, עותי '5חק, עו)חויאק,
 וימף, עלוס יה, ו,תרמפוי
wtt~lvטי3. יגס פוגג 
 )והר. ים טו7עוי"ל
 ויורי. טעהעוי"ר
 טבח כחג, טוי ככסס, עיוודיע"כ

 וכנ71. עיקר ככף, פיףכ)'),
 ית:לוח. ככסס עי3ד'עיכומ"ז
 'סר6). כ) ועל עלנועוכ"י
 כגף. עיףעוכ"נ
 לגוסו, והרר עו( לעס"תן, פוגרעו'ל

 )ח5'5ה. עולם )דוכן,טורה
עול"ד

~SID 
 )17כן.

 לחלקה. עולהעול"ח

י3ו

 ל.נוס עולה עול"' ן הנגג)יס. עלס הגלוח, פוגעוה":
 סטן, עורן ח7ין, עוגסעיהייר

היייג'ס.
 היה. עי)סעוה.ו

 קה)6כ'ס.עוה"מגעי)ס
 ההפוח.שהמ'ז,עו)ס

 ההספיח. עלס;1ה":
 העליון. עולסעוה,ע
 הסעס. עייעוה"פ
 ה35וי. עילת;ודו"צ
 הכניס. עיגוחינועוה"ר
 חסס5. עולסעוהיש

 לקומר. עובר ;יל"ם ןפורכי
 נכ)). עד 1)6 פו עילע"בן
 מהת, עו)ח )חורט, עילה עול"ת,

 חיסה. ול6עסק
 ותיגיקוח, טיניוה יו6הנה, עינך מעו

 עו) וולי.ס, עולי ותנחה,כילה
 תקוה, עיסה ?וו,דוווכד'(, כלכוח,ן

 ותולני עווון הכלכחנו, ומסהפוווךן
עג"י

 ווחייוה. ערווה ותיוקח,
 תיגהנה. עונך ע1ט'אן

 נר6ס'ח. תעסה עמסעוקב
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 הדין. תן עונטיןשם*ה
 סנפן. תלל עוגעומה"ב
 ס7ין. תן עונסיןשמה"ד
 nhDn - .wb - תגמה - עילסהמח"א
 תירפס. עוניגום"י

 נר6סיח. תעסי עמסשמע"ב
t~pt1Sתכ'. תעמס עוסה) 
 תלוח. עו) תקריס, עוליעום,צ
 סת'ס. מלכוח עיןעום"ש
 נ37ה,עולת גפח)', עול)וחגי"נ

 עיסק גססיח, עונם נקנס,עו)ח
 עוסיוגלח,

 וגחלתך. עתן יגכק'ס,
 נזול. עוגםעונ"נ
 נ37ס. עולתעונ"ד
 תל6כמנו.וגעסס עתוי עוגסתתון, מלקוח, עיגםעונ"ם
 קטן. עינםעונ"ק
 וסייעחו. ע(י6עדם
 נחורם. עוסקעומ"ב
 ועליל, עלס שעילס, עונרי ע17עד,עו"ע

 ועזוב, ערור עתונים, 1)6עתוני
 ועריס,עלוס
 6ליליס. ע3וית עונדיעוע"א
 גכ)). ועי עיעוע"כ
 נ13. פל עותד גי)1)יסי ע3ורח ע31ייעוע"נ
 דח. על עו3רחשע"ד

 עין. יפלג ועדנים עיןעועו8"ע
 gr~' ט3ורס עינייעועי

 יסים). 3יח עעו כל ועל עלינועועכעכ*י
 'סלקל. כ5 וע) עלינושעכ"י
 יסר6ל. עתו כל ועל עלינוגדגכע"י
 615רי. ועל עליעוע*צ
 תלכיס. סלחן על עולסעועש*ם
 עור סכת, פולגה פעם, עידגו"ם

 עוסה ופתלחו), עקםופקח,
 1 פק.ן. עוסיושרום,

 ליקה, טסה 5לתיס, עינ7'עחצ
 ן 615ר'. ועל SD' עיטו,עומס
 ן קולתק, ע31י וקלקעומ, מאדיסעהק

 ן עולס קיתווי טולס קסת,עיד

 וקדט. עילקטן,
 סריס. עוקלעוק"ה
 לי. קסס עודעיק"ל
 גבס. קי03 עורשק"ג
 פוסס רקס, טולח רנ)יס, עוליעו"ר

 עסירורס. עניורס, עגוגורך,רוסס,
 קונס. רקון עסיסעיר"ק
 רוח. וועוח עעלעור"ר
 תקום. 0) ר5וגו עוסיסעורש"ט
 שגס, ענר . וספמומ, טנ7יסעו"ש

 טולא oD, עוד וסנים,עו3ריס
 סתו6), ע1)ח עו)0ס3ח,וע)תיס,
 וסחריח.עי3יח
 3תריתיו. שוס עומסעושכ"ט
 וכלוד. עימרעושו"כ
 חתיך. עו)מ חולט, עולעו"ת
 ענר (רה, ע713ס nbr, טנו7סע"ז

 זהת עטלח יותם, ערזחנו,
 על (יחיס, עין O')pt~עטרת
 עתודי (נות, על (ס, עג;17נ1,
 זמ. עניו זונחו, עם זס, עםזה3,
 6מל. זה עלעז"א

 מכחו3. 6תר ,ס עלעזאה"כ
 6)יעי)ער. ע;ר6שאיל
 6גפ'ס, n~fDעוא"נ
 קלננו. נטל (תנו ע3לעזב"ק
 גויס. מלח נ63יס, עחריעז'נ
 עריומ, נלוי o~r/ ענודס ספד נ"עע"ז

 7ת'ס.הפיכות
 דרס. (ה על טיס, מרחערד
 ע5 ה16פ;, ;ס ע) תסס, עורתעצה
 סירך.(0
 סו6 ;ס על ס6יפן, (ה עלעזה"א

6"ר.
 הירך. (ס ע)עוה"ד

 סקדל. (ס על הקופל, ומלק עזה"סן הנסס. עורת ע,ה"נן
 סקס. ט(רמ עוה"שן
 וקייעחו. ט(ו6 עז-ס,

 :ס, יעל :ס עג ה3"1ע"ז



שן"-
 יש - -2ש2

 פניס. נמוחעוחפ
 וסיגה. ,קנס עיעזו"ש
 יסי6ל. ע(רחעז"י
 סי6. ירידם (1 עלים "העז

 . סערה. לסוף יו עג'סעזל"ש

 כמגיס: ע:רמ כגברו, שרעמכ
 כחג: ;ס על , כרח,(דוגם
 ןתתין. עריסעז"ם
 שית ' נמס, -.rg. ' גקלor ,8 עידעז"נ

 . "ונוס. על ג6תר) (ס על)ס.ס,

 עלט פנ'ס,)_' עזי D~tD tO~)Dעז"פ
 )מירס.

