צלק
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צצ"ז 5דק5יק חריוף.
ו ק5ח.
צע"ק ~'וייי
צ*ק  165קים'ס5 ,ייקש קיוס'סו
צע"ר 5ויךעייןי.3
צ"פ5יות ס0ח5 ,תיד פהיל5 ,פילת ילך קיוס15 ,לן ק.05
צק"מ  015קולעעין.
צק"ר 4יק קיוסיטע.

5 ,1hDפגח מענמ.
צפר'ד 5עין תווס.
צפ"כ 5פור כלף.

צ'ר 5ער רחליס5 ,רח רניס.
סעור.
צרה"מ
צפס"ז 5מיני 0ת:רמימ.
ו
יח
5ר
צרה"נ 5
יסגסש
צפם"ע 5פוגי 0עער'3ח.
צפנ"ת פענ"ח 5דיק סטפע גנד ח16חו צרוהאז 5יול סחייס.
סירפל עגס גפטו חגס,
ו סטר.
5ופס צרוה*ם
5י
יר'3ס ח 4גמעה.
ח
"תס גנ'0 6ועך פוחר ערוס גכון צרה"נ 5ר
צר"ם 5דעח מע6ן5 ,0ר 0ממל..
מו)ה.
צפ"ע 5תר ססמיס עור5 ,סנס סענמ .צר"ע 5ריד עיין5 ,רומן.
צ,ש 15רך סעס5 ,ח ספמיס5 ,פורן
צפ'ש 5פורן טעיר.
צפ"ת5ני פ6ר 0פ6רח5 ,פ.רח ,mhtn
סעיר5 ,ר~סי סעוח5 ,רכי ס3ח.
צש.פ (5וחי 0ס( .l1U"SD
5פגח ~0 n)DDיס.
צש'ת 5רס thsn bsn
צפתץ 5פת חגנח וחכיגן.
צ-צ 5די 5דרין5 ,יקחך 5יק5 ,חסן צ"ה 5ל 0פ6רס5 .ייק חמחון5 ,ייק
5על 5דיק,
ן 0וויס5 ,ניף חפ6רס5 ,ר'ך ח(.71%
5ת'5 '(1'5 ,6ון,
נ6נ.
5עמ 5דק5 ,רכ5 .נור ,ליתן צונ'ב 5וס
 ,צתינ 5יקחךמסחעע"
'ד געלס.
5ר0ס.
צת"י 5וס מקוס 'סועס.
צצוא"ה 5דקחך 5יק  361סרחעיס.
ן צת"ם 5דקהחייל תיו.0
5ני עי7מ.
צצ"ט

ן

יי0

ק'
ק' קג ,קגלה ,קני ,ק17ס ,קיים,ן קא"א קסט 6תי' 6עמ.
קסלה ,קיל ,קינטרק ,קוף ,ק(ף,ן קא.ב ק'56גע(לעע6נען.
קע ,6קן ,ק5ור ,ק ,05קרי ,קאה"ש קיוג 6ל הטכ.5
קאהו קרנן 6ססוי6
 .י(0וי.
קא.קר3ן ,קרונ ,קסס ,קסיי.
ן קאו"נ קען 6ינ 5גני(וח.
ק6עי.
ק"א ק' 6עס ,ק(3ח 6חייומ ,קנרן קא"י קוה  Shיי.
6גוח ,קול  (otnibקי( 6ניה ,קא-ל ק6כל '5ח,
(.ס.
קיגערק 6חלוןי קטני 6הנה ,קינ 0קא"נ קרקע  o)thננ)(ח.
'6כה6 nh~p ,פריסb51Dp ,ן קא-ס קנ6 1.ג 3קידר.
6רת6ה ,קסי5ח 6רן ,ק5וי  ~r]oקא"ע קרו Sih 3ט5תו.
קרנן 6סרן ,קר3ן  ,o~hקרי0ן קא"פ קרונ  16פקו(.
6רגע,
קא"ק קו( 16על .b~p
6גו.(7

