ש

6-ש! -

שךגש

עי עמירם ,עי ,עד ,עולס ,עין עא'ע עלוי 6מרעליי.
עיין ,על ,עלה,

פשר ,ענין

עא-פ פור  16פקס,

עיקר ,פקי7ס ,ער ,3פלך.
עא'קע *'rp 1
ין לליס רנס,
ע"א ענידמ 6ליליס ,ע013וח 6ס3ס עא,ר עיי
עאית ע6 7ין 0כלי.0
6יתס ,עוכל 6ורמ ,עגלי

פוצי
6מ ,0עד 6מ,7
פדוח  ,nphעוד 6חר,0

עיומ 6סרן

י
6ל
עו
מליו0
לפריס ,עערח ,tD'sbפיר
על 5יו ,0על  tonhעל

,1tp'b

עזב עגמן גיסין ,עטית נו
י
ע17מרץ,3יעקע
,3
3י6ח ,פדוחייוסף,
עיור נל6סעייןי  S1Uנרגל ,עולם
3קר ,עע 3הל ,פיט ניסב

נסרן,
,13
פפיטרי7נ3גיי,טין,פתקעיינןרכס ,עעלת
'יגרופיס,
עלי 3סעיס ,עלים נ15רו ,0ערל
3סמ טסלס 3טלגין.

עליזה 6ליסו ,עם ,pb
 '6עתויי6ם ,עתגו6ל,
)6Dמ ,',h7qענעי5ן'4ל6תמורנ,יס ,פגינס 6מי
to~ob'5D
hJ'pDלגר ,עקרי לשנס ,עסת עב' עגל,

עשו
ענ'

פנרוניח.

עב.א עט 07הסרן ,עיין  '3הלפיס,
6מי.
עא'א ענטיו 6ג' לותר,
על קיוו
עתן 3י 0הלפיס ,עם גני .076
פו עבאזו ערס  753לקחן וח6קר,
על 6לס 35כס,
~lD1b
עבא"ש עני 63ו 00סיס,
6סח 6ים.
עקיב ענל 3ן 3קר ,פס 3ני 3י0י.
עאא"ב על 6לס 6ני 13כיס.
ןע0עלנ'ן,
עאכ"ב ער 6נס נכיס גליון.
עכבתם ע73יניסי ג0ריעניי
עאדא"ל עציר 6יגםילין 6לפ 6ל'1ת ,6עכב"ז פיסם 3פיל0ו 3של 0וגוס,
עככ"י עופר 3נל 'ר6ס.
עאד"ו עלר 6יגסיתקי' 61תי.
עבכ"ע ע3יי3 0פ3רי.0
עאה"ח עד 6מר סמנ.
עבב"ת ע31ר 33ל60- :מר0- ,וקיף,
5חל ספקם.
עאה"פ
טלין.יל  'Dhופל חטפי.
עאדע'חפפ
עבעע3וי0נ'ל1ליסי פד ל 06נ61ל,
עאחיו 6 TDסל ותנו.
עא"כ פל  onbכחס ,עס6 0ונ,
עס  03גילו.
גי 06נוהל 5דק,
כ6סרכק.0כו"כעל 6ק0כסחוכמח .עעבבנג'צצביע
יעדניקחנוהל %ק3עסכס6ת;.
א
קאכץ -עא
על 6כיל 0ט5ס ,על לכיל ,עכ"ד 3לי די,
פופוח 3סטומ
קאכימ
דג'ספ
,
י על 3י0יוקר.
טרור.
עבדות עיסק נדגר ובלס.
עאכסזש פל 6כקגיס חלס.
פל 6כיל 0ע5ס עכ'ה ענדים סייט ,פט7ס כנוהל,
עא"ם עד '6ן עקפרי
על 6כיל 0וגרור.
עד  06'3הנוקל ,עד 6'3חסעסימי
פסרח 3ני סחן.
עאמ"ד טר"ד עגי -קלון טקנן
עבה"נ עד גילת סג61ל ,ריין 763
תך לס דך.
סגולם ,עיין 3סנחו.0
עא*נ עד6-מי-גילוון.
3י6ת סנ61ל  .pbפתן
עאננ~א עד 6מ 7דתן '63קוכין.
קבדג*א
'

-

י

עי

עבדגבברא

- 196 -

עגה'ש

עב-ל עיסק כחוום לסתם.
נסגלות 6סר"י.
עבהנבב"א עי נקח הגעל התהרס עכל על 3לי תם ,על
;'.
עלנריח תילה ,עק3י3 5ןתהלל6ל.
'3תי:ו 6תן.
 n~oav , .,עלס גמחסגה.
עכה"ו ענר שמן.
עבה"ט עיין נ6ר ה'ט .3ן '  '.-עבמחה"ק עלת נתמסנס הקיותמ.
,3

תסקליס,

,

עכהיי ענתח שוסי; ,סנרסייין.
עבה.כ ענודח הככ.3ס,

ע3ודח סכלם,

עכמ;צ עד ל6ח ונסיחריקני.
עב"ל עניך נ"פק'ר': 6חח ליה.

וןנה'.מעד 6'3חהתס"ח ,תסרח ':3התן .עבנ"צ עיין לחלח 5ג'.
עכ"ע ענד ע3ו' ,ענודח ענה ,עגל
עכה"נ ע3ר הכסל.
ה.635
נתקים טחיך ,ע3רימ 3ט3ליח .טין
עבה"צ

ע.3רמ

3עיןי עם  '3עדים.
עלע"כ ע3ר'מ נע3ר.ח.
עכע"ח על שור חתן.
 D"1yעל 3ח שקועת

עכה"ק ענודח הקרס.
עכס עוו'ח 3חורס ומות.
עכו"נ ענודת גילול.ס.

עבוה"כ ענודח הטיק.
עבוה"ג ע713מ סגרסיג'.
עכ"צ ענודח לנוו.
עב"711י ענידת ה'וס.
ן נר6סימ ו3ה.
עבוה"כ ענודח סככ'3ס ,עגורי הכרס .עכ"ר עי.
עבריצ עלה 3ר5ו:ו.
עביה"ל ענודח הל.3
עברצהייפ עלה נלקינו הכמוט.
;מהיצ עיודת ה5נ.5
?כ,ה"ק הנויח הקדם.
עכ'ש עיין ניח סתו6ל ,כיר שיתין
עבו,י עגו7ח )סר6ל.
סגי ,ער גלוחה סעס.
עבשל"ש עיסק נחירת סל 6לסתה.
עביט ע13דח ככנ.ס.
עבשפ"ד סיין 3ספח' יעח.
עבזכיג ע3ודח כהן גדול.
עביה על גל  'q'btnע '3 5התחיח.
עבו"ק ע3י'ס יקיקע'ח.
ע"נ ע3ודסגיולח ',טנירהניולה ,עד)
?בוק"ט כנד'ס וקע':ס.
(

עכפם"ה )3 pp'lת15ס מטורין

;בו':ת עגיו גגו וחלת'דו.
עב,יז ע"; 3ק:יס ,ע3י ;תנו
גתקוס )ה.

טנייס

עב"ל עעלי'וגעונחלחוחתוו'ןו; .כיןלי
עב ח

הת15ח.

גו.ס ,עודד גלול'ס ,טל גויס,
עירת גויס; ע.ןגי' ,עיר גגוריסן
על גני ',טל גג;.
עין נרוניח,
גי' ,עתויי גולה;
על נפי,
עורסגלון,עתועי
5ירח גסתיס ,עסרס

עכח"ש עוקק.ן נחי' סעי.
גרה.
ן גן 6לס'ס,
עכ.ט כגי 3ן טונים ,עמרה גטגח; עג"א'עי
עב -.טני 'ותו,
3י5ח ינוןן '%ד
על גגי 6רוגות ,טל ג '3לריח.
3ל.
ן ענאיצ על נ56 ,נעיח.
ערת
4
4
;
1
ל
6
ר
ס
י
י
נ
3
'3ססי'יריח ,,עיין .3ח,יוקף ,על גח,
על גגי.
יפסיל? ,ס  ':3יסר6ל ,עתדן ענ"ד על נ'3הנ7ה' ..,על נ' דוריס
'.
רסון 'ווסלים ,ענ' גתרחנ 'ה .עג.יה מנולי

ע;'ן ג'ללעיס,

עי

עג"ב

ן

י כב"כ על 3י0
עכ"י וע"
ן
עם יי כי נתלו 3חר.3
עכ"כ ע13דח נכריס ,עד גילי כג.ס,
ן טל נ3י הקרקע.
טס  '3כולליס.
ן עגה"ש עיין כליון

.סקל ועל ענה"נ

ן  p~nivעגלת הקטור ,על נגיהקפי,
"

סס"ק'

