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סען סטונ.
חיוס ,סילחימוד ,קילמ
שה"י
סי
יסלס(מחיומקין ,סנתסיו3ל,
ס.ס,
סער סיחוד.
ש~ה"י פה" סנמ סיוס סקמ סעס.
שהי"ל ס3ח סיוסציי ,ססיס (ח6ליך,
ססיס (ו.
שהים"ב סה'ל סילדח ט.
,
*
שהיסחב "
סילעח .13
שהיש'ב
י
י
ס
פיר סכפץ,
סל סכמו,3
שה"כ ס6ת
סער סכיגס ,סעח סכוסי ,סח'

סיסיי0

עפ
שהכ-א סגיסה
יכ'ס 3גיס6 6חד.
שהמכ  e'naנכלל.
שהכע"ה ססו3 6ן ע(1ס חג.6
ססותן נות,6
שה"נ סגת סג,(17
י כגטריס ,ט5תומ סגיף ,טס
סיט
הנדו(יס ,סססגוף ,טעט7הניף.
שה:ליש ססגיעס לפרקס.
שה"ד סטעח סד"ג'ס ,סיל' סדף,
קתח ס'7ן,

סעי

היג'ס,

ספין

סכ(יות.

שהכ"ב ססכל 3ר.6

שהכנ'ב ססכ( נסיס ניט.:

ססיס למ6ליך,

שה"ל סג5י ס5קו
סשח 5ו ,סצתס חלוי ,סס
ה(וו' ,סנ.0ח35נס ,סחי ח(מס.
סנת חי6
שה"ס סנעח סע(.יס,
מצועוק ,סיל סתע5וח ,סכלו
סרגס ת6י ,סצמן סתעלכח ,ס(תס
סע(ך ,סס  :סעיה -סתקפר,
סמפוכס- ,חתקרס- ,העסק ,5סעוסהול ,סתןחתסמס ,סעייסתסתצח,
סמסק'ם.
שזדסרםעלPסnמlזbרSחזס(ויס
ימ'(76ננעל.
שהטוכרל ס3ח

קיוגס (נ.6

4

-

-

שצא ן -
-

-

-

שהלם
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סער המסו3ה ,סעח סמעלס,

8ע 8*45פס סטמגר.
טוהכהרה 0לתס סתלך עליו סט(וס.
~ 4 P Wפ חעפוכפ.

סחורח,

0י

זשרוץמל"מסתהלתיד ע 6'3ליד עעקס.
שר ~ ispp).סלטוס 0נפנא שהתנ"כ מהחייה מיפח נסן.
סתיס tph,
שףס
"ס ננ,ר ,סס סנכ3ד nau ,סףו סעעוח רו3ל1ש
ננר7ס' ,0.סתחח סגספ ,ספופרח
סקל 6שי' ,6סייר וקי'ס ,סתי
ועלנ.
סג76
61 olbaעח,
שדג.ב סריכל (סיה גדגרו ,סהתורת שו 8.סכול ו6לעוה
סתיס  tpblסק ה*פי
נזיסם נהן ,סס סגניל.
 ,סלס
סוחנהב טסגכס 'ו65ס .13
6ח.7
נ '1בו
טעורה 0יג 6יט סהה יו
ושהל'ם %י הגקקל.
סומ".
שדגת'צ סהנסעח חלז'ס .13
טול'ס סיתר הקף ,סעל הקפק.
חחל ועגי.
ששהךם סיג
ש7מע סנוע סענה ס3יעח קעיוח ,טדא"ר סתיס י6ון
0ט ר~~פ פגה העגלס ,סגמ  30 mnmו5ל מע0מ.
הענ,ר .סגההע,לס .פעיהעט7ש טדארמיע ס 3ו6ל תעסס עייף.
שףנ ס"לח31 .קסחיי פ3מ וגוסח,
סרן סעוףז סו0ווח
זמהע"ה מלמה 0הלך על'ו וזסלוס.
סיחע ונויק ,פולעס מ ,סועיס
שרדפפ6ר המוקקוס .סניממסיירוו,
0ה נ7יקו0 ,גדעס
(531יסי
סמ'מה העקח
פלחן "פג"ם ,תדיעמ ,פמ'ממוגייול.
ס 0הסועל ,פגנת סערסז ן 0ער שוב0 4,סיל ו6דל 3ר .6116
הפנה
קער4ך4פו.סו ,0פעפ טיככץ'ם ת.ת סעימ*1י3 63 6פלמ
ספגל~ ,פר5-שלן0 .,ר ט*מס.
 h Pעשסטה 6חי~מו :ח.015
טידצ (0י" סמגת ,סעעון
סמ'עח ונ'7קת.
י
ששווככ.
סע.77150 0
ו
ף
ק
י 3כל.
שה
יקזק א סקדסי ס(יח הקן,ן %ק נוובקןסי
קקר6ה nbc)p ,סקנלה ,סס שו'נ יבולסיבליודסי ~ iosוגיס,
הקנון ,סס סקודס0 ,עוסהקלופ-ס,
פר וניו(.
,
nc
ק~לSbחקוס7קסע.ן ,סער סקיוטס שונ"ט ס13עס וגלגול סגיעס.
ס
סקיו0ים ,סערס"דיס .שו'דסי6ל.ןויורס'ן ,מיסינר ,טוסך
שריק"ד0עית
דתיס ,סתן .0371
טוהש -טיר ססיייס רנס .ן
מיד"77 6נ'.
שה"ש  nht~ngסליסי פ'ר ה"ירס,
שו"ה מ6לות והור16ם.
1
ה3ל, .
0סע0יעיסס.פעיס ,סנוי סטסי 0עי שוייב
י
י
ס
עעה"נ סיען חניד.
קיתש4ב 0תסעמס גהעוגו.
שוה"ד סילי סדף ,סורח היין.
סשי'ס ינס.
קוהש-ר
סס הת"ר ,שוה"ל טיגה ה(כוח.
שה.ת סזק החתתס,
 nnwgסמולס ,סער סחערו13ח,ן שוהזם סול סעועד ,פורס"ה.ין

"גי

ן

הע3יח.ס.

יסיי.

ק'1י

,

שוד.י

שי

.