ן

ן

,
ן
ן

קסי

ק"תי

419ר

קא"ר ק6תרו רגגן,
קא"ש קסל 6סנמיס.
ק'ב ק6ילנורנ ,ק6רלק3ורג,

- sts-

ק15ר6גן רס".7
ק'

קדל'ב

קמ"ק קנ5ן נן קנ5ן ,קי5ןנן קו5ןי
קת5ן 3ן קת5ן.
קכר"ה קרי 3יה ר 3הו.6
קכ"ש ק(3ח סגח ,קין 3ן סתן.
ק"נ ק3ין נליומ ,ק7ועין נתור.ס,

נרכות ,קדוסי ני6ס ,קיס נרנע,
ק3 (1וכיס ,קול גרווס,
נסת'ס ,קיר 3חל ,קלויועג3ורג,
קהנס גרולס ,קול ג7ול ,קיל-6
גר6תס ,קתן גד1ל ,קג.ן נווור,
קני3יגס ,קענינס3ערנ ,קרועי3גדיס.
קכ"א ק3ר 36ומ ,קי15ר 3יס  ~o'"tbק 1'5ניול ,קסר נויל.
קנא"ס קג.ן גמר 6נ 3קו7ר.
קכ*נ ק13ן נליוח.
קכ"ד ק36ערקד6רף.
קג"ה  bpנליק סכי ,קסהנול סנ6כ5י
ק ה'3ח.
קמ"ש קלן נת'ל וסלס.
קכד"ה ק7סי ני
קברה"כ ,
ק":מ קרוסין  -גי5וי רעח תיתר.
ד ק6נעלס?6רף ,קדוסח .דת'ס,
קבד-י ק(יע דרח'.
ק.
קי,ס דר3נן ,קה5ח דוד ,קו5כ
קכ"ה קידס3 6ריך הו ,6ק73 '07ק
דעח' ,קורט 7ס ,ק'סור 37ל'ס,
הגיח.
קג'ן ית'ס ,קפ'5ח 7ס ,קפ'5ח
קכה"ב קיסי 73ק ה3יח ,קו7ס לנ'ן
דרן ,ק5ור' ד'ג'ם.
ה3ימ.
קראל"פ קרייג67 6גרח6 6יסו לסו'
קכהזו קי7ס 6נריך הו 6וסכינחימ.
סרווגק.6
קכה"מ קידס גי6ח סתסיח.
קדב"ה ק7סי 3רק ס,3מ.
קבח"ע קנלת סע7יס.
קדזנ ק7וסין גתיייס.
קכה'ת קנלח החורה.
קד"ה קי7ס החיסה,
ק7וס סמ7ס,
קכ"ו ק7סגו נע5ומיו 151גו.
קדוט הל(3ח ,קדוט ססס.
קבהה ק3לה וסולכס.
קבוזם ק13רח תח'ס.
קדה"ג קדוסת סנוף.
קדה"ח קויס החועס ,קדוס המ7ס.
קבומ"ם קנויח תח ת5וה.
קבום"צ קנר 1ת35ה.
קדה"י ק17ס חיוס ,ק7וסח סיוסי
קדה"ל קדים סלגגה.
ן 3וטע.
קבךשקי
קופמ

קדה"ע ק7תוח ספולס.

קכ"ח קנלח מרס.
קדה"פ קידס ספקמ.
קכ"ט ק3לח .nhntu
קרה"ש ק17ס ססס.
קב*ל קול 3ן 4י.
קרו"א קרמ דחן ו6גילס.
קבל*נ קנלמי לנכון.
קב.ט קנלה תעסית,
קדוה"נ קיוטח סגוף.
קדוש"ש ק17טמ סניעית.
קבם"ם ק17ס גתקוס חעויס.
קכ"נ קנלח מיפס ,קיל גרתה נסתע ,קד"ח קנלח י3י
י מ3רוח ,קדוסה
חתירה ,ק7סיס מתוריס.
קרי6ס 3לי נקודוח.
קב"ע קגלמ ע7ות ,קורס 3יי6ה עולס ,קד,י קג'ע .7רמ ,6קדיס 'הוס ,קיקיון
ריוגח.
קי
ל 63סח ערוס ,קי3ל על'ו.
קד"ל קיוסח לו'.
קבעומ*ש קגלח עול תלכוח סתיס.
קדל-ב ק76לנורנ.
קבפש"כ קגלמ עני סכינס.