ענ'ץ
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עךם'פ

ן סטנע,
עדדיש עליו

עמז פ 5ג: 3ס.
ך היוסר.
עמת ע 5ג3י ערו.
עדה"י פליר
עדה"כ עליזך הכתוי.
עי"ש על ג' טכחיס.
ענ"ל ע 5עי (עם ,עריות  -ג)(  -עדה"ס ע 5יעח סתקוס ,פל דלך
חתדרס ,פ5ירך סתסל,
(תון מרע.
עדהמכ"ה פ( יעח סתקוסזכוךסו.6
עגל"ב  SDגני לננס.
עג"מ פל נ3י תו3מ ,פ( גני תיריו .עדה"ס על יעח הקונריס SD ,דרך
ענט"נ  -עלינ עגהמ נפם.
סק3ל ,6ע( זרךמקוי.
עג"ם  SDנני קיכס.
עדה"פ ע( 7עמ ספוקקיס ,עלילך
עג"ע ע3ירס נוללמ ענ'רס ,ענלס
ספוגת ,על זרך ספסט.
ס15י.
ערופת ,ע( ג15י מריוס.
עדה"צ על
מכס.
עגע"ח לר גגוריס
עדה"ק על 7עח סקסל ,פלירך
ענ"ק על נ3י קרקע~bD.
סקנסס,
עג"ש ע( גג' סיער ,ע( גנ' סלמנו ,עדה"ר פ( 7פח סרניס ,על דרך
עג"ת ענו7ס -ואילוח[מקריס] -חומס .סיע.:
ך ~ tnSbnעל לרך
ע"ד פרח 137ריס ,ע31ריירך ,עוקר עדה"ש פ(יר
ססלי5ס,
דירסו ,פיר  ,717פל ד ,6פל
 ,737ע 5יעח ,ע5ירך ,פ 5עדתית על ילך מתורס.
זח ,פלס 7יוגס ,עלילותיגריס ,עדול,ת פטם יומס ( 6חטסס.
 nS'iDלסי טת7 6נר ,פגיימ עדחעד"ק ע( יעחו ועל 7פמ קונו.
7פמי,
לג ,6פרוח דנת ,עדו"ק על 871 67י קנכיג.6
י,
מ
י עת 7ו7יס.
תסיח 37ופוג
עד"ז על רנר ,ס ,ע( דרך ,סי
י עדזהה ע 5דגר וט ' 117ס7ויס.
עד"6אומיעוכחנ,ו 6דסכ.נ 6ריכר' ,ע5י
ר חלס,
עדרה עי' חחיפס ,ע(יג
על tl,npb 67
' חלק',
ע( ינלי מכת'ס ,על
ד6גיין ,על יתטפח 6טפוך ,ע5
י
7 bDפמ חכרו ,טל לרך מרוס,
זכר 6הח ,ע( דרך 6מי ,ע5
עדח"ם ער.ס המית' מטס.
זרך 6חל ,עס דלך .ph
עדאול"ם '7367 SDן  6(1תסתכחין .עד"שפ.,ינרי ,3:עקליייגיסטילנו.
ער"י עזת יסרק( ,על  737יופה על
עד"ב ע( יפת גע(ס.
לכ' 'סור'ס.
ך גורתך.
עד"ג פליר
עד"כ פ 5ד3ר כן ,ע( 7עחכן.
עד"ר ע( די 7רכיס.
סחך.
עדיה עזן סעלי1ן ,על  :סלפת ,עדכ"ש על דגר
כנו(
סרלם ,ממדוד - ,סעבע - ,היוסר'* עדל"ת עמס דומה
י 6תעסה.
הכת ,31ספסל ,הקיל ,המקי ,עדלתו"ע עסה כומס  65חעססועמס.
הקנ5ס -,סרת -,:סם(-6ס ,ע-
ל ער"ט ערות תשן ,ע '7תקירס ,פל
דעת -
,
ע
ע
ו
ע
,
ס
ע
(
ע
ע5
7נ7
רריסי ע-ל דפס סלסל.
ס3ו
7דגרי
פס ,5ע(
ך תרוגפ'ס,
ערה"א פל דרך ס4עס.
ערה"ה  SPיעח סגולליס,
דרך
קרם"א מין דרוסיכמנ מסיס.
המה"ד suירך סירס,
ח פנקס,
עדם"פ על ימו
עיה"ח על סתריי.

ייך

עי

ייך

*

יי7

טסתי.
"

ילייד

עדמיר
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עה"ח

סייחם ,עתק 0נכס ,עתק ספלכם,
עתק ס5כס ,עתק מתלך ,עתק
ססס ,עוין שם ,ענין סרת ,ען
סדעח ,עוונח מנסס ,ערוך הקצר,
כסוח הסריס ,עסרח ססנטיס.
עה"א עילס ה6תח ,על ס6חווניס,
ע 5ס6גוקח ,ע 5כלרן,
עטו
הכחוג ליתר ,עס סלון.
עהא"ב ע 5החיסיס  1(6טסים.
עהא"ם ע 5ה6תח ,על הל6סוניס 6נו

עדס'ר עגע 6רכפק תנו רגועכן.
;ד"נ ערות כפסוס ,ע 5דול' נני6יס,
 SDדרך גג6.ים.
ער"ם על רוך קנר SD ,6זרן קנו5ס,
על זרך קוד.
עד"ע על 7עח ע5עו ,ער7 63ערנ,6
עמס מחח עסס ,עחיק 6דעמיק,6
ס עסס  651תעסה.
עדעול"ת עססיימ
עד"פ ע75יד פסס.
עד"צ עיח 95קיס ,ע37 5רי5יקס.
עד"ק ע37 5כיקרסיי על 7עח קונו.
ת5טעו'ס.
עלס ,630
ער"ר על יעת לחס ,עג זרך  .rnoעה"ב ענויח סנוף,
עד"ש ע 5י3ר סחך ,ע 5ר3ר סקר,
עו5מ הנקל ,על ס3סתס ,על
הנגיס ,ע5סנסתיס ,פתק שכס,
ע 5ירך פלפלו ,ע 5דרך ס5יס,
עתק סנלכה ,ערונמ הכסס.
ערוג ר3ר סחין.
עהב"ה ענש סנפן נעגני ' .lDJfl
עדש,א ע 5ררךס6תיי.
עהב"י ע 5סתיינוח 6' 13תר.
עדשאה"כ עלירך ס6תר הכחוי.
עהכ"ש עני סיס 163ח 0סעף.
ערש"ה
" "
עה"נ ע713חהנרסיכי ,עלססגלג5יס,
קרש"כ על זרן סכח.3
על  60נירפק ,ע 5סג3ייס ,על
עדש"ל ע 5ילך סנח63ר לתע5ס.
סגולן ,על מגליון ,על חגתור,
ערש"ק על  737סקל.
על סנפן ,ע 5סנסתיס ,עט7
עדית ע37 5ריתורס ,ע 5דרך חעגוגי
סגו5ס ,עטימגסן ,עלילתסנסתיס.
ך חסוגס.
ע5יר
הגהות תל7כ'.
ע.ה עגדס סייגו ,ענו7ח הטלא עהנם"ר
ע3ודממלוי ,ע3ו7ת סק7סי ע713ח עהגש"פ ע 5מגיס סל .npD
סיכן ,עה"ד עון ס7וה טורךיין
סקס. ,עד ס6ייג,6
 ,עורכי
ע
סדייגיס ,עות סטן ,ע,ל הלת"ס,
עזן סע5יון ,עולס ס%6ח,
י בולס
ס ,63עילס סוס ,עולססגפסיח ,עלסיין ,על סיעה ,על סיף,
עולס מסיך ,עולת הכקר ,עולס ע 5סכלך ,ע 6%5סיין
י
,ן סיעעט
ם,
מחתיר ,עון סדור ,עיקר סריס,
היין ,מגוי סיין ,ע
עסיח ס7נליס.
ט)ר 6מקופר ,ע)רח סקס ,עין
סערה ,עין הקורץ ,ע' 1סרעס ,עחו "ש ען הדעה טונ.
עיל סניולס ,עיר סג7חח ,עיר עה"ה על הסיק.
הק7ם' ע 5סכ ,5על הנקים ,פל עהו"ם עורם מקופר וקחעחו.
הפקוק ,ע 5סתורם ,על סחחופ n~ylnv ,על מתורס ועל חע3ייס.
עציו סר6יס ,עציו ססלוס ,עם עהו"ש עתי ס'חס ומלמתיח.
 ,עה"ז ע3רמותן ,עולס פס ,על ס)כול;
ס016יוח ,טס סכילה עססיין
עס העלס ,עתה ~ tgbעת 71עהדם ע3ר ס)תן.
הגולה ,עתודסיתתי ,עתיד  ,oblunעה"ח ענה סטם ot7U .סחמותיס,
עלהמיק ,ע5סס,ס ,ע 5חמיות
עתור הענן ,עעו 7מסהר ,עלגו

ע"י

קהים
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עלמסייס ,עלמחיוור ,ע,pno 5
ע 5סחחוס ,על סחחיכסי ען
סחייס.

עה"ט ע 5סטינה ,על העותך ,:עין

סטונה.
עהט"ו ען ס7עח סוג ורע.
עה"י עגדיססייגו ,עגודח סיום ,ענל
מירין ,עג איריס ,על סימידי על
סימן ,עתוד סיתיני.
סכסניס ,ע 5סכל ,ע(
עה"ב
י ,על סכלכלס ,על סכוק,
יס
עי
סכל6
ע 5סכחנ ,על סכחו ,3ע5י סיו
כולנה ,עם מכולל ,ערכי סכגויס,

ער"ן

סכח.31
סיכן כגון ,36

עהכ"א
עי
ליעל.