 וט על ןסתע[, קלי6ח (תן ענרעז"ק
 ..קסם.
 סתע. קרי6ח (תן ענרעזק"ש
 הירוו, ;ה על ) תפלס, ;תן ענרעז"ת
 עד תתק, עד משרה, ענייםע"ח

 חפתם, עי' ח(קס, עדיח5וח,
 עיר חוגם, עולח חרס,עולח
 טל חגרו, כל מותה, עירחדש
 על מותרך, על חותם, על ,מו3,
rh~nממכש עם חת15, עג rD 
 מקרוח, עדוני חנוכם, עי3מייס,
 מתגיס.פסלם
,, עיט. תמד  כולסעח"י

s~nvכרחי. חחיתס עדי .. 
 מק. ל6 חייו עלעחל"ח
 מפיס. למס מינירו ערןעחל"ש
 טלקס  פ"ן תיס,  חסויש כריסעח"מ

 פןחייס מנלוה, חרס כלהחוקק,
תהרי"ל.
 , סופם. פסיס חלים OIODעחעיגו

 . כפניות.  פ.רום  חיים כןעחפ"ט
 ח5רוס. פרוגישק*צ

 tlt)DS פחיימ  חכ6 כלעחש"י
 חסחקרג מסיי כסעח*ת
  כירח., ,פירס,עפי

. 

 כדין כריכוי5ס,ע"שכנליייייס,
 עוללי.טמוח.ס עסרעגעסייל,.עפי,
  פוסה q,u tbnw ., עכול,עוף

 על עליסרח,. טעם,- כיןכור,
 ענין טעח,), על טעס, עלעוג,
 יעמיס., עשה ט31ה, ע5הטנא,

  על3 טבעי, ענין נעלס, עטרתעט"כ 6גןי שרי עין 6חר, כעס א.עודעפ
 : 363.עי
 סמלית. עט'עחעטה"ט
 סקרם. יהיח עלעטה"ק
 סרי6ס. טלפיח עלעשה"ר

 ע"ן o'9pr/ עטלח (סג, עטרחעשי
 (הנ.מירי
 (קגיס. עטרחעשז"ק
n~wvחכתיס. הטיח , . 

 חח. טי6 על - טת6יס, פופ,תעטים
 ס(. טירחעש"פ
 5נ'. עייחעט"צ
 .  קים. רחרח ע5עט.ק
 ר6ס'. עטרח , ר6ס, עטרחעט"ר
 סין. עפ6 עלעש"ש
 .כמם.  סל עטיועטש"נ
 תפירת.  ככרסעטיה

 פרינ פדייסי%ל, 'סיקל,עייכגולח
 י5חק כולס יסר6ל. כדתיפריס,
 עי יכק3, פין יסר6ל,ע(רח
 יסי6ל פיר ] יסרבל,  כיןימס,
 עבי יסירסוי  כליון ידי,פל

 יוקף כלפיס - יסורס. יןיסרבל,
 כסו ' ילופי, כרס ילמק,כקרס
 יייס  ,כסיס יומסין, עמרהי5ירס,
 :יופין. כמיק . יויס,כסר
 6מל ידי על 5תו, ייך פיגרעיט
 ,- ) ' כעיר:עיב'

 י ' נייי ידי כל גגורימ- כירעיט
 . , כיגולן.סגרול.עעיה"נ

 5מר. דגר ידי כיעיר"א
 ד hsn. יום פלעי"ה
 ס:יס. ז' כלעיה"ו
 .סכמוריס. ..יום פרגעם;"כ
 ס5דק.). פילעיה"צ
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 סקרה. פירעעיק
 מרע. פ'1עידית
 ססי06. ידי פלעיהיש
 סי6 ייפ5ה ססס)ס, מייעיה,ת

 סחסי3ס. יפי פסרחסקוס,
 סכפוליס. יום פלגעיה"ק
 סכפעיס. יוס על3עיוהכ"פ
 מלחו. יו65י עסעיהח
 עוג. יוס פלגעיהם
 ר6סון. עוג ייס ערגעיום'ר
 כשליס. עס פל3עי"כ
 חוחך. יוס פזעיהם
 0~יו. יו65' פסעיש-ח
tep5על (כ6י, 'די פ) (ס, '7' פ 
 (כוח.ייי
 פג מול', ייי ע) מים, עירעתח
 עס סינוס, י7י פ5 0י'3,,זי
 חשיו.ע"י
 פו3. ייס פרג טוגיס, ידי עלעיים
 מס. עייןעי"ש
 פל3 כוחי, ידי פל כן, ירי עלע"כ
 .כשריס.יוס
 )סקסית, )ופר, ל7ק7ק, פוייס:עיצל

 לקין. עיין לעיל, פייןמחרן,
 p7p7S~ ים פורעילצה
 )פוקס " ע05 )תרן, יס ע71עילית

חפפ71.
 'וטעז יישן, יניקס סגולעירם

 תרוכס, עיר פספע, עיןטסו,
 על iovpin ידי על עק)ט,פיר
 על -- היפוך, ריי על עיוס7,יד,
 עסלס.י7י
 נפויס, -ו עז? ג6תגס, יי פיוסע"נ
 גריס. נכריס, "תכש, ייי:פל
 קרקור. .י' פ)עתם