דמד~פ

ררל"פ קל6י 65עסיק.
י tl1WD
קד"ם קיוס

קיתס

יוי

ע)רמס,

תגטח.
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ינ
קינ

קהלי קס(ח.

ק7וסח תפסר ,קה"ל ק7וס סו( 6יי,

קיסי

ע)3מ,

קין

קדם'ך תםז'ם ק7ת 6דרנ
נ6ס -ערכ-6
חליס-
סקע ההסך
עלכ 6כפו(ח
ירמ גן יותו -עוגמ [-גכ'גוח
סתמ3רו.]0
_קדטש"עק5ייי ייגיס טס(מן ערוך.

קד"סקייס 6דקדי.8

קד,פ קל6יל6
קדק קרוסס ק(ס,

פס'ק ,קתמthopD7 6

ק7וס ה(3גס.

קה"ם קסלוח ת)למ ,קלי6ת היגלה.
קהם"ש קנל ה6ווח עעי ס6תרו ,קו
התסוה.
קה"ם קס(וחקפרי ,קוגטרק00יקות,
קסת חקופר.
קה"ע קנ(תסעייס ,קינטרק חענוגיח,
קורוח סעחיס ,קינן סט7ס ,קי3ן
סעג'.
קהעייי קחל עיח 'סורון.
ס ספקמ ,קו7ס חפרק,
קה"פ קיי
קמל1תפול'ן ,קניןהפ'יוח,

קרק"ד ק7סי קיס'ס.
קדק"ל קיסיס קליס.

הייסה.

קל'06

קה"צ קהלוח 5רפמ,
קייס דר3נן.
קרן 50נ',
'פיתפיי קדכי סתיס.
קד"שקייל6י
גס1'60 1.עסויין (6.3ה .קה.ק קיס הק7ס'ס ,קחל1ח הקיס,
קד"-
קרשאם"לק7ו
קול הקיר.6
קדשםיל ,
ז
"
"
ק.ה קיוסח סגיף ,קרופח סיוס ,קה"ר קק( 0לנה ,קופח סרוכליס.
קודם ס7נול ,סודס סמומס ,קו7ם קה,יש ק7וס הסס ,קיוסמ ססנח,
קסלת סלתה ,קידס הפנח ,קו
קעסקור ,6קופחסרוכליס,
סלוליסי
קטרח סקת'ס,
הסיס ,קיוס חסטר ,קרי5ח חסס.
קור 6ס7ו
,רוחיקן סע(6ומ ,ק5יר קה"ת קנ(ת החורה ,קר3ן החעי,7
קג'ן סנוף
קלי6מ המורה ,קרי6ח סחלגנול,
סענרוגוח ,קרי6ח :הג3ר- ,הה(ל,
קרן המור.0
סעני(ה ,הסרסס ,המורס.
קו ,ק1גטרק.htnlp ,
קה"א קסלח 6סכגו.
קהבט"ב ק((ו 01630 0תחעת נרכוח .ק" 1ק 3ויסר ,קגזגקיי ק17סוניו,7
קול 6ומותל ,6קטן ומו( ,קל
ח סנוף ,קסלח נ7ולה,
קה"נ קייס
ומוונר ,קניס וסנס.
קג'ן הנוף ,קר'6ח הננר.
קילף י6יכ( ,קינטרק 6מרון,
קה"ר קי7ס ס7טר.
קירוס(7361 6ח.6
קההע קס( וע7ח
קו"ב קד'ם 31יכי ,קול 3וכיס ,קו(
שהר.
קה,ז
סחתס,
קה"חק5וי סמ7ס,
גלתס ,קופן 3ר6ס ,קופ3 0סתיסי
קולוח 3יח ,קת.67031 6
ק71ס  ~tDTOOקו(ההון מ~ננ ,קג'ן
קוכבשק* 1קל וחוהר 3ן 3נו ס( ק(
סמכתס ,ק5וח סחסן.
ומותר.
קח"ט קל.פוח סטת16ח.