עהב"ס ע 5הכקץ.

עה"ל

ענו7מ סל,3

עניו סכחינ

עס סלכומיס,

עתק מלכס
עהלל"מ ע 5ס(כס (תסס תקיני.
עה"מ עגל מתלך ,עולסת5כיח עוגת

עשיתי

פלח סעי5ח,
סע'5וניס.
עה"פ עילס סטך ,עין מפעל ,על
ספיור ,על ספירות ,על ספקולמ,
על מפקוק ,ע( ספקודיס ,על
ספרון ,על פמוט ,על ספוקי
על סעח ,על מפחח ,ער 3ספקם,
עהפ"ת על ספתחיס.
עה"צ ענידת ס5נ ,6על ס5טלי פג
ס'75קיס ,על ה615ר ,עתו ס5יקס.
י מקטול,
עה"ק ענודת מקים ,ענ(ס
שלס הקין ,עין.סקורך ,פיל
הקדם ,טג סק7ש ע(  tSpnעג
 (l~poערוך סק5ל.
עה"ר עילס הפיך ר6יחי , ,עונותינו
סרנים ,עין סרעס ,על סל6ט,
על היעם ,עליו סר6יס.
עהריפ עהרעגפעל.7
עה"ש שלסססמ ,5עלמסטי ,שוח
עליכם ,01500
סימר,
עליו o15CO
ר~ס0כ" ,0עסק
עתיד מסחר ,עת

עתוי

מענן,

עטלס

התעמר ,סיב סתלוכח ,עיר התקלע,
ססגע'ס.
ע( ס,ו,נמ ,עלסתח.ס ,על סתתה ,עהש"ח עלות מסמל,
על התקה ,על מתק ,על סתפסס ,עהסהט על הסטי .עתוי
ע 5שתקח ,על מתח ,עתקמעלך ,עהשי'מ עד סיכן ם' 17תנפח.
עג.ן סתחיינ ,פסרס מרוני  .nDSWעה"ח עילס סחתו ,עולס ססחמון,

הסמל.

עולת מחתיי,
עה"מ ועה"ק על סיחיה ועל מכלכלה.
סחחחונס ,עלסחניר ,עפ71ר.חורס.
עהמ'ז על  In_1enכל סת,ון.
עהט"ח על סתם-ס ,על התחק.
עהתועה"ע על סחורם ופ 5ספגוי.0
עה":צ ע( סת5וח:
ע". 1עמס ועי.

על המורס ,על

עהמ"ק עטרת התקבע ,ערי סתקלט x~'p .ענד 61תה ,עונ'(67ליס ,ש3י
56נע ,עני 61ניון ,עפר ו6פר,
עה"נ DSIDהנפסיח ,עירסגיחח ,ע5
עןופגן ,עלולזוגן ,עסריס 61רנע.
סגקיס ,ע".5גר.
עמא ענד 61תס ,עי~ 73י5יס ,עור
עהנ"ד עיר סממת.
56נע ,עגי י6ניון ,עפר וקפו
עה"ס הסמי עורץ ססנפר ,ע5
הקיעקי
ען 61נן ,ער  ,ls1h,עסליט
 ,ע 5סר קיר.
לרגע.
,
ן
ו
י
ל
ע
מ
,
ס
ל
ו
ע
מ
על
עה"ע עד
עילס
סעגוזס .על סעגר ,ע 5סעורי ,עוצב עגי וקניון.

ע5סע(יוכס,

ע5ישן,

על סערוס 1,שאנ"י עיר ו6ס

tSb)ntJ

עקב

עא'ג
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עו(  ,(173עמ' עוה"ת עולס המחו ,עולס תמחמון,
עצב פ3ר ונט
תי3קר ,פונה נינוגית,
עו(ח החמך.
33ל ,עולת
עוקק נמולה ,עול ונסר ,טוסה עכז עי(ס ושח.
גפ'למו ,עתון 31סן ,עצתי וגמר ,.עוז"ד עוריגיס.
עו"ח עו(ח מלם ,עורס מוכס ,עלכין
עוג ונקר.
ומרסס.
ינסר חופין 6ת רונו.
עובא"ח
עוחא"ר עור וגמר מזמין 6ת לותו.
ו נטייח ונוח.
ייסה נעייח
עו
עובשו ע
עוחז"ל עזן מזון (תופר.
עובד' עונדך ,עו73יה.
עוכ"דעוניי 7לכ'ס ,נמלק ונ'ת'7גו .עו"מ עור טפס ,עוף טהור ,עיף
עשה טו,3
טוון ,עור טונ,
שמח עור .וכסל חיס.ן.
ט'קר וטפל ,ער( וטת.6
עיבחא"כ עור ונסר חום-ן 6ח כולו.
ו .עוט"ב עתון  361%1טהרו 3קיחון.
3י
ינ
עיבהא ר פוי ונסר חומין 6ח לו
עוט"ש ערל  hnulסרן.
עוביי עיר ו6ס 3יסל.(6
עפי עוץ ויורר ,עלס 'מס ,טוב
;ובליס עונר (קוחר.
ויאק ,עו(ח '5חק,
ו'1ס,3
עוב" ):עוסקגרוייה.
פוי ו,תרמ יה ,עלוסע
י,
תף
ומ
וי
ע,בט'ז עיף גוועי ויה.
 wtt~lvפוגג יגס טי.3
עוב' :ער( וגן נכר.
עוי"ל טו 7ים (והר.
עוב"ע טורק 3ע'(תו.
עוי"ר טעה ויורי.
ר ושר חופין,
עובשיהעי
ע"כ עיוודי ככסס,
כחג ,טבח
.
ח
ר
ו
ה
נ
שקק
שבי,ת
ייקר וכנ.71
כ('( ,פיף ככף,טוע
ע.ברן'ל עוקק גחונה (סמה.
פ5ה וגנויה ,עיכומ"ז עי3ד' ככסס ית:לוח.
עות בגד ני(ו('ס,
עוכ"י עלנו ועל כ( 'סר.(6
כקהות ו'7':ן.
עו'.ד עוגר' ולניס,עו,ל (7יס ,עור7י'ו .עוכ"נ עיף כגף.
עויה עמס ה ,63עו:יתי:ו הלגיס ,עו'ל פוגר לעס"תן ,עו) והרר לגוסו,
טורה (דוכן ,עולם (ח5'5ה.
סוקר הריס.
(17כן.
עול"ד
עוה'.א עירס ה6תח.
ל~
וS
עI
עול"ח D
ה לחלקה.
עוה" :פוג הגלוח ,עלס הנגג(יס .ן עול"' עולה ל.נוס
עיהייר עוגס ח7ין ,עורן

היייג'ס.

עוה.ו עי(ס היה.
עוה"מגעי(ס

קה(6כ'ס.

שהמ'ז,עו(ס ההפוח.
;1ה" :עלס ההספיח.
עוה,ע עולס העליון.
הסעס.
;עוודהו""צפעעייי
לת ה35וי.
עוה"ר עיגוחינו הכניס.
עוהיש עולס חסס.5

סטן,

פורכין ;יל"ם

עובר לקומר.

ן עילע"ב פו  6(1עד נכ((.
עו(ח מהת,
 ,עול"ת עילה (חורט,
עסק ול 6חיסה.
עו מעינך יו6הנה ,טיניוה ותיגיקוח,
כילה ותנחה ,עולי וולי.ס ,עו(

ן

כלכוח? ,וו,דוווכד') ,עיסה תקוה,

ן
י
"
ג
ע
ן ע1ט'א עונך תיגהנה.

פוווך ומסה הכלכחנו,
עוווןותולני
ותיוקח ,ערווה ווחייוה.

עוקב עמס תעסה נר6ס'ח.

עום*ה
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שם*ה עונטין תן הדין.
עומה"ב עוג תלל סנפן.
שמה"ד עונסין תן ס7ין.
המח"א עילס -תגמה .wb -nhDn -
תירפס.
גום"י
עוני
נר6סיח.
עמס
שמע"ב
י
ס
ע
ת
 t~pt1Sעוסה תעמס )תכ'.
עום,צ עולי תקריס ,עו( תלוח.
עום"שעי
ן מלכוח סת'ס.

גי"נ

עול(וח גפח(',

עולת נ37ה,

עונם גססיח ,עיסק

עו(ח נקנס,
וגלח,
יגכק'ס ,עתןוגחלתך.

עץ

קטן ,עיל וקדט.
עוק"ה עוקל סריס.

עיק"ל עוד קסס לי.
שק"ג עור קי 03גבס.

עו"רעולירנ(יס ,טולח רקס ,פוסס
רוסס ,עגוגורך ,עניורס ,עסירורס.
עיר"ק עסיס רקון קונס.
עור"ר עעל וועוח רוח.
עורש"ט עוסיס ר5וגו  (0תקום.
עו"ש טנ7יס וספמומ . ,ענר שגס,
עו3ריס וסנים ,עוד  ,oDטולא

עונ"נ עוגםעונס
יל.
זו

עונ"ד עולת נ37ס.