שחזצ
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שהיב

ר ',SbS
שמ*י סית
שוהינ סור סגקק(.
סיתרמ יוס.
שוהנ"ם " י
י ספימ'ן.
שוסם"פסיתי
שוה.ע סורס 0ע3ו7ס.
שום"ש סותע ותסתיע.
שוה"ק סי0 '5קי'רס.
שומ'ת סותע מפ(מ.
שוה"ת סוק סחרוהח.
שו"ו סס ומם ויפח.
שהנ סתס יג6תן ,פון וע(ס.
שץ וט"ב סמ' ~עינ ~עיחמ נכוחל .ש~נ"ח סו 6גמ.
שהז סימעין י)1לקין ,סירוח ו)תירוס ,שונ"ע סו 6גג
שו"ם סילייקי קותקי ,סוסן קייומ.
סס ו)כר.
שהע סימנח עתקיס ,סוככי עפי,
שי"ח סוס ומניכח ,סיר וחתור.
סיכן עד ,סור 0עליו ,סמריח
שוח"ט סימר טוג.
וערגיח ,ס5מןערוך ,סכר ועוגס,
שוח"ת סומלי חולס.
ע וטגף,
שו"טסומרטוג ,ס(ותווטיגו ,סק 65סס וינ3ל ,סן יעין ,סי
סחי וער.3
וטיי..6
שוע"א סי(חן עלוך6מרון.
שום"ה סמ.טס וטריפיח חר.06.
שו"יסיהריסר ,56ס'חיהו'6ר'' 7הת'יס ,שיפ' סיפי.ס ,פיפר ,סימי.6
שו"פסיספיוטה,
פורימ ,סכחס
סתעוח .1וג(ומ.
 t~hD1סהמס שמי(וח ,סיק
שו'ויט סגח ויוס טו.3
ומ(יט.
שוי'ם "
ר.י
שופו"פגוקקיס ,ס
שוי"ר ס(יס ויסע ר.3
נדו(
שו"כ ס17ח וכרוו'ס ,סי 0כקף ,סיח
~DIDן פוריס קטן.
מי שופ"ק 0וס
וכעקי.
שופ"ר סען ו6ין סגע רע.
שוכ"ט ס(יס 1כל טונ.
שו"צ סערו ו5פיגיו.
שוכט"ס ס3וס וכ( עונ ס(ה.
שו"ק פוטס וקטן ,סי(יקרילס,
.
שוכ"ע סו:נ ,?DD .ס1כן טי
וק"ס.
שוי.ל טכ.רו ו(קיטו ,סתן ו(13גה.
מיור"ך,ץישי סיח.ח ).1כח (ע(וח נסר5יון .שוק"ר  plnDוק5ומ ר6ס.
שולכנ"צ סיחיה .1וכח 675וח גגחווח שו"ר סיג ר6ימי ,ס5וס ורעומ ,סן
ורנל ,סק'5ס ורתסיס.
5יון.
שולב"צ ס'מ.ה .1וכה (ע5וח 5יוןי שור"נ סן 1יג(.
י
ה
ג
ס.חיח ו'):ה )? nthגגח1וח '5ון .ש:ר"ח  OJCוי6ס מיס.
סיחט תוווח ,6שו"ש סיה וסרוח,
סו7
שו.מ סי 36וווס'ג,

 mmnינס,

פייו

סי'י

,('5111
.י
תק
י.
סת
ו
סח
יף ,מחי'

וווי',6

ותגמק,

סחר'ה

סימ.ן

ותער1ח ,סס ית(כוח ,ס"ס ותסג'וח,

סע.י6

תננ.65

שוט"ח סותוןו.יחה
ו,
"י
וי
" סתי(6
מיוח.

.,11קוו6

יו,ימיר,

וסנר ,סיהר ג'גמ ,סיתר סכ'ר,
סיויימ
 ,מימ  ,Sbnסופט'ס
ססוס6ריח,
וסיטו'ס ,סת6

יפיי

ר וס'ח 0150 ,וסלוס,
ססיסס ,ייי
סר'ס יפרומ ,מפוו וסתמן.

שוש"ב סיט'ס סנע(1ס.

שהרדים

שושלתםסוס3יג6יתסיגומ,6

ש-פ
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סוס.3נ 6ומח"במנחמגיכם ,,3ספיית63קריוחן,
מחל 3ס3ח.

שחיטא סחיי 3לצמריותן.
שחכ"ש סמל 3ס3ת.
שחכד"ל סתי3 (6ן יוריולי.
שח*נ סלת' חגינס.

שח"ה

-

סגת סו( (1utno

סערמסנין

סגפם.
שחה"ט ס3ח מול
שתה"פ סמ'עח ספקם.
שוותיק  610וסקר.
שושר"ש סריס יסחו סל'ס רמחי סתי .6שהיו מס מס ויפח.
שהתס6לימוממינוח ,ק (61 3מעמס 1,שחו"ד סחן ח( 3ו7נס.
ו.עי
ק tsto1 61סופך חומס ,ס,תע שחוה"מ אנח ח~( מת
חטה 1'ff ,חס ,סיייחוחטגמוח .שחו'ש סחיעס וסליפוח
סמרת
ויתמרטסגיי וקת תמלח מול' תעיס .שחהמ סחיו

סייעי.

ש"ז עטע ~ו ,סגמ,טר ,סנ3ת)לע,
סל )נ ,סל  rtrסל)נםnwSD ,
 tinsrסס )כר ,מעןיימ ,פנס
)ו ,סני16ר  ,lnSrסני16ר )קש
סכידחיס ,סעומ)ענ'ומ ,ספחי )סב
וה"ה  nnSaגלען חעכ.6

,

שזח"ה סלתס )לתן מייס סלנרסט6ס.
שדכ וקרעו כלס.
וחז"ל סכ3ח )רע (נעלס.
שדת סגחיתן חפילק.
עךח ס(6ומ חלים nSha ,מכס,
קנועמ מתולם ,טנח מנון ,סגת
מגוכם ,עיתל מנס ,סמועי מון,
סמיעמ מולין ,סטם מרסה ,סטר
מו ,3מעל מרקס ,סער מליחס,
סיחת חול.ן ,סירס מרססי סל
מנרו ,סלמג ,סל"ו( ,סל חכם,
סל מלג ,סל מרס ,סלתס מיסה,
עועי מגיגס ,סת'סמרסיס ,סת(ס
חיסם ,סתסון חסיה  nb1Vחגם,
סיס חדסס ,פנו מכפיס ,פזית
ס"ס מרסי  ?1Dnחלס,
חייסי
סכרי מכיס ,ספידחעמדי enDn
מרופס DDn ,מלקוש ;פסי

מכניס,

יייימ'

יייסף'

סתויתויכמס ,סיירמלייןוימילין.