 )עסנס. סדי 'פ עיןקלקלים
 פין פקיו, פיין פוי, עייןעתע

 יר' פל ע173, ידי פ5פלך,
 ייי ע) עשו, 'וי פ5פייס,
 עפ71ו. יקלס פערועלב,

 35ור ס5יח ירי על עיעדצפג

 5)י5יס. פת7י -י פ)עיערא
 עלתי. ידי עלעיע"צ
 פרס.ומ. עיר31עי'ם
 5דקגו. עיל 35וע, פ.יעייצ
 פינקס. 5ריכין יתרעל פתךעוצמם
 קירס. עיי T'p' ידי עלעי"ק
 והס5לתגו. קיסגו ע.לעילית
 וחכוגן. חגגם קיאנו ע'לעיקת"ו
 ר"סין. ]טיג[ יוס פר3עתר
 פל סס, עיין 'סלקל, טרחעתש
 סלים. ידי על סוור,ס,י7י
 53ורך. סס ע"ןעיש"ב
 י7י על חכם, PSbn ירי עלעיעהח

 חלום.ס6ל0
 תיול. ליח ייי עלעיש.מ

 ס13)ח. סג סקסעיש"ש
 חערו3וח, יר' פל חסלם, סירעי"ת

 חסוית. יעיעסיס
 'וס - חסעה - 'עמס - קינ'תעיתיים
 תנומס. -כמול
 עד ככפיסי פ3ו7מ כנפני, ע3יע"כ

 פיי כתם, עד כוחי, עדכ6ן,
 כסריס, פריס כחיגם, עזיכיפוי,
 כגף, פוף כ).5, פו)0 כ3י,עול
 פ)ככודו, כמניס, עולת כנגדו,עזר
 יל כקלך, ע) כן, על כל,על

 פג'ן כרס, עגום כל, ouכרמך,
 כרסיס, עללת כשגיס, פ5יכפול,
 כחרין. פטר כמוחןבסר
 6מד, כ) SD 5יתריס, כ6ן עדעכ"א
 פס 6פר, כן פ) לוען, כלפל
 6'ם. כ) עס 5דס,כל
 כל עס וקחי, 706 כל ע5עכאז"א
 וקחי.6מר
 מי. 5חס כרחך פלעכא*ח
 נגדיסס, פלכנפי גי5ה, כל עלעכיב
 גיתו. גגי כל עסעכב'ב
 וביחס. ניחס כל פלעכבו"ב
 fo)~nt שכס כל פלעכברות
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 נזול. כהן ע713תעמ"נ
 נל1' ככ3.ס, מ13יח ש"ד נ"עע"כ

 דניס. טמיכוחעריות,
 על 67, כל על כלריו, כ6ן עדעכ"ד
 67. כ5 מס 37ריו, כל על 737,כג

 הק7וסיס. רשיו כ6ן עזעכדה"ק
 ור3ור. דלול כ) ע)עכדו"ד
 פסע. י3ר כ5 עלעכד"פ

 חן. חכם מ' דגרי כ6ן עדעכדפחיח
 מכס מ' רגלי כ6ן ע7 שיייעכדפח"ח

 יוסק. ספשסחן
 ק7סו. 37רי כ6ן ערעכר"ק
 הכ713, כק6 ער הגה"ה, כ6ן פדעכ"ה
 הידחיס, כל ע5 הקרן, כ5על
 העלית. כלעלת
 הקרן. כל עלעכה"א
 הנרנוח. כ5 עלעכה.מ
 הגדולה. כזקת עי.ןעמה"נ
 הדגור. כל ע.יןעכה"ד
 הכניר. כק6 עיעכה"כ
 כל ע5 הבעסיס, כל SDעכה"ט

 הוותוס. כ5 פלהו:15ת,
 הע5וח. כל ע5ח הפולס, כל ע5עכה"ע
 הפרק, - הבקיק, : גל ע)עכה"פ

 הפרסה.-
 החורה. כל עלעכה"ת
 ותלוח. כיכ3יס עו73יעכו"ם

 ד'ן, 3יח ות'חית כר.חיח ע5עכומכ"ד
 יה(לוח. ככעס עו3י'עכומ"ו
 וג6תג.ס. כסריס עמסעכו"נ
 וקיוחין. עכוריןעכף'ט
 כנסר. וקל כנתר ע(עכוק"כ
 DD ;ען, כל עor 5~ כ5 עלעכ"ז
 (ה.כל
 כיחך. על חי, כל עיג'עכ"ח
 'טר56. כל עס 'סר56, כל ע5עמ'י

 גו. כיו65 עלעכ.ו"ב
 חל5'1) יו65י כ5 עסעכיו"ח
 מל5.ו. י651' כל עסעכי"ח
 לותר. כרמך ע) לסוגו, כ6ן עיעמ"5

 סימור. לסוגו כ6ן ערעכל"ה
 " " "עכלה"ט
 הקרוס. לסוגו כ6ן ע7עכלה,ק
 ממס. כל על פל'גי, 65 כ6ן פךעכל"פ

 קרסו. לקין כ6ן ערעכל"ק.
 וו65ח'. כ6ן ע7 עכ.מן

 הקפר. תקום כקן עיעכטיה
 עסה. ווניה כ5 ע5 עכמ"ען נוהג. כווגהגו עוגם;כ:.ינ
 כן על ניהג, כוו)הגו ע"סעכ"נ

 )ענס. כל עלגג6ה,
 כל.1. )וסלי כל עםעכנו.כ

 עון. כ73 עס עוגיה'י, כ) ע5 ;כ"ע[
 סג'ס, כ5 על מירוקו, כ6ן ע7 עכ"פן
 מקקו. כן עלן
 )רה. כל על עכ,צן

 ליתר. "חס 5י'ך כרחך צ5עכצאיל
 לותר. 5ר'ך כן על עכצ"לן
 ת63. קל6 5לה כל ע5 ;כצש.'תן