קרנן ח35ור,

קרן ח5ייקיס.

ק..א

קייס

קייס

קה"יקנהיסי ,קלוסחיוס ,קיוסמהיוס ,קוכ"ה קויס 6נריך סו.6
 ,קובהרש " " " יסכ'גח'ס.
קסנומ ' ,Shrnקס(וח יסיין
קסלוס יעקנ ,קס(ח י5חק ,קרגן קוכ" 5קו( 3ן (1י.
ן קוב"נ קו( ניתס גסתע
סיוסי קל3נוח סימי.7

קונש.א
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ק'ח

ותריס ,קסח ועגן.
ת ניחו סל .076
קובש"א קירי
ל גדול ,קוסי 6גדולם ,קטן קומית קי7ס תחן תורס.
קו"נ קי
קו"נ ק 3ונקי.
וגדול ,קרמת וננתח.
קונ"י קינטרק יוקף.
קונז"ר קי7ס מו דין.
קו"ד r'pידרדר ,קילו 7ע ,'0קורט קונשש' קיגטע6נטיג.6
קרם קל וחותר קמום.
7ס ,קסי6ין וילוע'ן.
קו"ע קול וסוברו עהו olp ,ועסה,
קודה"פ קירס הססם,
קינטרק עגיגוח ,קוסם עלותה,
קו"ה  rntpהתנחה,
קוה"ד קודם הדגור ,קורץ ה7ורוח.
קרח וע7חו.
קוע ד קער עניות רעמי.
קוה-י קי7ס היוס ,קירות ה.היס.
קופ.ב קופן 3ר6ס ,קופח נסתים.
קוה"מ קי( התון.
קופה"ר קימח הרוכ(ין.
קוהט"פ קיס'ח התפרסיס.
קוצ"ר קילר דעח.
קוה"ס קינטרס הספקומ.

ן

קוצש"יקילי סלייי.
ם סססח.
קוה"פקיי
קו"ק ק6ח וקפוי ,קו( קורע ,ק"ן
קהו קלייגוו6ר7יין.
קויז קתס )ה ,קויס)תן ,קיל )הלהג ו וקמר ,קסם וקמה.
קו"ר קול רם ,קולרה) ,קורח לום,
קותם .o91pr
ן קרן ורמח.
קופא קי7ס )תן6יסייי.
קו"ש קי( מתחת ,קי( מיסר ,קול
קוו*פ קירס ותן מרעין.
ה סמחס ,קר 6ומנס,
קו"ח קה ~lro1 5קו7ס חופה ,קורסן מסין ,קיי
חורגן ,קודס מ15מ ,קירס מס13ן,
קרחם וסריטח.
1מיתר ,6קיל ,קו"ש 1ק"1ש קיל סטין וקול סתמה.
ק יפיט,
חח
ין ,קוךומוסי קלוחווור ,קרן ' קושנכה"ע קויס סננר 6העולס.
ל תרועה.
קוית ק71ס מפלה .קי
1חיתס ,קסם יחמס.
ס תסלח תוקף ,קויס תפלח
קוחבה"ט קייס ח.י3 13יח התקדם .קותכםקיי
תחח.
קוחכ"ר קייס חור 13טח ראסיה
קות"נ קידס חפלמ גע'לה.
קוחב"ש קויס מורגן '3מ סנ'.
קות.ע קודס מסלח ער'3מ.
קוחה"כ קי7ס חוננן הטח.
קות"פ קיסגו וחפחרחגו ,קורסחפלה.
קוחו"א קין וחיתם ו6סס.
קות"ש קודס המלח סמר'ח,
ק71ס
קו"ח 1ק'1יכ קי( חמן וקול כלה.
חק'עח סיפי.
קו"ש קורע טסם.
ס )ס ,קו( )תרה,
ק"ו קיום)קי' ,קיי
קויי ' blpה71ה ,קול 'עקג.
קותה ,קיפה ,ק15ר )הר ,קרן )ו'ח.
קו"כ קורסכל slp ,כלה ,קרי וכמיג,
קמח וכידון.
קריא קירס )תן
קוה"ש קי7ס )רימת הסתם.
קוכ"ר ק71ס כל יגר.
קרפקייס :תן פיע'ן.
קו"ל קל ומיתר .O'bDUS
 ,ק"ת 'pbpח'וי' ,קילח חכס ,ק3למ
קול"כ קרי ול 6כחת.
קול"ק קול קירץ ,קייתו ול 6ק"תי.ן מרס ,ק3ירמחווור ,קויס חיפה,
קודס חולפן ,קי7ס ח"ח ,קודס
קו"ט קגר ותלנה ,קי5וחוהטר ,קיל
ל חמן ,קללת מגס,
3%סר ,קל וחומר הפורס ,קרס ן "סטן ,קי