וע(תיס ,עו(0ס3ח ,ע(1חסתו,(6
עי3יח וסחריח.
עושכ"ט עומס שוס 3תריתיו.

עושו"כ עימר וכלוד.
עונ"םעיגםמלקוח ,עוגסתתון,
עתוי עו"ת עול חולט ,עו(מ חתיך.
וגעסס תל6כמנו.
ע"ז טנו7ס  ,nbrע713ס )רה ,ענר
עונ"ק עינם קטן.
זחנו ,ער יותם,
עטלח זהת
עדם ע)י 6וסייעחו.
עטרת  ~O')ptעין )יחיס ,על
עומ"ב עוסק נחורם.
עו"ע ע17עד ,עונרישעילס ,עלסועליל,
;17נ ,1עג )ס ,על )נות ,עתודי
עתוני  6(1עתונים ,ערור ועזוב,
זה ,3עםזס ,עם זונחו ,עניוזמ.
עלוס ועריס,
עז"א על זה 6מל.
ס 6תר מכחו.3
עזאה"כ על ,
עוע"א עונדי ע3וית 6ליליס.
גכ((.
שאיל ע;ר(6 6יעי(ער.
ייועע3י
עעוועע""נכע1ע3י
ורחגי((1יסי עותדפלנ .13עוא"נ 6 n~fDגפ'ס,
עזב"ק ע3ל )תנו נטל קלננו.
שע"ד עו3רח על דח.
עועו"8עעין ועדנים יפלגעין.
עז'נ עחרי נ63יס ,מלח גויס.
ע"זנ"ע ספדענודס  /o~rנלוי עריומ,
עוע עיני
י ט3ורס '~gr
יעכ*יעלינוועלכלעעו 3יחיסים(.
הפיכות 7ת'ס.
עועכ
שעכ"י עלינו וע( כ' 5סלקל.
ערד מרח טיס ,על )ה דרס.
גדגכע"י עלינו ועל כל עתו יסר6ל .עצה עורת תסס ,ע( ;סה16פ; ,ע5
עוע*צ עלי ועל 615רי.
) 0סירך.
עזה"א על )ה ס6יפן ,על ;ס סו6
עועש*ם עולס על סלחן תלכיס.
גו"םעיד פעם ,פולגה סכת ,עור "6ר.
ופקח ,עקם ופתלחו( ,עוסה עוה"ד ע( )ס הירך.
1
ן ע,ה"נ עורת הנסס.
שרום ,עוסיו פק.ן.
עחצ עינ5 '7לתיס,
טסה ליקה ,עזה"ס ומלק הקופל ,על )ס סקדל.
ן
עומס עיטו,
ן עוה"ש ט)רמ סקס.
.
'
ר
6
1
5
ל
ע
ו
'
S
D
ן
עהק מאדיס וקלקעומ ,ע31י קולתק , ,עז-ס ט)ו 6וקייעחו.
י עולס ן ע"ז ה 1"3עג :ס יעל :ס,
עיד קסת ,טולסקיתוו

ן

2-ש- 2

-

שן"

עוחפ נמוח פניס.
עזו"ש ,קנס וסיגה.

עז"י עי
ע)רח יסי6ל.

עז "ה עלים ) 1ירידם סי.6
עזל"ש עג'סי
ו לסוף סערה. .
עמכ שר כגברו ,ע:רמ כמגיס:
)דוגם כרח , ,על ;ס כחג:
עז"ם עריס ןתתין.
עז"נ עיד  orגקל .rg.-' ,8נמס',שית
(ס.ס ,על )ס ג6תר( על"ונוס.
עז"פ  tO~)D D~tDעזי פנ'ס '_(,עלט
(
מירס.
עז"ק ענר )תן קלי6ח ןסתע] ,על וט

.

.קסם.

.

יש

כור ,כין טעם -,עליסרח .,על
עוג ,על טעס ,על טעח,(,ענין
טנא ,ע5ה ט31ה ,עשהיעמיס,.
עפ א.עוד כעס 6חר ,עין
שרי6גןי
עט"כ עטרתנעלס ,עניןטבעי,
על3
:
עי .363
עטה"ט עט'עח סמלית.
עטה"ק על יהיח סקרם.
עשה"ר על טלפיח סרי6ס.

עטרח )סג ,עטלח  /o'9prע"ן

יירי )הנ.
עשמ
עשז"ק עטרח )קגיס.

 n~wvהטיח חכתיס, .
עטים פופ,ת טת6יס - ,על טי 6חח.
.

עש"פ טירח
עזק"ש ענר )תן קרי6ח סתע.
עז"ת ענר ;תן תפלס ,על ;ההירוו ,עט"צ עייח 5נ'.
..
ע"ח עניים משרה ,עד תתק ,עד עט.ק ע 5רחרח קים
ח5וח ,עדי ח)קס ,עי' חפתם ,עט"ר עטרח ר6ס ,עטרח ר6ס'.
עולח חרס ,עולח חוגם ,עיר עש"ש על עפ 6סין.
חדש עיר מותה ,כל חגרו ,טל עטש"נ עטיו סל .כמם.
מו , ,3על חותם ,על מותרך ,על עטיה ככרס תפירת.
ס).

(

,

 rh~nעג חת,15
 3חנוכם ,עדונימקרוח,
מייס ,עי
פסלם מתגיס.
,,
עח"י כולס תמד עיט.
 s~nvעדי חחיתס כרחי.
..
עחל"ח על חייו ל 6מק.
עחל"ש ערן מינירו למס מפיס.
עח"מ כריס חסוישתיס ,פ"ן טלקס
החוקק ,כל חרס מנלוה ,פןחייס
תהרי"ל.
עחעיגו  OIODחלים פסיס סופם.

עם ממכש rD

,

עחפ"ט כן חיים פ.רום כפניות..
שק*צ פרוגי ח5רוס.

עחש"י כל חכ6פחיימ

tlt)DS

עח*ת
כסס,מסיכי
ירח,.
עפי,פיר
ע"שכנליייייס ,כריכוי5ס,
חסחקרג
.

עייכגולח'סיקל ,פדייסי%ל ,פרינ
יפריס ,כדת יסר6ל .כולס י5חק
ע)רח יסר6ל ,פין יכק ,3עי
ימס ,כין יסרבל [ ,פיר יסי6ל
פל ידי ,כליון יסירסוי עבי
יסרבל,
יסורס -.כלפיס יוקף
כקרס ילמק ,כרס ילופי ' ,כסו
י5ירס ,עמרהיומסין, ,כסיסיייס
כסר יויס . ,כמיק:יופין.
ך 5תו ,על ידי 6מל
עיט פיגר יי
'
(
-,
עיב' כעיר:
'
עיט כיר גגורימ -כל ידינייי

ין

עעיה"נ כיגולן.סגרול.
עיר"א ידי דגר 5מר.
עי"ה פל יום  .hsnד
,

.

כי

כדין עיה"ו כל ז' ס:יס.

עפי ,עסרעגעסייל .,עוללי.טמוח.ס
עכול tbnw q,u ,. ,פוסה עיה"צ פיל ס5דק.(.
עוף

עם;"כ פרג ..יום .סכמוריס.

י

עולק
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עכברת

עעיק פיר סקרה.
עידית פ' 1מרע.
עי'ם עיר 31פרס.ומ.
עיהיש פל ידי ססי.06
35וע ,עיל 5דקגו.
עיהס,קתוסמ,יי פססססר(חסי,פי סחספי35הס.יי סי 6עעיויצצמםפ
יתך יתרעל 5ריכין פינקס.
.פ
עיערא פ( -י פת7י (5י5יס.
עיע"צ על ידי עלתי.

עיה"ק פלג יום סכפוליס.
עיוהכ"פ על 3יוס סכפעיס.
עיהח עס יו65י מלחו.
עיהם פלג יוס עוג.
עתש טרח 'סלקל ,עיין סס ,פל
ס עוג ר6סון.
עיום'ר ערגיי
י7י סוור,ס ,על ידי סלים.
כ פל 3עס כשליס.
עי"
עיש"ב ע"ן סס 53ורך.
עיהם פז יוס חוחך.
עיעהח על ירי  PSbnחכם ,על י7י
עיש-ח פס יו~0 '65יו.
 tepפ) '7' 5ס ,פ( 'די )כ6י ,על
ס6ל 0חלום.
י ליח תיול.
עיש.מ עליי
י )כוח.
יי
י מול' ,פג עיעדצ על ירי ס5יח 35ור
עתח עיר מים ,ע(יי
,זי 0י' ,3פ 5י7י סינוס ,עס עיש"ש סקס סג ס(13ח.
עי"ת סיר חסלם ,פל יר' חערו3וח,
ע"י חשיו.
עיים על ידי טוגיס ,פרגייס פו .3עסיס יעי חסוית.
עיתיים קינ'ת ' -עמס  -חסעה ' -וס
עי"ש עיין מס.
כמול  -תנומס.
ע"כ עלירי כן ,פלידי כוחי ,פל3
ע"כ ע3י כנפני ,פ3ו7מ ככפיסי עד
יוס .כשריס.
עיצלפוייס :ל7ק7ק( ,ופר( ,סקסית,
כ6ן ,עד כוחי ,עד כתם,
י
י
פ
כיפוי ,עזי כחיגם ,פריס כסריס,
מחרן ,פיין לעיל ,עיין לקין.
עול כ3י ,פו(0כ( ,5.פוף כגף,
עילצה פור ים ~p7p7S

עי"ק על ידי  'T'pעיי קירס.
עילית ע.ל קיסגו והס5לתגו.
עיקת"ו ע'ל קיאנו חגגם וחכוגן.
עתר פר 3יוס [טיג] ר"סין.