 כחיפוי. על עכי'תן וסל.חי. כיתי ע"ןעכר.ו
 רנריו. תוכן ט5ן ע7 עכתיידן

 קדמו. ישי חוכן כ16 ערעכתד'ק
 הדגל. חוכן כ6ן עד עכת"הן

 לסיגי. חוכן כקן ע7עכת,ל
 ס3ח. חמוס כ6ן ע7עכת"ש
 לקיחר, עוכר ליסר6ל, ערותע"ל

 ע'.ן למורה, עולה לרוכן,עילה
 ע' לקחן, עיין לעיל, עייןלהלן,
 5פיוויה, h7DD לסון, עללטון,
 לג, עיל )גי' ערול 35וגה,ע5י

 לעסימ. עה ל3י6,עחי7
 לחתר. ע5ייהועל"א
 ה7.ן, 6ח ליחן עתירעלא"ה
 לנלו'5.  ענייך;ל"ג
 רם על'לח ל17נן, עלייהעל"ד

 ד5חגלי6. עלתך'עלדעת.ג
 67חכק61. עלתך;לדאתכ.ם
 ומס13ן. דין ליחן עח.דעלדו.ח
 מחצת. לפגי JIU?על"ה



ar~bv-  sne - ייי 
 מסחר. עלותעלה"ש
 6רס. לים עייןעלו"א
 ירקו. ,bS )הס ע.גיסעלו.י
 p'pD )תעלה, ולנו לתטס פיניועלו"ל

 לכריקך. ומיי)נסיך
 תסנט. לחס עייןעלח"מ
 י', )פני עותי לישראל, פרוחעליי

 'וסף. לנןפעיו
 כחיג. עלי,הזעל"כ
 ליי. לעסות עתעלל"י
 תלוט. D'hl לוס ענדעלל"ם
 תקויים, לעי  עיי ווסני, hS עני7על"ט

 תלך. לגועליון
 לגר. ערוךעל"נ
 לקוחר. עוררעלים
 עין. עלותיעל"ע
 )רעה. עחיס לטונה ערסעלע"4
 סחיגס. DS:' עונרעלפתית
 קטנת. לפרוטה עדעלפ"ק
  רי. לך עמס רקחה, ל6 עיןעל"ר

 ,ולחך. 6להיס "onh ל6 עיןעלרא"ז
 ענו7מ תקריס, ענו7מ תצוג, ענדיע"מ

  תרגקי פנל החנה, ענו7חתקדם,
 מכילם, עדי תתון, עיוחעדוחתיימדחי
 עולתלכימ, ע7)זווהר,עיייקירה,

 עונם ת)קוח, עוגם וופורקס,עול
  יסופיי ע.ן תלוה, עומסתנוון,
 תקלע, עיר שלוכה, עיר תיס,עיגוח
 ע) נוחלה, על נוס, ע) תדח,ע)

 תחוגו, על תלוגס, עלתכונס,
 hlpn) על תגח, על וכגין,על
 )ניס, עט תסקל, על תספה,על
 וזו35, ער3וח TD rl~bn תרי,סגי
 עטרם תקת)ין, עס'ריס וו:יןיערך

 עחיסתוותגיס. עטרתכוח,תקשרות,
  תסקל עג 6נלהס, תנן ערןעמ"א

 6יר, תהודי 6חר, תסקל ע)6חי,
 ת5תרוח.עסיס
 נוכה. הו6 5חל חח עלעטאת,ב
 תגס. ועסריס ת6ס עיעמאוע"ש

 3חלרס. תספך סני נרכה,. עסק  3ל6סימ, תעסה עוסהעמ"ב
 רוד. 3ן תסיח עסעמב"ד
 -תיקעי חלחל, : 3ל תסיס עיכלעטבית

 -חסק)י.-חלין,
 ג16ן. עתרסעמ"ג
 י6יחתל. ת6י עלעמיד
 ד6'חתר. ת6' ע)עטר"א
 סיין, מן  טוותיו חנסן, מלך שגעטיה

9p1Dתסכול", עיין סקיי תן 
 פיק מלכס, עתק הרן,עמד
התלך.
 הכלכח. טורק הנכס, פווקעטה"ב
 סי'1. ין מגסיועמה"ד
 סימר. עתרעמה"י
 הלכה, עתקעמה"ל
 מתלך. פתקעמה"ם
 הענן. עתודעמה"ע
 תסמר. עתםעמה"ש
 שסרי. 31סר %ע5ת. ע5סעמוכ"מ
 חק7'ס. גת'לוח עינויעמונ"ה
 סגינם. עת71עמוה"נ
 ספ13דס. פתויעמוה.ע
 מטמר. עפייעמוה"ש
 מסורח. עתודעטוה.ת
 ווורוריס. תלוח עלעמו"ם
 ונמלסך. טווךעמונ"ח
 תל6כחנו. ונעסה עתודעמונם"ל
 מנס. שסרס ת6ס ערעמוע"ש
 וקליעה. תור עייןעמו"ק
 עגה. ועסייס ת6ה עדעמו"ש
 תסס עיין (תרי, תעסה עוססעם"ו

 (ס3, עתור וו, תרוכס על,הנ,
 (רע. חריעעס3
 ס"ס. תיס פל תח45, ע)עמ"ח

 (כרונס חכתינו תקהו ע)עמחדל
לנוכס.

 יעקנ. יזחח שין ", תעם עוך'עט"י
 ינום, תסכת על  ילקיי, %דרספיין
 יהוידע.עתק
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 לססען. 5גו 'ס טי ע5:עמיהל
 סעש פוסמ 'י טפס פורי עשץעט9

61לן.
 וינוח. ס4ס יג6 פסכ13 פ5עכהשץ
 ק, ינח _ע5 כר0', תקייס פייעטזכ

 תטס.פסי
 -5סמויר, 5גפר, : תנח פ5קטזל

 -ל0קן. -5תפומ -tlnSS-5כספימ,
 :... Atrnni תכס פ5עסלה*ה
 לספפימ. עגח עלעמלהש
 סתיס. למס פס17יוס עייןעמלח"ש
 לפ5ך. פסנס פייןעמלזם
 ,עמלם'ל
 סלק. לק53 עגס עלע"ל*ם
 פר3 קסס, 5ו' תסת פייסעסל*ק
 ק53ן. 015ת5וס
 פיק. 5קנל פגח עלעטלקזם
 ספיס. למס פס17רומ ע'קעמליש
 פקר6 פ5 עפעוגו, תספט טססעטימ