ן

קייץ

ן

*אייי.

ן

קחבה'ם
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קלישו

קתן מטף קנה מכתה ,קל3ן קימ"ל ( bn"pן.
מניגה ,קר3ן מט6ה ,קליח מנס .קי"נ קרחיסי י51רי.
קינ"ה ק'יום יין .nS7so
קחכה"ם קי7ס מויגן 3יח סתק7ס.
יף.
ני
ק-ס קריעת 'ס ק
קחב"ר קודס מוי3ן '3מ ר6סין.
קי"ע קע 'עקנ.
קחכ'ש ל7ס '3מ סנ'.
ק"פ קייטרק ' 3'5פחגס.
קח"ד ,,ריה חגס יו.7
קי"ק קח(ת יעקנ ק0לת.
קחה.ב קי7ס 0וי3ן הניח.
קיר"ה קיקר ירוס הודו.
קחו"כ קו( חהן וקי( כ(ה.
ק"כ קמ5ח כקף ,קיום,כסף ,קידס
קח"ו קגין )0קה.

קח"י ק13רח חתור 'ק3ר.
קחמנ"ד  'phpמיור' תס(מי ג('ת6

67יגסי.

חדם תל' 6סן.

קחמ"י
' "15ח.
קח"צקpי)יpס
ק"חצ"רנז"ע שפם"ר '016ומ מלס'וח.

קח.ש קטו 6חיזך סק'.
קזט קורע ,nDD
קט"א קטנ' 6תגה.
קטה"ם קטויח הקת'ס.

קו טהיי.

כל ,קי( כלה ,קנ'ן כקף ,קערח
כקף ,קר 16כן.
קכ"ך קו7ס כל ד3ר.
קכ"ז ק"כ )קניס.
ק"לק,מר ל'ה ,קנ(ח'(גכין ,ק7וע
ס (כן,
ל3נח ,ק7וסח (וי ,קיי
קי7ס ('י ,ק"ת( 6ןי קיס ליה,
ק( (ה'3ן ,קרי להו ,קסס (יה,

קסס

(.3

קל"ב קרוס (3נ ,0ק,ו'1פנ13רג.
קלבד"מ קיס ('ה 73ר3ה תיגיה.
קטו"נ קטן ונדע.
קט"ט קתמ 6טחינ 6טמנח.
קלברר"ם" י "
קלנהזש קיי( 3גין חמתסיח.
קט"ט קטנ תכירי.
קלבכים קיגיח (ו 3כ 5יקוס.
קט.ם קטורח קתיס.
ק.י קנ(מ 'קוריס ,קייס 'לר ,(6קייס קלב"מ קינומ ( 1גכ( תקיס,
ק'ס
יח1ס ,קה( יי'6ס ,קה(מ .עקג,
ליה 3דר3ה ת'ג'ה.
קס(מ י5חק ,קו( יהו7ה ,קי(
 3קלזח קלעיס (50ר ,קגס לך 0נר.
יעקנ .,קונס ייון קסח יהינסן ,קל.ט קסס (י טונ.6
קפי5חיי ,ק5ויי
 ,קר3ן יחי .7קלש,ב קיגימ (טי .363
קלי' ק(יפה.
ק'.כ קו( י' גכמ.

קיר' קידוסין.

קל"י קייתי (יסיעחד.י.