פדות וקלות וקם.
ווהו
יגת מך 4סער מלי ~כר.
שחץק"פ
ו יכרוכמ לנרכס.
שוזיל פ5ירומיייכ
.9br
שחכרו סבל הלי
שה"ש סומר פינ ,פתיק טי*6
שחי"ל סטמ מייס יוס.פו (.7
שח.ל סמע6גו (פניף סמל (סיום.
שחלאה"ש סמל 6 nlfoiסל ססנס.
שהל"ב סמל לסיס בסנח.
סוחל"ה חנק מייס לכל מי.
שחל"ס סיח* מפס לננס הלויס.
ת"ניס ע(יסס ,סמיק
שח"ע פיכו

מיס

.

עלתוח ,עמרולי ע73יס.
שח"ק סו 6חולט קתן.
ג5ולימ.
שחש"ג סירס מרסס

טוהשת"ה פיפס תילייןג
תס
יל סנתזי
תכתים.
טן'פויגיליי3
 ,יומר יו ,3סמיק
טת',6

 t?1.gמסרס ,סב( עו,3
לכד סרחה ,סל ע3מיס,

סכריוני
סליסעפח,

.ט4טנ,

סתיס עלעול,
 toltnuפכךעו3ס,

עעע 'sg

סס

עות6הי
ס
סין  .albסיי

סעל'הייקח,

שט"
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*רואין.ן סמיעית יסגיס,
שפרא סטם 6ממנס,
יי
פל
סט
שט"ב סעייגגערגעי ,ס
ל
י6ס39ורב7' ,ייימ ,סל יד ,סליי'י ,אס
יום ,סל יסר ,56מלותך 'מנס,
סער' ג'רורין.
סלתם .לחקי ,סת 6יפלרנו ,סתו
שטב'ז סעוף פתח,
סתע 'עקג ,סתע 'סר6ל,
שטד סטרגייר.
'חנ'77
שט-הסיעה עול העיר ,סטר הזלכם,
ספח יסוריח ,ספת יון ,ספחי
הרסקה.
.סג'ס ,ספחיס יופק ,ספח יחלי
סים'יסף ,סרסיסע ,סרס יסר,
טימס טינ.
ס1
שט-
סחייייח.
שפרא מקילי טינוחך וסדינן 6סו)רי.
שכזזיכן סנה טוגת ותחוקסי סבה שיה"ב סת 6יקיתט 6חל נרחהיס.
שיאלים סו 3יוס 6מד (פגי תיחתך.
טוכס יעו5למח,
ש".כ סיס 3י ,סיס נייו ,ממח'
::פום*צ סעה טוכס ותי5לחח.
'טיס  ,'3ספח 'חי .ntch~s
שטומ"ת סגה י31ח ותהוקמ.
שיכא"ץ סיס 3הן 6מרייח.
שטיק סער וקונן.
נורה 3ית'ני ,סיטה
שפ"ה מטס ח7סס ,סעימיג ,ספר שישב
ס
"יתיני.
'33
3תהלח
חוקה ,סע מליחס.
שיכ-ה ספקה יפה )3עח החפגח.
מז
יקה ,מעל מ5י וכר.
שטח'ז
שיכיש סיס 3י.076 7
שטהח"וסעסיטר מ5י מלק)כי.
שיכ'כ סיס גו כרח.
חל'5ס.
שטמ.
שט"מל מסלעוי
כמב"מ שם 3ו התם ,סיס ט העסה.
ס עיכס יסועס נמתה.
שיבתם ס-ס גו קלגס ,שם  13קפץ.
ש"כ סטר כחונה.
ח ממס.
שפ.ם פעה יקונ5מ ,סער תוק ,07שיכריח סיס  13יו
המילת ,סער הכירט.
שיכיש סג' ייקף 3ן סעעין.
סטי
שטט"ח סער עמילה.
שיכתרו שסגו 3גל ח6כ 5מכך.
ששם'כ סער תכ'רס.
שנ"נ ספחי יסניס נ.,
שסמ"ק סעה עקינ5ח.
קרויב מסת יתי ה3רי6ה.
שטך סגננוינהיגו גורלן.
שיה"נ סלסמ יתי סנדלת.
שטבע מטל עקק.6
שיה.ר סיר' היס.
 * crpwrפקיקח ,6סער פטירין .שיה"ח ססח .ת' השל.
שט"פ סערי
קיה.ל סיחיו לו.
שפ-צ סטר 5ו6ס.
ש-הום סנעח ית' חהמתס ,סתיגח
שי' סימיס.
יתי הת,לס ,ססת 'ת' התעמס.
ש"י ס'6למיענן ,ס6ריסוג ,ס6ריח
'תום הסגה ,סיר
יהויה ,ס6ר.מיוקף ,ס6ייח יעקב ,שיה"ש
ס6י
חס'ריס.
ס6ריח יסרבל ,ס13ח יעקנ ,סג
יעקב ,מנמיייוסליס ,ס3ע יחוןח ,וכיו"כ ס'ור ברכה.
מנעי יסרן ,ס3עח 'תיס ,סרה שיו"ט סל יוס עוג ,מהחח יוסעינ.
'כוסע ,סיתר יסרבל ,סוהרת ויו"ק סיווי קרנן.
'גס ,סוג'6יסרבל ,סומנת יעקב ,שימ' סיחים.