תני5ס.
 )מלקי. עס פ5עמ'נ
 קדוס, פדו0 עtm~pn 5 פייעסהם
 פקכת.פ5
 . פסס; פ15ח ע5 פ'רוג, ת15ת ע5עט'ע

 נר6סיח. עעסס פיססעבהיב
 פי. פפי פךעמם'ע
 44מ. ט15ת ע5עמ*צ
 ופיור'ס. ת15מ ע5עמצהמ
 - 5'5'0 - תילס - עותרעמצ.ל

 5ו5ג..
 חסל'n7SD .1 ע5עטצזת
 מקייס. פורעט"ק
 6ס. רומ תיס פסרעטריש
 תלכוח עול סנ'סי פ,ס פ7קטהש

 SD סכחנמי, תס פייןסיס,
 פ5 ס:0ומ תס ע5 ס6תר,תס

 ענין פסקל, פל ס3ס,טקכמ
מש)).
 ק5ס. 6תן טג'ס ת6ס פרעטשאיס
 גתולס, סכת31 פמ ע5עמש*כ

 * " זעמשבהע,

 עתיס. O')D ט6ס פיעסש-ש
 פעתס ע5 ס'קווט, עס עגעסודי
 יסר56,.ס5
 6טן. ינחש. פסכט פ5עמש"ט
 סיספוכו. פס ע5ענהם"ס
 טס פ5 . סכחנ, עס פ:ץעטש'ט
סכחג.
 3מהס. סקק31 פס SDעפשכבהן
 ע5יו. סכ0גתי עס  ע"ןפמשבשע
 5פעלס.. סכמנתי %ס עיןעמעהל
ynnawפוי. ס6כחו3 עס ע"ן 
 סס. סכמ3סי " "עמםהש
 י4ח פל חסהם, פמףו שרעם.ת

ססליו.
 , מלתודי. ילין עוךעסתיל

 מרנוס, תלין פוךעסת"ר
 פ7יס נסשת, פ7וח גפסי ענתחע4נ

 nb1D נסמ5'/ פי5לו0גכריס,
 נסס, גה' גפסוח, פוגםגדגס,

 גדמח, פיל גמכס, שכ*סומלחגטיס,
 גכון, פ5 מירומ, פ5 ג6תך,עליו
 גסתס, פס גר, על גק3,על

 עסר גמלי פר3י - גסס,פגוח
 פסיס נקיונוח, פסרסיס~טח,
נק.ס.
 נחנה פיניס 3יהורס, גודע פיןענ"כ

 גמן עיניו גס, גחן עיגיוג6מר,
 פל נסר33.01ל, פ635חיח,
 . ' 3פ5ס,גכק'

 גן. - גסר - פיןעמנ
 נרגס, טלת 7ין, :עסס פיענ"ד

 דג6. נדכר ענין דעסי,פג'וח
 33ל. גסרוח פ5ענה"ג
 ס7ין. פטיענה"ד
 סתמי*3. פניןענה"מ
 ססי55. עג'ןשה"ש
 1קיוס. גורP'Sn 6ענ"ו
 וגח7'ס. )קודיס עקוהסעט"ב
 וכסרס ג6פגיס פדיסעטשכ
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 וס. סגין תירס, פ5ענץ
 ידיס. גפ'לח SDענברי
 )ו5כ. נעילת ע5ענט"ל
 Sb~nt, עמי י7יסו כטילם ע5עג-י

 יגיומ. - גדם -הרובין
 ~osu. נבקי ע5ענכ"כ
 נפיס, כרקס עוי 5י, ניקה עוזענ"ל

 ג6עד עמו 5עהו, נס'סעימס

~oSDn5געי05 על t~SIS ענין 
 osuns.מכר
 מיין. נמל ע5ענ"מ
 מירן. ענתעניע
 ~ק. פניעג"צ
 גסך ש רבעונים, גני6'ס ע5שדצי

ימתן.
 שנח. עררשיישי

 גנן ~יקים על במפיט פסשכשב"ש
.alnib

 עוגם קשרני, ע31דס גופו* עדע"ס
 סיפר, טע קופריס, עמירקמור,
 מת, כ5 קרל, פ5 קיק,עין
 קכיס, פ5 סך, פל קוכיס,ע5
 9Dp, על אמק, ע5 קפךיע5

 עכיס קוכזס, פעק נגזלה,עם
 קפירומ. פסר פלנקוכוס,קועלס,
 3יח8. 56פ6 קדר פ3עסא"ב
 חס. 53י קסירומ עמרעטכימ
 דפמז. q~p ע3עט"ד
 -מענין, -ספ51ס. סת6טד, q'p: עדעסקה

 -ססנס, סקינפיס, -הפלסם,-מפרק,
 סלסל. DP(עיין
 קוף עיין ס137ל, q'p עדעסדהד

סיגול.
 110 עי מעולס, q'p עיעסה,ע

'rgDfi
 ופ15וע. קותכן עניעמו"מ
 סדורומ. כ5 קוף עדעסכ"ה
 סרורומ. כל q'p ע7עמכה"ד
 )ינריסס. סיג עסיעמל"ר
 קיתן. קיף ע'ץעסם"י

 רגיס. עקקי רתוג'ס, עקיקעס"ר
 עגל עגרי, ענד טנייס, ע73ע"ע

 ע7' עד, עזי פנ5סערומה,עריו,
 עזן טחם, עד ערני עדעפן, עי עכוזיו, ע7 עיכס, עדפייס,
 פ3ירס, עוגלי ענוים, פוגליעדוך4
 טיין טניווה, עיסס פליט.פולס
 עיין ט5תך, עדן פליו, עייןפת,
 על ער, שן עיטם, עיןערן,
 פלח OnD, על טסתו, ע5ענין,
 פפן, עתוד עגן, עתודעלח6,
 כניי עכיר, עתק עווורה,עס
 עקרנ, עק'5ח טין' ע5'עייל'
 עסה ענד, טסני ע'רונ,מינו
מפרוח.