עילית ע 71יס (תרן ,ע( " 05פוקס
חפפ.71
עירם סגול יניקס יישן,
עז 'וט
טסו ,עין פספע ,עיר תרוכס,
פיר עק(ט ,על ידי  iovpinעל
יד ,עיוס ,7עלריי היפוך-- ,על
י7י עסלס.
י ג6תגס ,עז? -ו נפויס,
ע"נפיוסי
פלייי" :תכש ,נכריס ,גריס.
' קרקור.
עתם פ(.י
קלקלים עין 'פ סדי (עסנס.
עתע עיין פוי ,פיין פקיו ,פין
פלך ,פ 5ידי ע ,173פל יר'
פייס ,פ' 5וי עשו ,ע(ייי
עלב ,פערו יקלס עפ71ו.

עזרכנגדו ,עולת כמניס ,פ(ככודו,
על כל ,על כן,
פג'ן
כרמך ou ,כל ,עגום
כפול ,פ5י כשגיס ,עללת כרסיס,
בסר כמוחן פטר כחרין.
עכ"א עד כ6ן5יתריס SD ,כ( 6מד,
פל כל לוען ,פ( כן 6פר ,פס
כל 5דס ,עס כ( '6ם.

ע( ככקרלסך ,,יל

עכאז"א ע 5כל  706וקחי ,עס כל

6מר וקחי.
עכא*ח פל כרחך 5חס מי.
עכיב עלכל גי5ה ,פלכנפינגדיסס,
עכב'ב עס כל גגי גיתו.
עכבו"ב פל כל ניחס וביחס.
עכברות פל כל שכס

fo)~nt

ערג
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עליה

עכל"ה ער כ6ן לסוגו סימור.

עמ"נ ע713ת כהן נזול.
ע"כ נ"ע ש"ד מ13יח ככ.3ס,
עריות ,טמיכוח דניס.
עכלה,ק ע 7כ6ן לסוגו הקרוס.
עכ"ד עד כ6ן כלריו ,עלכל  ,67על עכל"פ פךכ6ן  65פל'גי ,על כל ממס.
כג  ,737על כל 37ריו ,מס כ ..67 5עכל"ק ער כ6ןלקין קרסו.
עכדה"ק עז כ6ן רשיו הק7וסיס .ן עכ.מ ע 7כ6ן וו65ח'.
עכדו"ד ע( כ( דלול ור3ור.
עכטיה עי כקן תקום הקפר.
;כ.:ינ עוגם כווגהגו נוהג.
עכד"פ על כ 5י3ר פסע.
עכדפחיח עד כ6ן דגרי מ' חכם חן.ן עכמ"ע ע 5כ 5ווניה עסה.
עכדפח"ח שייי ע 7כ6ן רגלי מ' מכס עכ"נ ע"ס כוו(הגו ניהג ,על כן
גג6ה ,על כל (ענס.
חן ספשס יוסק.
עכנו.כ עם כל (וסלי כל.1.
עכר"ק ער כ6ן 37רי ק7סו.
עכ"ה פד כ6ן הגה"ה ,ער כק 6הכ; ],713כ"ע ע 5כ( עוגיה'י ,עס כ 73עון.
על כ 5הקרן,
ע 5כל הידחיס ,עכ"פ ע 7כ6ן מירוקו ,על כ 5סג'ס,
ן על כן מקקו.
עלת כל העלית.
עכה"א על כל הקרן.
ן עכ,צ על כל (רה.
עכה.מ על כ 5הנרנוח.
עכצאיל צ 5כרחך 5י'ך "חס ליתר.
ן עכצ"ל על כן 5ר'ך לותר.
ן כזקת הגדולה.
עמה"נעי.
;כצש'.ת ע 5כל 5לה קל 6ת.63
עכה"ד ע.ין כל הדגור.
כק 6הכניר.
עכר.ו ע"ן כיתי וסל.חי.
עכה"כ
עכה"טעי SDכל הבעסיס ,ע 5כל עכי'ת על כחיפוי.
הו15:ת ,פל כ 5הוותוס.
עכתייד ע 7ט5ן תוכן רנריו.
עכה"עע5כל הפולס ,ע5ח כל הע5וח .עכתד'ק ער כ 16חוכן ישי קדמו.
עכה"פ ע( גל :הבקיק - ,הפרק,ן עכת"ה עד כ6ן חוכן הדגל.
עכת,ל ע 7כקן חוכן לסיגי.
 הפרסה.עכת"ש ע 7כ6ן חמוס ס3ח.
ה"ת על כל החורה.
עכ
ע"ל ערות ליסר6ל ,עוכר לקיחר,
עכו"ם עו73י כיכ3יס ותלוח.
עכומכ"ד ע 5כר.חיח ות'חית 3יח ד'ן,
עילה לרוכן ,עולה למורה ,ע'.ן
להלן ,עיין לעיל ,עייןלקחן ,ע'
עכומ"ו עו3י' ככעס יה)לוח.
לטון ,על לסון5 h7DD ,פיוויה,
עכו"נ עמס כסריס וג6תג.ס.
ל לג,
עכף'ט עכורין וקיוחין.
ע5י 35וגה ,ערול (גי' עי
עכוק"כ ע) כנתר וקל כנסר.
עחי 7ל3י ,6עה לעסימ.
עכ"ז על כ ~or 5ע 5כל ;ען DD ,על"א ע5ייהו לחתר.
עלא"ה עתיר ליחן 6ח ה.7ן,
כל )ה.
;ל"ג ענייך לנלו'.5
עכ"ח עיג' כל חי ,על כיחך.
עמ'י ע 5כל 'סר ,56עס כל 'טר .56על"ד עלייה ל17נן ,על'לח רם
'עלדעת.ג עלתך ד5חגלי.6
עכ.ו"ב על כיו 65גו.
עכיו"ח עס כ 5יו65י חל(1'5
;לדאתכ.ם עלתך 67חכק.61
עלדו.ח עח.ד ליחן דין ומס13ן.
עכי"ח עס כל י '651מל.5ו.
כ6ןלסוגו ,ע( כרמךלותר .על"ה  ?JIUלפגי מחצת.
עמ"5
נל '1עכלה"ט" "

ן

ן

ן

ן

עי

"

ar~bv

- sne-

ייי

עלה"ש עלות מסחר.

עמ"ב עוסה תעסה 3ל6סימ,

עלח"מ עיין לחס תסנט.
עליי פרוח לישראל,

חלין- ,חסק(י.עמ"ג עתרס ג16ן.
עמיד על ת6י י6יחתל.

עסק

 .נרכה ,סני תספך 3חלרס.
עלו"א עיין לים 6רס.
עמב"ד עס תסיח 3ן רוד.
עלו.י ע.גיס (הס  bS,ירקו.
עלו"ל פיניו לתטסולנו (תעלה p'pD ,עטביתעיכלתסיס 3ל :חלחל-,תיקעי

(נסיך ומיי לכריקך.

פעיו לנן 'וסף.

עותי

(פני י',

על"כ עלי,הז כחיג.
עלל"י עת לעסות ליי.
עלל"ם ענד לוס  D'hlתלוט.
תקויים,
על"טעניhS7ווסני ,עיי