'

ס"מ '5מק,

שרי -ניט-

שטו

נ המש ) deסיקוסנפטי שלוט
שצח מדח פט תסס.
י'
ימי נ5מ.
יים מקל ססס.
שתזהשיס
סהתל"א סימיס(יפיס 6רוכיס ,סימיון רשע ס6עח יעמלן ,ס6ו"ם יפקנ,
טלעוח.
(
וסטנ5מסיhיס.pעטם ,ס( ייס יי ,3טיעמט"ו סיחים עדפיס
 ,פיס 1'SD
פךס.
ספמס יום עינ
י 6לסינויי "1 .706שו-ש-ם סיסי6ל עוסיס ר15גו ס(
שאיאהא סעע יסלסלי
עקום.
שרכבלל סיכוין 6ת ל3ו.
טרדיי סופנם יוס כנגד יום.
י4ם ט(תס י05ק פוכס ,סתו6ליוקף
שר"ח סקי( :יקזק- ,לופר- ,למוח,
פין.
לסרן ,סיס (ה סחיקס יפס רסק 'ייכסקיפ ,סע6קיערו,י6
סתוס
(
י'הודה ק56ינעיננדנן ,סס
(אכעס.
יסי6ל קידשו מעל ידיקיוסין.
ערל"א סיס למן 6מריומ.
ניקיי סעע 'י קול ישרה.
, .na*e
*
טיקל" 1סת 6יקיים קנס לוסע.
שישקרו סימיס ללויך 'ת-ס ומגש.
שילארהט כימש (16ון יחס וסיס "1ר סריס יתיסרג.ס ,פלתס ק)ודס
עו3יס.
.1ש"א סיערת יגס סל 6ג?ו.
ש"ל*ב סיס לו נגיס.
' ס.מ63ר.
שרלחסאהלסימיסלסייסיי3יס 6לוכיס ייון
עי"ת מהי 'חכרך.
ולסקוס.
סנ 0כלי ,סגירת כליס ,פרחת
קרלים'א סימיס (16ון יתיס '3%ס
כליס ,סנר' כלי ,מתי כמן,
6ק.
סער כתוגס ,סל מס',
קרל"ע ס6לימ יסרך( ל6יפסיעילית סיי
י
ף
ק
כ
 (0כל ,פלוס כהן ,סלפם כסן,
שיעט פיס (ו ורן ,סיס ( 1תסיר'ן,
ססכיל( ,עגיכגסים ,סר כשר"מ
סיפגו יכול (יס3פעעיס.
ספמס כגפגהה ,ספחי כסן ,סקול
שקלנוע סח ,ירי ,קפחי)  tpSנמי

יכ

כנס ,סתיקמ כסוד6ס.
ענר.
טכ'א ס6ר כ( 6רס ,סכל6חד ,פכ(
שהליס סיס ("ססיף.
לנוסק סל כל .o~h
שילם,ב סיס לו פח 3קל.1
קרקר סלעם יסודם לע י6פ6פ6רט .הכאו"א סכ( 6מר 61מד.
שלמ"ע סויחייילגני' מעיר ,סיסלו טביב מכחיל גתורס.
יכביש סכר 3עי(ס.
חקנם ,סיס למיל.
ושי"ם טעם תקו53ח ,סם י חגויך ,עככשת סכחי3 3תולס.
:ב'נמ.ויי כגקמ מולה.
ססקחך יפס תדריך.
עכ"ד סכן דעת ,סכרדירס ,ססיקס
שיסרב פסח יפי 3ר6סיח.
כסויכם יעי.6
שהמר'נ ספחים ,וסק תסית ד3רס
טכד'א ס( 6כדוך 6כילס.
גכ0יס,
שיטה-נ סלסמ יפי סגגלס.
עכד"ע סגסח 6כיון רעל על.
י כגקתסגיולס ,סכן ,610
ששה*ח ססח יפי פסול.
ן שע"הסיוי
זסימהק פיסם מקוקס,
סת~מ כ( סקפליס.

שכהבכ'א

- 15: -

שלהעקש

לסתה ,כל (ו' ,ס(לולב ,סלתם
שכהכליא סגי נ0וג'ס ח.63ס כקמר.
(ור ,6.סתמח לג ,מתן (תקור,
שכה"ג סיורי ננסת המלס.
סי'ומ לעריומ ,סני לומוח ,סער
שכריכ מגס הכח.31
ל3ן ,סר.רומ (.3
שכהזם סכרו הרגה ת.76
שלש הטירח לזחוח .136
שכה"ג  o~snכוכבי שניכה.
ש ל א ש סחן לה'וח 6חר סגת. .
שכד ס6ר כקות ועונה.
של"כ סם( (היום נמנח ,ק(636חריי,0
שכו"נ סנונה וניתורה,
סל 6נוהגו ,סל3 6סג'.1
.
עולס).
 p"ci1ttסבתו וגדולתו
שלב.א ס(53 6חריוח.
כהגכה.
שכויכ  ih1Sכמין
וורסיי
שלכביד ס(36פג'3 .חזין ,ס(3 6פל
שכוייל סכ.יו ולקיטו.
.
גם
שכו"ע ס6ר כקיח ועינה ,סכר ועו
ס.
י
געלדין.
ן שלכ.ג כלווה 3ן גבירו(.
שכי.פ סכתה ופקח.
שכס סככת וכר ,סכבח ורע ,סכ( שלס"ד סנ'ח '3ח דין.

תי6

ן

שלב"ז סל,3 6ה:ה.
;ה ,סכ(יוון.
שלמ"כ  bioנכחה.
שכול.ב סכנת ורע (געלה.
שכ-ם סכל טי ,3סכר ט ,31ככר 1שלכ"ל  -שלבל"ע ס( 63 6לעולס.
שלב.מ (3י'ח ת(.ה ,ס(6גת.גו,
טרמך.
ן ס(6ס'י
3סעח ת(6כס.
שכ"י סכר יוס ,סל כ( '~ס.
שלכט'י ס( 6גתקוס ינוס.
:וכ".ר ספחי כהן יסתרו 7עח
שלבמ"ס ס( 6נתקוס קכגה ,ס(6
שכ"ל מנעה כוכה (כח.
גתקוס קעורה.
שכ"מ סיגל כחג תומאס ,סג 0כלס
הלכתף ,סכת  ,D1fiס (:בקוס ,ש-במ.צ סל3 6תקיס תליה.
מגן ה65חי ,סכן תסתע. ,סכר שלב.ע סנח (6ל גור 6עולס ,סקריה
(תטרעק'ה 3ק6י .hnSD
תליה.
שלש"פ סל3 6פנ'.1
שכשה סנרו נפו( תן קטתיס.
תיכוחולעילםועי .שלבפ"ו סל 6גר' ;ה.
שכמל"ו סם
גיככוי
של' :ס( נ(.ות ,ס(ט' מוריס ,סתום(
כלקח הנרוחת.
שכפה סיי
(.נ ג6רן6ן.
,,
שכנה"ג
".
של.ד ס'עוגו6( 67ו ד6ויי.מ ,6מלימי
שכים סכ"ר סיפי.
שכ"עפכי:ח ,ע'(6ה ,סם כ 30ענווד.
7רחתג.6
שלרש פיעיגוד6( 6י י""71ה.6
שכע"ג סכר עננה.