ס (כן.
קירו'ר קי7וס יייסיינייס.
קל"כקיי
ס (כג הנת!'6ס.
קי'ה קדוסח ייס הכפיר'ס.
קלכה.נקיי
קל"ל קיסה לעמ( 7ג.6
קיה"ח קיייס סחים.
ק""מ קרונ (ת5כיח.
קי"ו קיי1ס 'ד.ס ורנ(יס.
קל"נ קסרו (35יע גסגלה.
ק-ו-א קותה יי ויפ6 151ו'ניך.
קיזק"צ קינן ' 7'0וקינן 135י.
ק"ס"פקיינ 5קיף עיק ,קרו( 3קוף
פרסה.
קיו"ר קי17ס יי'ס ורג(יס.
קלע"ל קדסה (עחיד (.63
קיי"ל
לן.
ת" לו ,קו'תיי.ליסיעחד ,סל"פ ק(סחל פגיס.
"ס
קו
קי"ל קד
'6תי
קל"ש ק7סס .hounS
קיס ל'ה.

קלת'ב
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קויי

קלת"כ ק,גוח לחסעמ 63נ.
קשקיל
ס,תפפת ,קנסת35ח ,קדתה
תורחי ,קדמי"ה3ח ,קסלח תסס,
קול 3%סר ,קון %כ6ע ,קי3
%יירי ,קיל6תעעער ,ק 5עסרס,
ק5יר תזרמי ,קיצן תוקף ,קרנן
נ קגק 6עקגק.
פנחס ,קלי6יתיפי ,קר'6חתנילהי לימק"
קרית מלך.
קנים קפיגור געסס שעור ,קטנה
קמכ"ל ק 6תינטי ליס.
לנינה  'q'pקנומ קש7ס ,קנין
קטכע*ל קתינעי5 6יס.
קויר.
קטב.ק קת5ן 3ר קמלן.
קמר קר31יס גטסי רחוקיס.
קם"נ קרי6ח תנילח.
קנ"ש קנין ס5ס.
קמ"נלכ"כקרי6חמווילסלנניכפריס .קנש'פ קגיןסיליח.
קמדפ"תקינן תעמר רתועטנ 5חרותה .קס' קמני.
קמ"ו קול תנסר 161ער.
קיט ק 6סנה' קנ5ח קירר ,קטלת
קמו"ר קול תרסס ודפס.
ן  to'nPקמח קוסייס ,קגימ
קמו"פ
קעתה ,קגין קירר ,קן קחיתה,
מכלן וטכסן.
קמוק"ט קנח תכ6ן וקרם תכתן.
י קניני  tol~pקן קחוס ,ק5ח
קטו"ר קול תרסס וריח.
קסליס ,קריח קער.
קטב קרסי תזנח.
קס"ד ק6
רעתן.
קם" 1קילוסס5סקי"
קמ"י קליל תענו י3ק.
כם ;תן.
קטכומ"כ קרם תכתן ותכתן.
קס"ע קיגטרק קיר כטיס.
קט"ל  bpתינע' ליח bp ,תסתע לן .קס*ת קלי6ח חסר חורה.
קמל"כ קרי6ח %נ'לסי3נ
' כפייס.
קסמ"ח קג6ת היפריס חונה הנפה.
קטים קנירח מח תליה ,קוגטרק ק"ע קנל עם ,קנלהעיוג'ח ,קנלח
ערות ,קיוסחעילס ,קו 5ענית,
הלחוות ת5יס.
קמם"ו קו 5תנסר תנסרויגויר.
קוס פסה ,קינטרק עגעוח ,קורי
קמ"ע קוגערק וונחח ערג ,קינערק עכניס ,קוסי 6עניתה ,קליל
ע3רוניח ,ק 1'5עס ,קרגן עיט,
תסוה רתכה ,קמין יענילה.
קמ"פ  bpתיסרגי.
קלגן טילהי קרגן ענ' ,קריח
קרן פור,
עוז,
קסם עורף,
קם"ק קנקל הקנקל.
קמיט עלתך.
קט"ר קול תרעה ריח ,קריח עלך ר.3
קמ"ש קג5ח תלכוח סתיס ,קרית ת6ס קע*א קיגל תליו במריות.
מעריס.
קעאה"ד ק 53.סליו 6מ ספין.
קמ"ח קורס תחן תורס.
קע"ג קעור פמודי גילה.
ק'נ קו 5גג.ייס ,קול גהי ,קליפת קע"ד קנלח עדות ,קער עגיומיעחי.
גגה ,קרצן גהג ,56קרים ג6תגה.
קרנן עולה ויורי.
י
קעע
לנ"א קנ6מ לסייס.
,,
"ו ,
וי
ק
קע*י קהל עדת יסנין
קגא,ם קשה קומריס.
 ,קינן על ',7
"4ב
גחלת 3נדי.5
ק15ר עקיימ '5חק.
קמג קנין נחול.