עטר"א ע( ת '6ד'6חתר.
עטיה שגמלךחנסן ,טוותיומןסיין,

 9p1Dתן סקיי עיין תסכול",
עמד הרן ,עתק מלכס,
התלך.
לעי
עטה"ב פווק הנכס ,טורק הכלכח.
עליון לגו תלך.
עמה"ד מגסיו סי'.1
על"נ ערוך לגר.
עמה"י עתר סימר.
עלים עורר לקוחר.
עמה"ל עתק הלכה,
על"ע עלותי עין.
עמה"ם פתק מתלך.
עלע" 4ערס לטונה עחיס (רעה.
עמה"ע עתוד הענן.
עלפתית עונר  ':DSסחיגס.
עמה"ש עתם תסמר.
עלפ"ק עד לפרוטה קטנת.
 .עמוכ"מ ע5ס %ע5ת31 .סר שסרי.
על"ר עין ל 6רקחה ,עמס לךרי
גת'לוח חק'7ס.
עלרא"ז עין ל6 onh" 6להיס ,ולחך.
ענו7מ עעממוונה""הנעינוי
ע"מ ענדיתצוג ,ענו7מ תקריס,
עת 71סגינם.
ספ13דס.
ל
נ
תקדם ,ענו7ח החנה ,פ תרגקי עמוה.ע
עדוחתיימדחי עיוחתתון ,עדימכילם ,עמוה"שפתוי מטמר.
יד
פו
עת
עיייקירה ,ע(7זווהר ,עולתלכימ ,עטוה.ת ע
י מסורח.
עול וופורקס ,עוגם ת(קוח ,עונם עמו"ם על תלוח ווורוריס.
י עמונ"ח טווך ונמלסך.
תנוון ,עומס תלוה ,ע.ןיסופי
עיגוח תיס ,עיר שלוכה ,עיר תקלע ,עמונם"ל עתוד ונעסה תל6כחנו.
ע( תדח ,ע( נוס ,על נוחלה ,ע( עמוע"ש ער ת6ס שסרס מנס.
תכונס ,על תלוגס ,על תחוגו ,עמו"ק עיין תור וקליעה.
על וכגין ,על תגח ,על  (hlpnעמו"ש עד ת6ה ועסייס עגה.
על תספה ,על תסקל ,עט (ניס ,עם"ו עוסס תעסה )תרי ,עיין תסס
,הנ ,על תרוכס וו ,עתור )ס,3
סגיתרי rl~bn TD ,ער3וח וזו,35
עס 3חריע )רע.
ערךוו:יןי עס'ריס תקת(ין ,עטרם
תקשרות ,עטרתכוח ,עחיסתוותגיס .עמ"ח ע( תח ,45פל תיס ס"ס.
עמ"א ערן תנן 6נלהס ,עג תסקל עמחדל ע( תקהו חכתינו )כרונס
6חי ,ע( תסקל 6חר ,תהודי6יר,
לנוכס.
עט"י עוך' תעם " ,שיןיזחחיעקנ.
עסיס ת5תרוח.
פיין %דרסילקיי
 ,על תסכתינום,
עטאת,ב על חח 5חל הו 6נוכה.
ת6ס ועסריס תגס.
עמאוע"ש
עתק יהוידע.

עי

פיק

ין

עמה4ל

 םט -עסש-ש ט6ס  O')Dעתיס.
פי

שנהט

עמיהל ע:5טי 'ס 5גו לססען.
עט 9עשץ פורי טפס'י פוסמ סעש עסודי עג עס ס'קווט ,ע 5פעתס
ס 5יסר.,56
61לן.
עכהשץ פ 5פסכ 13יג 6ס4ס וינוח .עמש"ט פ 5פסכט ינחש6.טן.
יתקייס כר_ ,'0ע5ינח ק ,ענהם"ס ע 5פס סיספוכו.
עטזכפי
עטש'ט פ:ץ עס סכחנ . ,פ 5טס
תטס.
פסי

קטזל פ 5תנח 5 :גפר5- ,סמויר,
סכחג.
5כספימ5- tlnSS- ,תפומ -ל0קן .עפשכבהן  SDפס סקק3 31מהס.פמשבשע ע"ן עס סכ0גתי ע5יו.
עסלה*ה פ 5תכס ...:Atrnni
עמעהל עין %ס סכמנתי 5פעלס..
עמלהש על עגח לספפימ.
עמלח"ש עיין פס17יוס למס סתיס ynnaw .ע"ן עס ס6כחו3פוי.
סכמ3סיסס.
עמםהש
עמלזם פיין פסנס לפ5ך.
עם.ת שר" פמ"ףו חסהם ,פלי4ח
עמלם'ל ,
ססליו.
ע"ל*ם על עגס לק 53סלק.
, .
ן מלתודי
עסל*קפייס תסת 5ו' קסס ,פר 3עסתיל עוךילי
עסת"ר פוך תלין מרנוס,
ת5וס  015ק53ן.
ע4נ ענתחגפסי פ7וח נסשת ,פ7יס
עטלקזם על פגח 5קנל פיק.
גכריס ,פי5לו 0נסמnb1D /'5
עמליש ע'ק פס17רומ למס ספיס.
גדגס ,פוגם גפסוח ,גה' נסס,
עטימ טסס תספט עפעוגו ,פ 5פקר6
ומלחגטיס ,שכ*סגמכס ,פיל גדמח,
תני5ס.
עליו ג6תך ,פ 5מירומ ,פ5גכון,
עמ'נ פ 5עס (מלקי.
על גק ,3על גר ,פס גסתס,
י  tm~pnע 5פדו 0קדוס,
עסהםפי
פגוח גסס - ,פר3י גמלי עסר
פ 5פקכת.
עט'ע ע 5ת15ת פ'רוג ,ע 5פ15ח פסס; .יס~טח ,פסרס נקיונוח ,פסיס
נק.ס.
עבהיב פיסס עעסס נר6סיח.
ענ"כ פין גודע 3יהורס ,פיניס נחנה
עמם'ע פך פפיפי.
עמ*צ ע 5ט15ת 44מ.
ג6מר ,עיגיו גחן גס ,עיניו גמן
עמצהמ ע 5ת15מ ופיור'ס.
63חיח ,פ 5נסר33.01ל ,פל
עמצ.ל עותר תילס 5 0'5'5ו5ג..
'.
גכק' 3פ5ס,
עטצזת ע n7SD 5חסל'.1
עמנפין -גסר  -גן.
:עסס 7ין ,טלת נרגס,
עט"ק פור מקייס.
ענ"דפ
עטריש פסר תיס רומ 6ס.
י דעסי ,ענין נדכר דג.6
פג'וח
קטהש פ 7פ,ס סנ'סי עול תלכוח ענה"ג פ 5גסרוח 33ל.
סיס ,פיין תס סכחנמי SD ,ענה"ד פטי ס7ין.
תס ס6תר ,ע 5תס ס0:ומ פ 5ענה"מ פנין סתמי*.3
טקכמ.ס3ס ,פל פסקל ,ענין שה"ש עג'ן ססי.55
מש(
י(ס פר ת6ס טג'ס 6תן ק5ס .ענ"ו  P'Snגור16קיוס.
עטשא
עט"ב עקוהס (קודיס וגח'7ס.
עמש*כ ע 5פמ סכת 31גתולס,
עטשכ פדיס ג6פגיס וכסרס
*
עמשבהע ,ז "

שוץ
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ענץ פ 5תירס ,סגין וס.
ענברי  SDגפ'לח ידיס.
ענט"ל ע 5נעילת (ו5כ.
עג-י ע 5כטילם י7יסו עמי ,Sb~nt

הרובין  -גדם  -יגיומ.

ענכ"כ ע 5נבקי ~.osu
ענ"ל עוז ניקה5י ,עוי

כרקסנפיס,

עימס נס'ס 5עהו ,עמו ג6עד
 ~oSDn5על געי t~SIS 05ענין
מכר .osuns
ענ"מ ע 5נמל מיין.

עניע ענת מירן.
עג"צ פני ~ק.
שדצי ע 5גני'6ס רבעונים,

ימתן.

ש

גסך

שיישי

ערר שנח.
שכשב"ש פס במפיט על ~יקים גנן
.alnib

ע"ס עד גופו* ע31דס קשרני ,עוגם
קמור ,עמיר קופריס ,טעסיפר,
עין קיק,

פ5

קרל,

כ 5מת,

שית

עס"ר עקיק רתוג'ס ,עקקי רגיס.
ע"ע ע 73טנייס ,ענד עגרי ,עגל
עריו ,פנ5סערומה ,עזי עד ,ע'7
פייס ,עדעיכס ,ע7עכוזיו,
עפן ,עד ערני עד טחם ,עזן
עדוך 4פוגליענוים ,עוגלי פ3ירס,
פולס פליט .עיסס טניווה ,טיין
פת ,עיין פליו ,עדן ט5תך ,עיין
ערן ,עין עיטם ,שן ער ,על
ענין ,ע5טסתו ,על  ,OnDפלח
עלח ,6עתוד עגן ,עתוד פפן,
עס עווורה ,עתק עכיר ,כניי
עייל' ע '5טין' עק'5ח עקרנ,
מינו ע'רונ ,טסני ענד ,עסה
מפרוח.
עע"א עונדי פנודח 6לי5יס.
עעאעם"ו עד פולם 6מן קלח וער.
עענ עונדי ערורה געו(.ס,
עופי
על גנו.
עעהץ עסר עיר סמחח.
וכע"ז מיגדן פבודה :רם.

עי

ע 5קוכיס ,פל סך ,פ 5קכיס ,עע"כ כיסדי פסידה כיככיס.
(קתן ךלעי(].
ע 5קפךי ע 5אמק ,על  ,9Dpעע"ל פיין
כי
יע 6( 5העמס.
עם נגזלה ,פעק קוכזס ,עכיס עעל"ת סינר
קועלס ,פלנקוכוס ,פסר קפירומ .עע"ם כד עולס קלס.
עסא"ב פ 3קדר 56פ3 6יח.8
עע.ע עין עמי,
 'p~Dעלתו,
עטכימ עמר קסירומ 53י חס.
 q)uפןע
ינות,
יע
טקלחן nb'pu
עט"ד עq~p 3דפמז.
עקרנ.
עסקה עד  :q'pסת6טד-,ספ51ס-.מענין,
מפרק-,הפלסם ,סקינפיס-,ססנס ,עע"פ פ 5עסקי מרנקס.עע"צ טל  ,7135 'ppDערכך פר63
עיין  )DPסלסל.
קריך.
עסדהד עד  q'pס137ל ,עיין קוף
עעצ"נ ט 5ע5ירס נסתים.
סיגול.
 110עע"ק ע 5עוקרים  rtbpעג" פירך
 q'pמעולס,
עסה,ע

עי

'rgDfiעי

עי

עמו"מ עני קותכן ופ15וע.
עסכ"ה עד קוף כ 5סדורומ.
עמכה"ד ע q'p 7כל סרורומ.