 6לי5יס. פנודח עונדיעע"א
 וער. קלח 6מן פולם עדעעאעם"ו
 גנו.על עופי געו).ס, ערורה עונדי נעע

 סמחח. עיר עסרעעהץ
 :רם. פבודה מיגדןוכע"ז
 כיככיס. פסידה כיסדיעע"כ
 ךלעי)[. )קתן כיי פייןעע"ל
 העמס. )6 ע5 סינרעעל"ת
 קלס. עולס כדעע"ם
 עלתו, p~D' עי עמי, עיי עיןעע.ע
q)uטקלחן ענות, פן nb'pu 

עקרנ.
 מרנקס. עסקי פ5עע"פ
 פר63 ערכך ppD ,7135' טלעע"צ

קריך.
 נסתים. ע5ירס ט5עעצ"נ
 פירך עג" rtbp עוקרים ע5עע"ק

קודתין-
 סם. עוד עייןעע'ש

 .עליה תעיי ס:מחותס עיקם פלונסעעשם"ע
 'עקם עס מתיי, עלרוח פוססעע'ת

חחע5.
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 עין מפס, עיד עהרטגמט5ד,ע"פ
,'StSD63עוסספ'רוח, פרח, עור 
 עזי פג'ס, ע(וח מקין,עיסין
טל מס, על פע5, עיןמגיס,
טל סני, ע5 מיסס, ע5פי,

 טת6 ע5ממע, ע5מרסה,מקיק,
 ען סלטי, ט5ס מטוס, טסמ:,;6,
 עקסיחמה, עקינ6פ5ייסת6)ן,פר.,
עלנו

~o'npo ערינ מקח, עיג 
 מעתיס. פסלמרס'יח,

 מ,רוסיס עוד 6חלוגס, פרוטה עיעפ"א
 מ' ע5 ח', מרק שין6חליס,
,p)tb5מי ע .otanh 
 מ.יס. 6גו ע'סס ע5עפא"ח
 3י. פ' ע) 3י, מיק ע"ןעפ"ב
 דין. ניח מי ע5עפכ"ד
 עדים. נ, מי ע5עפב"ע
 ני(ת6, מי ע5 גרונ'ח, פע5 עיןעפ,נ
 גורל. סיע5

עפ"-

 -ררך. -יקיוק, 37ייי  מי: ע5
 -פתוקי, ה6תח, : דין מ' ע)עפר"ה

 -הקנינה.-הקור,
 ה6תח. דרך מ' עלעפדה"א
 התסך. 7ין מי עלעפדה"ס
 השד. ייך פי ע5עפדה"ס
 סקנלה. ייך ע. ע5עפדה"ק
 הפתת, : מ' SD הנן, מדיון עלעפ"ה

 8ה7גניון, -סיין, -הדניל,-סנדולם,

 -הרוי. -הקפה, -סקור,-הכקוהי
 הנמן. מר' ע) סג3ורס, מי עלעפה"ג
 -הלתיון, ס7טל, : סי ע5עפה"ד

 -הדלך.-ס7קדוק,
 התוקל, התכרע, : ע' ע5עפה"ם

 על התסנס, פילוס ע5-התקרס,
 התוק7ם.ן, פקועי ט5 סתיס,פני
 מ'ו עקיתח החי-גק, פחחע5
 ODDW.סגי
 הקג5ס. מ' עלעפה"ק
 הית(. מי על הר31, פ, עלעפהיר
 ממורס. פי ע5 הח31ע, פי עלע18ייז

 וקמל. עפיעפוא"פ
 על (ס, מ' ע5 פן, עטרתעפ"ז

 (ה.מירוס
 ]תמונן[. תנו6ל וס  מי ע5עפוש
 חלוי, : מ' ע) חים, סי' עתןעפ"ח

 -חלס.-מכייס,
 יסי'ס. מי ע5 ,שריס, מ' ע5עפ"'
 רעת. מי ט5עפי"ר
 וס. סי ע5עפי"ז

 סכחנ. תה פי ע5עפימשיכ
 כתני. מ' ע5 כן, מ. ע5עפ"כ
 פניםע' 5גיסגס, ru O':Dעפם

לחורה.
 -תוקיס, -תותחם, תה, : מי ט5עפ"ט

 מחח על שסי מגי טל-תסע,
תייש.
 תנדס. סי' ע"י;פט"ג
 סכחנ. תה ס' עיעפמ"ש

 חכת'ני tho~1 תה מ' עלעפםשחו.ל
 35ר5ה.;כרוכס
 סט. סכחנחי תה מ' על שעפכש
 נק. פ' עio~ht_1) 5 פי ט5עפם
 קיר. ע' עג קוד, מ' ט5עמ"ס
 עלתו. ע' ע5 עמס, מי ע5עפ.ע
ptev1.מיק טי thnp (קניה, ס' ע 
 קידם. מל.ען
 רני : מ'ע5 מגיסה, עייןעפ"ר

 רנליו. עמל מרטי, עכין-רוה,
 cuitn1. ריף עערעפרות
 מיס. מיי עייןעפריח
 קיני. ינקי עמיעפר"ק
 רס"י. מירוס כ.יןעפרש"י

 5וה, עינו לגוע, D'D 5גי,ן fi~UD 5רכ'יי עוסה o'nSS~ עינדי ע"צ, רס3"ס. מיייס עייןעפרשב"ם
 5יה. עח לעלו, ט5 5י,ע5
 6חי. 5י ע5עצ"א
 5רסעינו נרע, 65ן עגי'עצ"כ

 כסריס. ע5ינרה
 ולמכיס. 503 5לס עינועצב"א



-
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 פינו פח, $(s 75קס פוססעצב"ע
 נגן 5ייקיס טס פ5טו, 3סל5רס
פין.
 געליס, 5מי עס נדולון 5יקס עלעצ'נ

 גויס. ט5ת נסתימפ5ירח
 ירוס. 5גי פכרחעצ"ד
 -.סיוסר, -סחניון, סדיןי : 5ד עלעצ'ה

 _הס6לה, -חסוי, -סתיסר,-סיוחר,
 סן.פ5לניוח

 חגסעיס. ע5ירחעשה*נ
 סדרוס. 75 על סיין, 5י עלעונדיד
 סס~ס. 5ד פל ססניון, 5י עלעצה"ה
 סיומר. 5י פל סיוסר, 5י ט5עצהיי

 תועיל. סיוחל 75 עלעצהיו"מ
 טינ. " " .עצהתש

 וטיפי5. " " " *עצהיטו*ם
 065 עס סכהו3, 5י פלעצה"כ

סכוכניס.