קנג?חש קנין נתיר וסלם.
קנהיג קנין סנוף.
קנ"ח קנס חכתם.
קנייה קידום נר י' 1ה3ד5ס.
קנ*כ קנין כסף.

קי"

קעי

ן

.

%כ
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קע,כ קעלח כסף.
קעל"ת קנעת עחיס לחורה.
קעם"ש ק(3ח עול תלכוח סלס.
קשנ קו( ע(ה מף.
קע"ע קוגטרק עק'5ח עקרנ.
קע"פ קסה עלי עגי7חכס.
קע"ש ק5יל ענ'ג' סחיעה.
מקס
ק"פ ק
קלחהלפגוססי,גס'ס,קנין פיקרל
ס,
וח
חי קר3
סקח ,קוי6ת סיסה ,קוג' סיה
קפ"א  tobn9b hi'Dpקעי,r~h 05
קפ"ד קם'5ח ירן ,קר6יס עמטגי,
דרסגיס.

קפ"ת קי'6ת פרסח חוכחס.
ק"צ קיעח מקה ,קן 5פיר,

5גור.

קצייד ק15יי ייניס.

קרפ

קסלות קדס ,קו5י קולוח ,קול
קור .,6קונטרק ק3להי קוסט6
 ,'hpקתן קטן ,ק5ת קהלות,
ק5ח קסס ,קר 6ק7ר,ס ,קרן
קיתח bn~p ,ק.60'7
א קויע קגע  ,706ק5ח קחלוח
לין'
.r)~ab
קקא"ם קנלת קג'6 1ננ סידר.
קק"ד קדס' ק7סיס ,קי 6ק 6יד'ס.
קק.י קהלח קדם יסר.56
קק"לקיסיס קליס' קיןקיתח('סל6ל.
קק"ס קנול קגין
קק"ק ק17ס ק7וסקייס ,קסלחקיס
 ,hph~pק,ס קיס קלי.6

סייי.

ק' רנגיס ,קינן ר6יה,
ר6סיח ,קרני ר6ס,
קר13
קרכ'י קר3ן '.7'0

קר3ן

קסי יסעיס.

קרכ"צ קינן 5ניר.

קצה"ח ק5וח סחסן.
 5רעס גרול.
קר"גקי
קצויכ קי7ס 65ח הכינניס.
קרה"ב קריעח סנגויס.
קצה"ע ק5ס סעולס,
ק5ת העליון ,קרה"נ קך'6ת הננר.
קלרח סעוהר.
,
ה
ל
ו
ח
ס
קוי6חהחרגנול.
קרה"הקגי6ח
קצה"ש ק5ח ססתיס.
קרוכ"צקול רגהויסיעה 63סל'5דיקיס.
קצה"ת ק5ה החחחון.
קרונ"ב קרחח וגנחח.
קצוה"ח ק15ח סמסן.
קרו.ט ק5יגיס ר6סיס וטי3יס.
קצ.טקייס 75יקטהיי.
קרו"ת קרקק16ח ומי6טר6וח.
הוי"' ,ק5ז עעיס'ס.
קצ"ם
קף"ח ק5יר ר6סיח חנתח,
קרנן
קצמצקקמ
יר ל5ח גוגל 5נ'.
5י
י6ס חים.
קצ .ק5ח סיפריס ,ק5ח קפריס.
ם ק5ור עג'ן ,ק5ת 5ר'ך עיון .קרי"ם קייעח יס .q'p
קצ'ע
קרכס'תקי 6לו 6'3כרח'קילקי חתרי.
י .OhD
קצ"פ ק5י5
קר"ע 67 hllt~pויל/,6רעו7 6רכוין,
קצפו"מ קלימס פיגקיס ותנח.מס.
,/
עמל גקי.
ק5ח קהלוח,
קסה.
קר"עשש"ן קנל רגת עתך סגנגגטחרגו
קצש ;.ק5ור סלחן ערין.
ק"ק ק3לחקנ'ןיקייסי קייס'ן ,קיסיס יול.6
י ,קהלהקדומס ,קר-פ קינן סקח.
קיס ,קיסי קרטיס