עמל"ר עסי סיג (ינריסס.
עסם"י ע'ץ קיף קיתן.

קודתין-

עע'ש עיין עוד סם.
עעשעלםי"הע .פלונס עיקם ס:מחותסתעיי
עע'ת פוסס עלרוח מתיי ,עס 'עקם
חחע.5

שפ
ע"פ עהרטגמט5ד ,עיד מפס,
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עין

 ,'StSDעור 63פרח ,עוסספ'רוח,
עיסין מקין ,ע)וח פג'ס ,עזי
מגיס ,עין פע ,5על מס ,טל
פי ,ע 5מיסס ,ע 5סני ,טל
מקיק ,ע5מרסה ,ע5ממע ,טת6
מ ,6;,:טס מטוס ,ט5ס סלטי ,ען
פר ,.עקינ6פ5ייסת(6ן ,עקסיחמה,
עלנו  ~o'npoעיג מקח ,ערינ
מרס'יח ,פסל מעתיס.
עפ"א פרוטה 6חלוגס ,עודמ,רוסיס
6חליס ,שין מרק ח',
ע 5מ'
 ,p)tbע 5מי .otanh
עפא"ח ע 5ע'סס 6גו מ.יס.
עפ"ב ע"ן מיק 3י ,ע( פ' 3י.
עפכ"ד ע 5מי ניח דין.
עפב"ע ע 5מי נ ,עדים.
עפ,נ עין פע 5גרונ'ח ,ע 5מי ני)ת,6
ע 5סי גורל.
ע 5מי37 :ייי -יקיוק- ,ררך.
עפר"ה ע( מ' דין :ה6תח- ,פתוקי,

עי

עפ"--הקור- ,הקנינה.
עפדה"א על מ' דרך ה6תח.

עצכיא

וקמל.
עעפפ"וזא"פ ע
פיפן,
עטרת
מירוס )ה.
עפוש ע 5מי וס תנו6ל [תמונן].
עפ"ח עתןסי'חים ,ע( מ' :חלוי,
מכייס- ,חלס.עפ"' ע 5מ' ,שריס ,ע 5מי יסי'ס.

ע5

עפי"ר ט 5מי רעת.
עפי"ז ע 5סי וס.
עפימשיכ ע 5פי תה סכחנ.
עפ"כ ע 5מ .כן ,ע 5מ' כתני.
עפם 5 O':D ruגיסגס,
ע' פנים
לחורה.
עפ"ט ט 5מי :תה- ,תותחם- ,תוקיס,
-תסע ,טל מגי שסי על מחח

תייש.

' תנדס.
;פט"ג סי
ס' תה סכחנ.
עפמ"ש
עפםשחו.ל על מ' תה  1~thoחכת'ני
;כרוכס 35ר5ה.
עפכש ש על מ' תה סכחנחי סט.
עפם ט 5פי ) io~ht_1ע 5פ' נק.
עמ"ס ט 5מ' קוד ,עג ע' קיר.
עפ.ע ע 5מי עמס ,ע 5ע' עלתו.
 ptevטי 1.מיק  thnpע( ס'קניה,

ע"י

עי

עפדה"ס על מי 7ין התסך.
השד.
עפדה"ס ע 5פי
עפדה"ק ע 5ע.
ען מל .קידם.
סקנלה.
עפ"ה עלמדיון הנן SD ,מ' :הפתת ,עפ"ר עיין מגיסה,

ייך

ייך

מ' )ס,

על

ע 5מ' :רני

רוה ,עכין מרטי ,עמל רנליו.8 ,ה7גניון,
סנדולם- ,הדניל- ,סייןהכקוהי -סקור- ,הקפה- ,הרוי .עפרות עער ריף .cuitn1עפה"ג עלמי סג3ורס ,ע( מר' הנמן .עפריח עייןמיי מיס.
עפה"ד ע 5סי  :ס7טל- ,הלתיון ,עפר"ק עמי ינקיקיני.
עפרש"י כ.ין מירוס רס"י.
ס7קדוק- ,הדלך.ס רס"3ס.
עפה"ם ע 5ע' :התכרע ,התוקל ,עפרשב"ם עייןמייי
עוסה5רכ'יי fi~UD
התקרס ,ע 5פילוס התסנס ,על ע"צעינדיo'nSSעינו 5וה,
~ לגוע,
פני סתיס ,ט 5פקועי התוק7ם.ן,
5גי,
D'D
ע 5פחח החי-גק ,עקיתח מ'ו ע55י ,ט 5לעלו ,עח5יה.

,
ן

עצ"א ע6 55חי.
סגי .ODDW
י65ן נרע,
עפה"ק על מ' הקג5ס.
עצ"כ עגי'
נרה ע5י כסריס.
עפהיר על פ ,הר ,31על מי הית).
זעלפי הח31ע ,ע5פיממורס .עצב"א עינו 5לס  503ולמכיס.
ע18יי

עינו 5רס

עצבע
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עצב"ע פוסס 75קס  s)$פח ,פינו
5רס 3סל פ5טו ,טס 5ייקיס נגן

ק3לן ,עסוס ק'3ן,
עסחרוח קרג'ס,

פסכ.קייסימ,

פח'ק 6קריס,6

עס ק3ופ.
פין.
עצ'נ על5יקסנדולון עס געליס ,עק"א עקיג'6 6נר ,עקרי 6עונס.
פ5ירח נסתימ ט5ת גוי5סמ.י
עקב"י עקי3 63ן יוסף.
עק"ד עלי ק7ס.
עצ"ד פכרח 5גי ירוס.
עצ'ה על 5ד :סדיןי -סחניון.- ,סיוסר ,עקד"ה על קיוס ססס.
סיוחר- ,סתיסר- ,חסוי_,הס6לה ,עקד"י עקיח עחק.קרי6ח סער ,פוקר
פ5לניוח סן.
עק"ה
י
ס
י
ל
ס
פל ק7וס ססס ,על קרן ס35ק
עשה*נ ע5ירח חגסעיס.
עונדיד על סיין ,על  75סדרוס.
עקלי ס5תונס.
עצה"ה על ססניון ,פל5ד סס~ס .עקה"נ ט 7קרי6ח סנ3ר.
ן ס~י.
עצהיי ט 5סיוסר ,פל סיומר .עקהי,צ עלקי
עקה"ש על קדום ססס.
עצהיו"מ על  75סיוחל תועיל.
עקום"ת עקס ומחלחול.
" " טינ.
עצהתש
עצהיטו*ם* " " " וטיפי .5עק"י עק7ח '5מק.
סכהו ,3עס  065עקי"ם פיינ קוגכוק י 3'5פמגס.
עצה"כ פל
קסח5י ,עתייה קסס 5נ.3
עקיל
סכוכניס.
י
ו
ע
עצה"מ על 75המיקו ,על .nYSne 75עקזנ פיין קרגן כחג6ל
עק"ע טס קסס פורף.
עצה'ס 5 suד סקו.7

פי

5י
5י
5י

.

5י

5י

ן

ס'חר עקק.6
עק"מ עקסית פה.
עעצצהה"'עם ע5S5D
עק"ק טליח קיר קטנס ,עט 6קעיל6
י ספסלס.
עצה"ש על5
קטלמ.
יסס6לס ,על 75ססלילס.
י
עצו"נ פ5ס5
,
ס
ר
ו
נ
נ
ו
עקש"צ פיין קינטרס סעם 5רקה.
ע5תוח ונ.דין.
ער' ערנ ,עיך.
עצהכ  nlnSDוכליס.
עצ-רפומייס5פוסיסויסחחויסלוחיס .ע'ר עד ל'6ס ,עול' לנליסי פ1לח
ר6יס ,עוסס רוסס ,פכרת ל6ס,
עשץז פל  %וס.
פכלם ר6ט'י פיניס ליוח ,עין
עציש פ5ס יו3ס.
לונ ,5עין יעס ,עלס ר6סונס,
עצ"ל פ5י לנונס.
פל ר6ס ,פתקרפ'6ס ,עסרפומ,
פצנא-ו ע5טח וניייו.
עקיק רתולס ,פ5טו רספ,
ה  1W5uוטסוחו.
עצנטם.
רעגן ,ער 3ר ,3פר'3ח רגליס,
 P.wפ5יטה פיניס.
פסיס ל6סיניס ,עח ר15ן.
עצ"ק פיין  165ק7סיס.
עש~ש ט5י סתן ,פ5ח סלוס,
ע"-ב ערל 3סר.
ער"ה ער 3ל6ס ססנס.
פצפפו? פ5ץ ס6ימ נקונ
ערה*פ ער 3ספקמ.
פשו*ת פוטי 51מ חפלין.
ע'ק טנור ק-5ו- ,3
ע-ה"ש עד ר6ס חסנש על 3ר4ס
פדן,ק7וסיןי
ססנס.
קסמ ,פו5ס ק7טו פולס קסןי
פיין  'pngllpפיר קיסנו su ,ערו' טלוך.
קנל ,טסקרוטי עסקונוו פכנ טושיוב?_טל 5ונן נכל.