ן

שלר :.סנק'ה לריק דתוו'( 5נפיל.
שלר"ע סל'ח לדגר פנירסי
שלדר'נ סלוחי 7ימתנ 6נעהי.

שכעייד סגור כולי על 611יי(יה.

שכ"ט ככיף סנה.
שכשו"ש ס( כ( ענק וסנה.
חח6ח .של.ה ס( 6הורתו ,סיר (יום המח,
שכ"תככויה חכלח ,סכ'גה 6ח6ח
הקן ,ס"מ הולכה
ש.ל סגיו (קט ,מנח ( .(6סני'
נוחזח ,סזתדיס (3קר ,סיסנ'ן ("יח הנרים.
נקט ,סיסגיסלייך ]l)huni ,שלה.כ ס ,4ק'ה נעיגהו.
(פיין ,סייך (וועלה ,ס' (וזירי
 ,שלהב"ע ,,
9יר ( no)g ,ntSDnbקע ,ס( 6שלהב ש שג"6י3,י6סי,p'SD

ן סיח

ן
ן

- "4
סלעי טטרס.

~Bg

שלהע 630פקנלט6י
שלהד-ם ס 65סיו ינליס כעולס.
סל 6גהצן .bm1
שלהדי
*
*
שלהום-נ *
שלהתב סל 6סיס כגולעו.
שלדוהח סלסלת סיו0קין.
שלהל-נ סל 6ס' 1לחס גסיס.
שלהים סלתם סילך.
שלה" 9סלחן 0עגיס.
שלהוק סקס סקדוס,
סלומ מקן,
סלפן .nbnpo
שלה*ש  650ס3י6ס .D'iV
שלוא"ל סתיס למגיס ולמס 65מריס.
שלו"ס סלחן ותגורה.
שלוית ס3מ ל6ו ותן .ltSDn
של"ח מנק לן מייס.
שלחוץ סל 6מלעליי.
שלטם'ח ס 65טפס טעס מט.6
וזליי סנ 0ל6ל יחגרך ,ס( 6יסים,
קמשת 'ד.
שריה-ש סיר ליום ססגח.
של"ו סיח'ח 165רך יעיט וסנ'ס.
שליח"נ סל 6יס0 6וי 6נסכל.
שלתן  o'otnל16יך 'ת"ס עונים.
שליט"א היפיס לקורל 'טיססילם6מן.
שליסא"ם סימ'ס  l~tbSיתיס יוניס

שש

-

,ס.

שרמזו bSn
6כפי
שלכרססי
יכילוי-
ו.
סו
כס
שללש .סל 6ל

שלל*צ ס 65ל15רך.
5ר%ן.
ה -סל 6יהרס,
פלשי tDh
למ
ל"
שר
ש
,
י
מ
ו
י
ת
ח
י
ל
מ
ם
ס
ן
י
ס
ל
 -מלגוסיסחן  ,"1hwSפלי ליס הלליס.
שלשד סל 6עדעת.
שלרג'היגס ל5ל סלך מעולס.
ושלכהת סל 6תחטח מסריס.
ס לכ 5גפר טל 6קגר,6
של*נ סי
סל 6ננתר ,סל 6ליללתי ,סלנו
ניקעו ,פלוס לתערו (5מ.
שלננ,מ ס 65גנתר 0תלקיחו.
ענדו.
שלזע
עסני 6סס.
שלע"א
שלע"ד סיע לג3כס על ררכיכס.
שלעד"ר ס 65עליעס כניס.
שלעזו  hiPענר שגו.
שלע"מ סל 6על תגח.
שלעמלק"פ פל 6על הנחלקנל פרק.
שלש,ע סל6עפייי-גר.
סעס.
שלזפ
של"צסל%6ורן ,סממ5טיSb~D ,

סי6

סי6
סי6

סי6

ליג 5יטו6ן.
שליק סל.מ קג5ס ,פקרך ל 6ק.*6
6תן קלס.
של"ר
הולי.ת סנ 0ל6ל ימנרך.
 tVb1שס רנליס.
של"ג סל6כדרך ,סל 6כסלכם ,מל 6של"ש טנת לסגיסנעו ,0על6לסיס,
מלוס לך פלוס.
כנגד 650 ,כקדר.
של"ת סל 6חפתיי ס 65חנ ,6סנ6
שלכ"ד ס( 6כדרכם.
.
חס ,6סל 6חגעול.
שלכרסא פ( 6כדרך 6כיל0ו.
שלת"ד סל 6מנפיל ילח.
שלכדרה סל6
סנ6סן.
ש-ט ס6ר ת'ל' ,סנט יוקל ,פיט
שלכר-ט ס( 6כדיך הטנגו
תלכי ,סו6ג'תיס,
ת"ויס,
שלכדה"נ סל 6כררך סג06ן.
nwlwפ3o
1,י סוס תקוט ,סופט
שלכ-ה סל 6כסונןי סל 6נסלכס.
תותסס ,סירמיעי ,פילס%קופ"ח,
שלכהים סל 6כררל סטגע ,סל6
%כירט ,סיילי 0ת5הה ,סכינ
כגח סטיתמס.
סרטיי
י
 ,סנר %מסי סלחי ,015%
שלכה"ג סל 6כדיך סג6חן.
ע עלכיס ,סלעוג ,0סלוועלס,
שלפליח סל. 6כלו לו חיסיו.
סלי

יל

כייך

סימי

שאלפגודט על6כנני

ססוע6ס.