 פסכ.קייסימ, ק3'ן, עסוסק3לן,
 קריס6, פח'ק6 קרג'ס,עסחרוח

 ק3ופ.עס
 6עונס. עקרי 6'נר, עקיג6עק"א
 יוסף. 3ן עקי63עקב"י
 ק7ס. עליעק"ד
 ססס. קיוס עלעקד"ה
 עחק. עקיחעקד"י
 סליסי פוקר סער, קרי6ח פיעק"ה
 ס35ק קרן על ססס, ק7וספל

 ס5תונס.עקלי
 סנ3ר. קרי6ח ט7עקה"נ
 ס~י. קין עלעקהי,צ
 ססס. קדום עלעקה"ש
 ומחלחול. עקסעקום"ת
 '5מק. עק7חעק"י
 פמגס. י5'3 קוגכוק פיינעקי"ם
 5נ3. קסס עתייה 5י, קסח עויעקיל

 כחג6ל קרגן פייןעקזנ nYSne. 75 על המיקו, 75 עלעצה"מ
 פורף. קסס טס עק"ען סקו7. 5ד suעצה'ס
 פה. עקסיתעק"מ עקק6. ס'חר 5י ע5עצה"ע
 ספסלס. 5י SDעצה'ם
 ססלילס. 75 על סס6לס, 5י עלעצה"ש
 ונ.דין. ע5תוח וננורס, פ5סעצו"נ
 וכליס. nlnSDעצהכ
 לוחיס. ויסחחויס 5פוסיס פומייסעצ-ר
 וס. % פלעשץז
 יו3ס. פ5סעציש
 לנונס. פ5יעצ"ל
 וניייו. ע5טחפצנא-ו
 וטסוחו. 1W5uעצנטם.ה
P.wפיניס. פ5יטה 
 ק7סיס. 165 פייןעצ"ק
 סלוס, פ5ח סתן, ט5יעש~ש

  נקונ ס6ימ פ5ץפצפפו?
 51מ - פוטיפשו*ת

- 
 חפלין.

 su קיסנו, פיר pngllp'פיין קסןי פולס ק7טון, פו5סקסמ, פיי ק7וסיןי פד ק5ו3, טנורע'ק
 פכנ קונוו עס קרוטי טסקנל,

 קעיל6 עט6 קטנס, קיר טליחעק"ק
קטלמ.
 5רקה. סעם קינטרס פייןעקש"צ
 עיך. ערנ,ער'
 פ1לח לנליסי עול' ל6'ס, עדע'ר

 ל6ס, פכרת רוסס, עוססר6יס,
 עין ליוח, פיניס ר6ט'יפכלם
 ר6סונס, עלס יעס, עיןלונ5,
 רפומ, עס רפ6'ס, פתק ר6ס,פל

 ין רספ, פ5טו רתולס,עקיק
 רגליס, פר'3ח ר3, ער3רעגן,
 ר15ן. עח ל6סיניס,פסיס
 3סר. ערלע-"ב
 ססנס. ל6ס ער3ער"ה
 ספקמ. ער3ערה*פ
 ר4ס על3 חסנש ר6ס עדע-ה"ש

ססנס.
 טלוך.ערו'

 נכל. ונן טל5טושיוב?_
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 יטת6. עייערוש
 סין. וטת6 ער)ערופ'ש
 וסחר.מ. עידתערו"ש
 .ותי)עס. רתה עפיערו"ת
 3וה. ;ה ערניסערזכ"ו
 מ7ס. ר6ס עינער"ח
 63נ. ע' ערגערט"ב
 ר3וח.ס ערין .סר6), רוכlt~SU 3ער"י

 גקו3. ס6'נו r5Dעשא"נ
 ו5יקג'ומ. 75יקיס ס6י עסעשאצהצ
 סס עיין 3תרות.1, סלוס עיסהעש"ב

 עסנ' נע)ה, טלוס עסנ6ורל'
 3י)גין. עסרסגסתיס,
עס'ריס 1163ך, סס ע.יןעשכ"א

 6מר.3תקוס
 למ3'רו. 6דס .ס3ין ענירו0עשבאל"ח

 )תקוס. 6יס סדן ענירומ עשבאל"מ.יסתסי.
 3הרות'ו סלוס עיסח ועכ"י היש"עעשיב טינ. 'וס עינעריו"ט
 יטי6ג. כל וע) ע)ינו ט)יס יעסה סו6 ן כפור. יוס עד3עריו"כ
 תסגה. כקף רניגו עייןערכ"מ
 טיס. ע) גיכ6וחערכש"נ
 )יי. י5ון עחערל"י
 גק'ס. רג'נו עתן נמל, עינ'עו"ינ
 קיכוח. ערגער"ם

 חהן. 3יי פסרחעשכה"ם
 3ט)ג'ן. עסרסעשב.ט
 תק5חס. סנטלס עדומעשכ,מ
 6מ7. 3תקיס עסיריסעשבמ"א
 3ט5ס תק5חח סנפ5ס עיו0עשבמכ"כ

כו)ה. כקמ. עי3ער"פ
 תק5חס. ס3טלה עיומ עשבט"קן ווקיס. סל י5וגו עיס.וערצטוימ
 התן. 3ר עסית עשכנה"ם ן קכלן. ערג קונס, ר15ן עוסיןער"ק
 ס)ערכ5וח גו:ת5, סס על עש"גן ר6סין. ר6סון ע)ער'ר
 נויס.1 ערל ס3מ, ערנ סנועומ, ערנער'ש