ין

פיי

עררט
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עש

עשא"נ  r5Dס'6נו גקו.3
ערוש יטת.6
75יקיס ו5יקג'ומ.
עשאצהצ עס
ערופ'ש ער( וטת 6סין.
י
6
ס
עש"בעיסה סלוס 3תרות ,1.עיין סס
ערו"ש עידת וסחר.מ.
נ6ורל' עס טלוס נע(ה ,עסנ'
רתה .ותי(עס.
עעררזוכ""תועעפרי
גסתיס ,עסרס 3י(גין.
ניס ;ה 3וה.
עשכ"א ע.ין סס 1163ך,
עס'ריס
ער"ח עינ ר6ס מ7ס.
3תקוס 6מר.
ערט"ב ערג ע' 63נ.
ער"י  lt~SUרוכ. 3סר ,(6עריןר3וח.ס עשבאל"ח ענירו.0ס3ין 6דס למ'3רו.
 .עשבאל"מ ענירומ סדן 6יס (תקוס.
יסתסי.
עשיבהיש"עועכ"יעיסח סלוס 3הרות'ו
עריו"ט עינ 'וס טינ.
ן סו6יעסהט(יסע(ינו וע(כליטי6ג.
עריו"כ עד 3יוס כפור.
י חהן.
עשכה"ם פסרח3י
ערכ"מ עיין רניגו כקף תסגה.
עשב.ט עסרס 3ט(ג'ן.
ערכש"נ גיכ6וח ע( טיס.
עשכ,מ עדומ סנטלס תק5חס.
ערל"י עח י5ון (יי.
עו"ינ עינ' נמל ,עתן רג'נו גק'ס .עשבמ"א עסיריס 3תקיס 6מ.7
עשבמכ"כ עיו 0סנפ5ס תק5חח 3ט5ס
ער"ם ערג קיכוח.

עיי

ער"פ עי 3כקמ.
ערצטוימעיס.ו י5וגו סל ווקיס.

כו(ה.

ן עשבט"ק עיומ

ס3טלה תק5חס.

ער"ק עוסין ר15ן קונס ,ערג קכלן.ן עשכנה"ם עסית 3ר התן.
ערכ5וח ס(
ן עש"ג על סס גו:ת,5
ער'ר ע( ר6סון ר6סין.
ער'ש ערנ סנועומ ,ערנ ס3מ ,ערל 1נויס.
ן עש"ד טל טפיכמ יתיס,
עס ס6ר
ספח'ס.
יגר'ס.
ערש,י פיין רס"..
השר'ס,
ערש"מ עוסיס י5וגו ט( תקיס .ן עש"הע"ן סס ס'ט ,3ע5
סזיס7גריס.
ן ע( סס סכחונ ,עסרמ
ערש"פ ערל .O'ntD
ערש"ק עוסיס ל5ון ס( קוגם ,עו !3עשד~א עסירית ח6פס.
ן עשה"רעסרמס37לות ,עסרחה37ריס.
סנח קיס.
ס6חה ,עיותן עשה"כ על סס הכמו lbnu ,3הכמ.31
ע"ש ט13ל סי'ס,
י ,עלומ סקר ,עשה"ש ע 5סיר הסיר'ס,
עסרמ
עה
סוס ,עיות סגי
עו(ח  ,030עיין סס,
הם3טיס.
עוד ססי
עיין סולס ,עירסיסן ,עליו סלוס ,עש" 1עוסס סת'ס .pb1
 nS'SDסו ,6פ(יס.ח ,ת 5סנגחו :עשרא עוסס טתיס 61רז,
עסויס
ע( ס(מן ,ע( סס ,ע( סג'סס,
.Da9h,
עתויי ס(תה ,טתו7י סס ,פס עשויו"ט על 3ס3ח ויוס ט.31
ט(1ס ,עגג ענח ,עניגי ס3ח ,עשו"ט ער'3מ סמריח ותנחס.
ע5יסתן ,עלחספס ,עיקיסכמח' ,עשרת ע"ןס6לימ 1מסי13ח.
עש"ן על סס ;ה ,פס ס(וס ;וגמו.
ערג ס3ח ,עסרה סתוח.
עשיא ע 7ס6חס ,עד טי(6 63יסו ,עש"ה על סג 06חגסי עעס ס03ך
מול.
על ס(מן  ,7"6עסרון 6ח.7
עש"ט עסלס עפמיס.
עשאדיכ עס6ן הכחונ.

ן

עמהטמ,ק
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עתכם

עקךפעל סלמהמסטי ,עסרהסירוסיס.
קשפמ4ק עיין סיטה עק531ח.
עש"יעייןס6ילמיענו ,עסיס'יתקין ,עשפט"ה עד ממכלה סרוטסתן הכיק.
עשצ"ה שרישל  -סתרי6ל5-רקי6ל י
מסיה 'ליס.
יסרי6ל  -הדרי6ל.
עשי"א  63'0בליהו.
עשי"נ ע
5דקיס ולדק('וס
י תיגבור.
עשצסוננשןכגעד*ןע .עסס6י
י
עעסלחיפי החס31ה.
עשיה"ת
עש"ק על מנח קידם ,על פעות
עשיח"ב עז סיעלח מעול 3קוגס.
ק7יסיס ,על 3סנח קדם.
עשר"מ עז סירו תנעם.
עשק"פ ערנ ס3ח קדס פיסה.
עאר4נ סי65ס (פסי.
יד סיקח.36
עשי"םעע

עשיר עסיס ל6סיגיס.

עשי"ר עינים סריס י7יס לגל'ס.
וקה 6נ-י.י6תר רעשיר"א עד ס

עש'ש עוסק סכלסביר ,על סס סת'ס,
ערגיח פל ס3ח.
ממניע לתקות.
עשת"ל

כסן ,ערכ6ות סל כומיס.
ן סם כל העין.
עשכה"עעיי

עשת"ק עסחווח קר(יס.
ע4ת ענל5
חת' ,7עיון חפלה ,עיין חסי3ח,
עלי תרוסס ,עלתחלמו ,על חו,'6
מפרוח ת3ל ,ערוכיחנסילין ,עוונ,

עשתת עסימ 'הי חסידה.
עש"כ עוד סם כחוג,

ע
י סח 65כססי.
ע'ין ספחי עשה"נעי

עש"ל עיסה
סלח לו.
עשל4י עד מקריס ל 6ילקס.
שש"מ ע5סיס תם ,על סלחן טלכיס,
ערנית סחרימ תנחה ,עס"חתסבכה,
ט4ס לעולס,

עמס ת6תרוח ,הסל תכומ.

עסי

מלחץ ,עול חורה,

חמות.ן ,עסהחסינה,
עסלמקגימ.

עסי

עילת

חעסר,

עתא"ח עולם חת' 7קורח מייס.
עת'געולתך חר5מנחייך ,פר 3חסעה

עשמ"א עסיס ת6תלוח.
עשמה"ק עמלה ת6תרוח הקטן.
עתד"ה עיין חיספיח ינוד התאחיל.
עשמל"נ עד מטג'ע לגיד.
עתד"ר ערוכי חמומן דרגתן.
עשמל"ח עז_ מתניע למלנו.
עקךנ ענרמו סתורה כ5מ ,עד  nh~tDעת-ח עין תוקפות ח7סיס ,עמן
יפסו,
סורח חט6ס.
מעת
(מנה ,עד סל6נו5י ,'0עעי
ילס עבה"י עיין תוקפות נוס טו.3
י
י
ס
פ
(
6
5
ח
ס
 עתו".ט עיין מוקפות יוס טיב. 3סתע' געתן,
מי
נ-
ה( 6מס ,עיי-
קיונות ,עתרם עיין חוקסוח.
וח סל (כריס ,עסתהעלכ
עת"ח ערוכי חחותין.
עשרה נקים.
עתי' עחיי ,עח'ק.6
עשנ"צ עט ס6ר כסיס 75קגיוח.
עשנצשבנע"א עס ס6ר (סיס לדקגיומ עת"י עיין חוספיח יסניס ,ע'.ן תפלם
ימרנס ,עתיק יותין.
סננן עין.
עש'ס על טס קיפי,
קלר .01עת"ל ניח'י'ן ליטל.
י
צ
ע
עת"נ על חג..6
עשם"ל ערג ס3מ קמוך לחסכם.
עת"ע עין תחח עין,
תעסי.
.
ס
י
עשע"א עלכ6וח סל עיגר6 ,ליל
עת"ק עסה חורתך קגע,עסי
עח'ק6קד'ס.5
עשעיח עינ פנת עס מסכם.

 ,363ער31י חגסילין.

עי

עשוךנ עד ספמ כסינס.

עתיש תיוגיחנסיייו.