על ע5כיס ,מול עמוס,

סטכם

ום*צ
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ן

שמעע

ת15ה ,מס תלע סס תמורס ,שמח"ה סתחמ עליה מיונ ס'.6
סס תמסטי סס תקוה ,ססן שמחה"נ סתחמ סנעס.
 ,qotnnססממתעין ,מתן תסחח,ן שמחיו"ט סתמם יוס עו.3
סתע תיגה ,סגה הע31רח ,סט' שמהעיכ מתחל על כגורו,
י תקוס ,סניתניגיס,ן שמת"ת מתחח חורה.
 rO~Dnסגי
סעיד תל.חה ,סערי ווסעט ,כערן שם-ט סל תסס ,סעירה עסע0

ן

י טחינה.
הצטט.
שמ"י מנט  ,Shlntnפני16ח חי 'נין,
17מא"נ סליתי תלוה מנן מוקין,
סלית ת.ומד ,סת 6יע3ירגו.
שמ"כ סתלמ ננ'ת'ן.
ו שמיו"ט מתחח ייס טינ.
ניח הס61נה.
שמבה"שסלסתמ
שמי"ח סת 6יממה.
ינכד.
תה
שמב"כ
ן שטייק סת. 6קיוונו.
שמנ"נ מנע החח נג' כח.
שמכ*ע סכר תלוה 3ה6י עלת .,ן שמ"כ סתירה כקסיס ,סת 65כחוג.
שמבת"ש סתמה גחון מתחה.
מיתור
שמ"ל סד ת)תור ~qDbi
ן לדוד ,סתיע ליה ,מתגה לחתו,
שמ"ג סיעה תדור' ניהרס.
לסינר ,סיועו
שכלה סנ' ת6ויוחהנדוים ,סנהנעס
 ,הנחס לנר.
pnc ,
תן .l'DO
שמלש"סיר תויוור .qphl
הועה"פ! סתום המעהיס .סתן הטונ,ן שמליח טתלה ח7סה.
שמה"ם סתן סחיר ,טהן הוסחה .ן שמל'ר'ר סותרוזיוה ל 6ידע דגר רע.
שמהיינ סוחח הגפם.
שמל.מ ס'חוי תלוה ל 6וזטסינן.
שטה"צ ממיטה תן ה5ו6ר.
שמקלק סיר תזמור ל(3י קיח.
שם 1.סהיס 61ון.
שמ.4ש מתקר לסינור.
ת)תור לחודה.
שמוש
שמל.ת
שמ"מ מי
שסוה"נ סטת הנודס.ס.
פתע
י תתה.
שמוה"ק מתוה הקרוסיס.
שמ.נ סנסח 6תתילל ~ ,hpDמלת"ס
שמו"י סחטה .1וגל.
טס וכטסט נקנס,
תקרו ),occ
שמו"נ מתיח ירדקיס ,מתוח נס'ס.
ה ננחר,
סס תקרח נקנס, tDD ,י
שמו"ע מתונה עמרה.
מתקרו נפסס,
ת5יחןנ6סייס.
שטועם סד 71ו',ס 7וענד ננו.
1ג"וי.
שט.,.ד סס תוחחיucכ
שמוע"ק סהועה קיונה
שמרע סתגס עצרה.
פךלווךצו מתוגה עקוק'ס,
ספייה סרקיס.י שאם ה ס6לוה הקמר הנסס.
ס6ו תריס ע'גיכס ,סיי תלד
שמו"ר סתוח רנה.
סחייח
יס' סיי
יי
טע
ףן שמי
י
ק
י
שמו.ת סתיס חהליס,
ס
י
נ
מ
,
ה
ל
ע
ה
ערמה,
סל
תנחת
סל
61חי חרניס.
הגין עילס ,מתיגי ע5רחי מתגה
טל עיס )כ'ס ,סתו )כר ,סס
t*oe
 1עטיה ,סווסח תתע 6ערנה ,סנה
תססי ניני ,סס תמעט )גר ,טחן
כעינית.
וץ; ,סס תקרה )כר.
ן שמע.כ סתח 5על כ13יו.
שמ"ח סיחן ח).ר ,סתו ווחהח חוליי
שמע"צ סעיגי ע(רח.
70שס ,מעלס מדמה.

ן
ן

ן

ן

ן

סי

.

ן

ן

~'WD

1

הי
יעי'ו"י

אז

6 -פ -

שמק~ר סתטיס ע~ 1לסע.
שמשיע סל תעסר טני.
שמ"פ סטן פקיל.
שמיקסיס תקו%מ ,סתיעח קיקע,
סעייה תסעח ק'5רס ,סתן תסממ
קייס ,סל תקי.'5
שם"ר טלתה תיוגג 6רנ0י ,סתועמ
רמוקה ,עתוח ר3ס ,סתן חק.0

שמ*ש סלוס ת;ומי סיעך,

ח

שנתש סטי ססס.
שנחא סטח .1D'Sb

שנךנ סכס נק' 3ועננ6י נול.
שנו"ד סגולל לת'.
שנחח סנוח מייס.
ח התס עקיפו (ך.
שטחי.לסיי

ס וע6כלות 6קוי.01
שנום*א סחיטסני

שנךצ סייס גכונו וסערך 5תח.
סתויה שנ"ח סי 6נמ ,סג6ח חגס,

ער5יסי סס .qolnt
שט"ת טמוס חסליס ,סתמ 0חולה.

שםש"א סחי תתנו 0סהן 6ינע.

מכוגים ,סכיח
שנפומ"ת סנה טי3ה ותחוקס.
שנפל"פ סנו0ן טעס לפנס.
מייס.