יג"ק

חיח

'

-קריצ
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קשיי קדום סל יוס,
י5חק ,קיקו סל

קה"צ קינן 35וי,

קר"ק מקיעה תרועה .oD'pn
קרקל"שקיימהר6סיגה קרסהלמעמס
קרשא"ה קונטרה ר,סלתה (6קגן ס.'15
ק"שקנלח מנח ,ק7יססיס
 ,קסלמ
סלתה ,קו( סח ,5קו( סתתה,
קיל מסין ,קינה סגימה ,קנ6ס
סגלה ,קנין ס5ס ,קרין סלס,
ק5יר סמ.ט ,:קרנן מנועה ,קרנן

קשל"ה קעור סלמס הקדום.
ר ם 5הוכפן.
קש"מקי
קש"ע קעור סלמן ערוך,
קציי
עתך.
קשע"ה קר' 06סעע על סהרה.
 siwpקינטרת סהס 75קה,

סל ליקה.

6ט 1מור.

קשאמ"ל קדיסין  1'bDאסירן ל6'3ס.

קש"ב קימה סל

3סר,

גרכם.
קשב"ק קל ס3קליס.

קש"ג קחיסירי

גליל.

.

קונטלק סיח

"ת.

ס3ה ,קינן סלתיס ,קלי6ח סתע,
קל,גן מס.
קשש קמיט 6מריס ,קמר 6גי7ל.
קשאח"כ קדסיססיני מ,י63 3מר'וחן.
קשא'.מ ק17ס' 1'bD 1תסירו' 'p)p

שגג

-

קתיש

קרנןס.י
1

קומה

קסר סל

קש"ק קנלח ס3ח ק1דע,
ק'ית ,6חק'עס סנר'ס מקיעה.
קשר'ק תעעה מגריס תרועס חק'עה.
קשיש קופס ס 5סר5יס.
קשית קיפה סל סנן( ,ץ6ס סנ6ס
0חי~ח ,קמל ס( מפקין ,תקיעת
ענר.ס תקיעה.
קדים חחקנל,
ק"ת קניך מורה,
קירס חפלה ,קול חרועס ,קורץ
ן :חודם0- ,ה',7
מירה ,קינ

-חענימ,

קין

חתה,

קסייי

מגוייס ,קסר 0ס'5ן.
קש"ה קי 6סנט הלכה.
קשר קנל סיעח:ו וסתע ,קינם סתיס קת"כ קינומ חסעה  ,363קרגו חלוס

נכגור.
יקרן.
קת"כ קיגטיק מקפו כהן.
ט
ו
פ
ק
.
ך
ת
ל
ע
קשו"ע
קתכ"פ קו(עוק הפלח כ( פה.
קשו"ש קול סטון וקו( מהמה.
קת"מ קונס הפלח תוקץ
ק71ס
קשושת"ח קי 6סנה יס'תס חלת'די
 nSDnתנמה.
תכל'ס.
ס חפלת (עילה.
קתלקיי
קש.ו קטן מענר :תני.
קת"ע קורס חסלת עו.3ח.
קת"ש קודס מפלח סחרת ,ק.יס
קשרפקיים סהג.ע :תן מיעון.
הק'עת סיפר.
קשח"ב ק7ם'ס סמי63 3.חריוחן.