 ס6ר עס יתיס, טפיכמ טל עש"דןספח'ס.
 יגר'ס.ן רס".. פייןערש,י
 השר'ס, סזי ע5 ס'ט3, סס ע"ן עש"הן תקיס. ט) י5וגו עוסיסערש"מ
 ס7גריס. עסרמ סכחונ, סס ע)ן O'ntD. ערלערש"פ
 ח6פס. עסירית עשד~א! עו3 קוגם, ס) ל5ון עוסיסערש"ק
 עסרחה37ריס. עשה"רעסרמס37לות,ן קיס.סנח
 הכמlbnu .31 הכמו3, סס על עשה"כן עיות ס6חה, עי סי'ס, ט13לע"ש

 עסרמ הסיר'ס, סיר ע5 עשה"ש סקר, עלומ סגיה, עיותסוס,
 סס, עיין 030, עו)ח ססיעוד
 סלוס, עליו סיסן, עיר סולס,עיין

nS'SD,6סנגחו: ת5 ס.ח, פ)י סו 
 סג'סס, ע) סס, ע) ס)מן,ע)

 פס סס, טתו7י ס)תה,עתויי
 ס3ח, עניגי ענח, עגגט)1ס,

 עיקיסכמח', עלחספס,ע5יסתן,
 סתוח. עסרה ס3ח,ערג
 6)יסו, טי63 עד ס6חס, ע7עשיא
 6ח7. עסרון 6"7, ס)מןעל

 הכחונ. עס6ןעשאדיכ

הם3טיס.
 pb1. סת'ס עוססעש"1
 עסויס 61רז, טתיס עוססעשרא

.Da9h,
 ט31. ויוס ס3ח על3עשויו"ט
 ותנחס. סמריח ער3'מעשו"ט
 1מסי13ח. ס6לימ ע"ןעשרת
 ;וגמו. ס)וס פס ;ה, סס עלעש"ן
 ס03ך עעס חגסי סג06 עלעש"ה
מול.
 עפמיס. עסלסעש"ט
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 עק531ח. סיטה עייןקשפמ4ק
 'יתקין, עסיס יענו, ס6ילמ עייןעש"י

 'ליס.מסיה
 בליהו. 0'63 עיעשי"א
 תיגבור. עיעשי"נ
 החס31ה. יפי עסלחעשיה"ת
 3קוגס. מעול סיעלח עזעשיח"ב
 תנעם. סירו עזעשר"מ
 )פסי. סי65ס עיעאר4נ
 סיקח36. עדעשי"ם
 לגל'ס. - י7יס - סריס - עיניםעשי"ר
 6ני. רוקה סי6תר עדעשיר"א
 חסידה. 'הי עסימעשתת
 ספחיע'ין כחוג, סם עודעש"כ
 כומיס. סל ערכ6ותכסן,
 . העין כל סם עייןעשכה"ע
עסי לעולס, ט4ס עיסהעש"ל  לו.סלח
 ילקס. ל6 מקריס עדעשל4י
 טלכיס, סלחן על תם, סיס ע5שש"מ

 תסבכה, עס"ח תנחה, סחרימערנית
 תכומ. הסל ת6תרוח,עמס
 ת6תלוח. עסיסעשמ"א
 הקטן. ת6תרוח עמלהעשמה"ק
 לגיד. מטג'ע עדעשמל"נ
 למלנו. מתניע עז_עשמל"ח
 nh~tD עד כ5מ, סתורה ענרמועקךנ

 מעת עי נו5י0', סל6 עדיפסו,
 געתן, - סתע' - עיי3 )מס, -מיה - עילס סח65)פסיי עי)מנה,
 נקיונות, עסתה )כריס, סלעלכ6וח
 נקים.עשרה
 75קגיוח. כסיס ס6ר עטעשנ"צ

 לדקגיומ )סיס ס6ר עסעשנצשבנע"א
 עין.סננן
 קלר01. עצי קיפי, טס עלעש'ס
 לחסכם. קמוך ס3מ ערגעשם"ל
 6ליליס. עיגר, סל עלכ6וחעשע"א
 מסכם. עס פנת עינעשעיח
 כסינס. ספמ עדעשוךנ

 סירוסיס. עסרה מסטי, סלמה עלעקךפ
 הכיק. תן סרוטס ממכלה עדעשפט"ה
 י 5רקי6ל - סתרי6ל - שרישלעשצ"ה
 הדרי6ל. -יסרי6ל

 ולדק)'וס 5דקיס ס6י עסעשצושכג*ע
 עדן.סננן
 פעות על קידם, מנח עלעש"ק

 קדם. סנח על3ק7יסיס,
 פיסה. קדס ס3ח ערנעשק"פ
 ל6סיגיס. עסיסעשיר
 סת'ס, סס על סביר, סכל עוסקעש'ש

 ס3ח. פלערגיח
 לתקות. ממניע עיעשת"ל
 כססי. סח65 עיעשה"נ
 קר)יס. עסחווחעשת"ק
 עילת חורה, עול מלחץ, ענל5ע4ת

 חסי3ח, עיין חפלה, עיוןחת'7,
 חו6', על תחלמו, על תרוסס,עלי

 עוונ, חנסילין, ערוכי ת3ל,מפרוח
 חעסר, עסי חסינה, עסהחמות.ן,
 מקגימ.עסל
 מייס. קורח חת'7 עולםעתא"ח
 חסעה פר3 נחייך, חר5מ עולתךעת'ג

 חגסילין. ער31י363,
 התאחיל. ינוד חיספיח עייןעתד"ה
 דרגתן. חמומן ערוכיעתד"ר
 עמן ח7סיס, תוקפות עיןעת-ח

 חט6ס.סורח
 טו3. נוס תוקפות עייןעבה"י
 טיב. יוס מוקפות עייןעתו."ט
 חוקסוח. עייןעתרם
 חחותין. ערוכיעת"ח
 עח'ק6. עחיי,עתי'
 תפלם ע'.ן יסניס, חוספיח עייןעת"י

 יותין. עתיקימרנס,
 ליטל. ניח'י'ןעת"ל
 חג6.. עלעת"נ
 תעסי. עסי עין, תחח עיןעת"ע
 קד'ס5. עח'ק6 קגע, חורתך עסהעת"ק
 חנסיייו. תיוגיעתיש