סגו

שנ' סג6תי.
ש"נ סגס נחתו ,סיה גפחלי ,סו6
נמ,
גע,
ל  13כי טו.3
נ5ח ,סי6יר שנכפבכ,פ סיכפ
נרו ,סוס6יחיס נ5ס
ח,
טג" סל'מ ג6תן ,שנ*ל סגיית לעריוח,
סכסה )O'p
סל:כלי ,סלתי נדנחhna ,נערו,
ל36וחינו.
סתוח נררפיס ,סתו 0נס'ס ,סס שנלכנ"צ סג;כה לר6וה 3נחעח '5ון.
גוטס ,סס גקתן ,סס נקנה ,שנלב"ע סגפטר  0,35עולתו.
י נ)יויס ,סער גפ0לי.
סי
ן שנלכ"ע וחליש סנסטר לניח עולתו
שנ"א סיל נסל חריס ,סכוח חניהו,
וחייס לכל יסי6ל סנק.
סנ'ס  ,llrnlhסג' נעריו 6חו.
שנל'ה פגי לחוח ס3רימ.
שנא"י סינ6ייסייל.
עגדך ,סניומ
שנל-ע  60ג6
שנא"ן סור  -נער 6נ'ה ] la')bנךי3
~DD5לעעעו ,סני0ק
5עריות ,סגסח5ק
ךניר.]6
לעסס.
שנ"ב ססכל נה'ס גר3רו,
סגכח3
שנם"ה סנ0עלס תן .l~uo
3סיס,
53ך,1
כע)רמ .סגעס"
נסר תר6ס ונ3ו0ס.
סנס"טי שנמ"ו
שנ'עסי6נע ,סגיגעריו עחץ ,פיף
שנכה"ע  h~_1)Dסעולס.
יחס -עקינ,
שנבכ"ט סגכפל  13כי טוג.
שנ"פ סגס 6מקחיח.
שנכליא סגיס נורריס להס 6מי.
שגר"ל סגי0ן רסימ לתסחיח.
שנכ"ע סגסחטו נע)רה.
שנת' סנחל6ר.
ח נ15רח.
שנב"צסי
שנתכ'פ סגהנ6ר 3מניס.
שנ"ד סגוי ךעמ.
שנתי,ם סת6ל נר חרל'ק יתיןי~ו,ס.
שנ"ה ס3ע נחי3ומ המולס.
שנוזעכו"ה סנחטלס טן סעין.
שנה"ח סנח המתה.
סךם סוסןסייימ
 ,סטס קחותת ,סכר
שנה'י סנח ה'ונל.
קוסר'ס ,סל קוכות ,סל סופריס,
שנה"ל סנס הלגנס.
סלס קעייות ,סס קחת' ,סל
שנה"ע סנס הע3לה ,סגח סענו.7
קיתניס ,סמ 6קדר'.
שנה"פ סגגח הפלס.
ירמק תהס.

שנ"ם סותל
שנ"כסי' כנפנ'פסס,י סיי

סיי

כחוניס.

שסדכ-ר
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שמדביר ס6ו סמיי 37יי.3
ס
ו
שסד"כ ס(עס -סגחרי 3י
ליי3ת-.
שם"ה סתעס מנמס סקס

כלס.

שסה"ת ס"ק סחרפיס.

שמ"ח ס"ק מיסי

שם"ם

ססס קדרי הסנה.

שטם ס( סגרך סיפריס.
ש"ע סטתעוי ,ס3ועח ע17מ ,מנח
ע5יס ,סנפי עולס ,סיכני עמי,
סיכן עד,
סורות,

סורס עגיו,

סוסגמ to'pnu

י
סיס
סלתם

פחליי'

עפור ,שחיק ע5טמ,
ת
ג
י
ס
ע3ייס ,סטר עסקך,
ערפיי
0כר עולס ,ס(זס ע(.נס ,סלחן
עיון (0 ,עיר ,ס( עכו*ס ,ס(
על ,סגעטי(0 ,עייימ ,סלמס
עסרונ'סי סלם הסרס ,סתתה
עבטה ,סכיני ע5רמ ,סטנם
טקס ,סם ע5ס ,אגס ע3רס,
סגי עמס ,סגת עלס.
שע"א סל 6עסגי 6סה ,סער לעריס,
סעי' קירס ,פער ענ~ד.o'nSb 0
ם,
שע"ב שעה כחתון ,פעריש
יה
נייכג
עסי
סעף ניעור.
שעב'א סס ע"ג 16מוח.
שעכ"ר סענוד67 6ירייח.6
(טוגה.
שעב"ל

שעזה

שעה"כ פ(
עלס סנ ,6פעי
סעח מניעור.

סנטמון,

שעה*ג סע( הגליון ,פער סנלט(יס.

שעה"ר סער היגיס ,סער חילק,
סעח שמק ,סעח היין ,סעת

סי(קס.
ס"7ק.
,טעהד'ח
"
ע
ס
שעה"ו סער מקנט.
שעהז"ל סחיר ע( ה(3ן )כר למורצן.
שעה"ח סעיף סמלון ,סעל סמים.
שע"ה ח"ד סחייס-עיקור -הגרתם -
מסיח-ירקה.
שעה"ט סעי' תטית6ס.
תימוד.
שעה"
יר סכוגות ,סעמ הנוסר.
עע
שעה.כסס
שעה"ם מעיר סתם(0ח ,סע 5הווטס,
סטר סת)ימ,
0ת(ך.

יל סנקגול ,סער
עע
קועה"נ סער 0נ' ,סס
מגסים ,מעה סגוק.

שעדים פעל הקוניך.
י מע('11
שעה"ע סע

שעהעמב'ד פטם העעיס נדין.
הסקס ,סעל ספנה,
שעה"ק סעגר
ערחי
,
ספייסו
י סעו ?b)Dn
טי
צ סע( התור ,סעמ סקורך.
ס"
שעה
שעהיק סער הקדוסס ,סער חק7יס.
שבדוש מען הסתיט.
סמטינה,
י 7קרקעומ.
נ1
ענ
מע
שעב"ק ס
ושהית סערי החורה,
י
ע
פ
.
ס
י
3
ר
3ח
שעביר פעל
סעל תחפלמ ,סעת התעלס.
גחתח.
שעבתים סגפה
שעוביו ס( עידר וט.
שע"נ פכר ונטה,
עסיסע( גני ,מעת
כטח שעוצים טשו 51פרנ'ו.
נוגיינ.6
שעו"ש ספיח עיסה ס5ימ1מ.1
.
ן
י
ע
י
ר
שעג'ע סע
ן
ג
עתדך נחן (ס.
ששעע"וזת"סל(סעמייכי
שען"ש סיער ע( ג3י עומר.
ר וט ,סס  o~uוכר,
שע"ד סע676713וריימ ,6סערי7ול6י
סינר )תנו.
סערי דתע ,0סעי' 7עס.
שעז"ם סענל )תנו.
שקרט סענוי67 6ורייח.6
ססטיס ,שע"ח סיר ע( טוכס ,פעור מ5ח,
שע"ה ס(טסעניו הפלוס,
י
ע
ס
סעל מיס ,מעכי מכתם ,ערת
מעל עטית  to9)boסעחחיתי,
ממן
לטס .ohlbo

בהדם

-י- 15

שפץ

-

שע"פ מעהטונהי סעריטנילח ,סערי

שעש מעיניו רו6ומ,

ספחילין.

 '9DDרחתיס,

.obn1D
שע"ש סגר על סגר ,סלמן ע '5מטיס,
שוע0יט"צ סטה טעם ו(51%חמ.
ס5ימ :וסם סליח1חו,
סקס ע5
שעטמז סיע ט11י וגח.
סלם ,סעי' סתיס,
סחור.
שע"י מלוס על יסלסל ,מעל יזי.
~DD
שע"כ מס ע5ס כלל' ,סעסגיכר5וגו .שעשי"י ס3ר על ס3ר 'תריו ייו3קו.
שעש"ק סלית פיסח סלימוחו ,סער
י וכר.
קועכ"ז סס ע5סכלי
סלתה:
שעכ"נ סס עלס כללי נקנס.
סערי חפלה,
שע"ת סטיי חורה,
שעכ*ם סעל כל פנים.
שע"ל סמור על לנן ,סע3ר לטונה,
סעי' חסונה.
סךפ ס6ר מיקקיס ,מנחפיה ,סיס
סער ל.(3
מרוטה ,סוסן פורים ,סטר פטורן,
שעל"ד סע13ד 165 6י6ור"ת".
סל סירים,
סלתה פ6מענה.יס,
י על ל3ן וכי 5ח1י3ן.
שעלז"
שעל"פלסמי
ס( פלייי.ן
 ,ס( פקח ,סל מרה,
טע3ר ע(יגו לכונס.
מלסיס פעת'ס ,פלס מעתים ,סלס
שעלכ"צ מעסה 5י כ( פכי.
 ,O~nDDסג 6נוק16ת ,סתחס
שע"מ סקס עסרס  ,01711סס Otu
שגקקער ,מתחח מוו'ס ,כוויות
תסימף ,מענוד ת(כיומ ,סטור
תיחח ,סעל תגח ,סער תורמ',
פתוחה ,מתגה סיק.ס ,סחן
מקיל ,סנה מסטה ,סחי סעתיס.
סער תסו ,ספח תיסח.
ש פ ף ספח 6תח ,סעח 6ות ,0.מסח
שעטו"ק טוכן עד תרוס וק17ס.
6סכג.,
שעמחם"כ מעלס תמתם תכה.
שפך סידייך גרס.
שעטש
"
סתיו לתי,
ומע"נ סל 6עסגי נכרי ,פס ע5ס נקנה ,שפ,יד סמיכת דתיס'
סער נעחלי,
ספמי רעת ,סחין פקקי יגורת.
גקנור ,סעסה
עעח נס
נפיס,
שפ"ה  n~DIDaהפי.
יס.
ענ
חי
שפה"נ ספח הגז.
שענ"ל סעסה גקיס ל136חינ1
שפה-ח מגח פלסם המדם.
שעסוקת מעסק נחייס.

סעגי ע ,14שפהק סמוסיח הנקי.

ומדע סל ')DD 6ע3ד,
סט3רו עלים ,סעיסס עגיריח.
שעעה"פ מענר מקו הפקם.
שעעה"ש מעלס טתוד הסחר.

שעעיל סעור עלינו לעונם.
שעעש"מ מעילה על סלחן תלעיס.
שע"פ סס ע5ס טעי.
שע"צ סדיני ע5רח ,סס  tOSDספר
5הונ ,פעלי 5יק ,מעלי מון.
שעצ'ז סס ע5ס וכל.
קזעצ"פ סס ע5ס פלטי.
שע"ק סעט 7קיקעוש סעל' קדוסס.
ולעקיר סענו 7קרקעות.

,.
שפהנ"ד ,,
שפוהה"ז סמול' חך פיח-ס.
שפוהק  n~DIDfiהנץ.

שפויח סטיך מזוחך.
שפ.ז מנח , nD~Dכור ,סתר פטור.ן
ות.
שפ"ח מסוך חתמך*

במח ח(קיח,

שפ"פ ספע טל.
שם '.ספי ,ספ'יס.
שם"י סס הורס יסולל,

סותר סח,4ס

ספתי מכעס.

ת,

ספחי יסגיסי ספת .תר.

2שת
-

ש*כ

ססחה מעגית.

68 -צ -

שים

שק*א סק:מס 6סה.

12 1קאל"ר

י יג5יס.
6יול

שפ*ל ספירעמי לעעלה.
ס,קי
שפ"ם ססחס ענוג.
שפ"נ טפע ננומק ,ס5וס פ"נעגשסן שקדק סקיעו עסה,
שקה4ד סקתס ח7טו ,סקיל הדעת.
(קיפר).
שקה"ח סקיפח המיח.
שפ,ע קסח פ3ל ,טפמ .rP31D
שקה"ק סק 5הקיס.
שם'פ סגח מרסמ "לס.
ס ח37ור.
שפ"ק כוסן סורימ קסזי בפס ק7ס .שקוה"ר טקיי
שקהח סל קל ומ1מי.
שפק.ל סשל קש 6ליה.
שפ"ר  Sthnפנמס ר36ע6תין ססע שקחפ סקל1 6ערי.6
ר ,3סעחי רנגוח ,ססס רועיח ,שקוצי*ת סיעחנו קנל וסתע 5עקחנו
יתע חעליעוח.
ספח רוקיח.
שקורים סק5יס ויעסיס.
שפרךל סי 0טרס ר6ס ולענה.
שק"ז סס קנת )כר.
שפ'ש ט3ת פיסח סקליס.
קסי5 6יה.
ש*צ טגחי 35י ,טיערמיןי סוס שק"ל
ינח ק7ס  65יעבמ ת65כס.
ספיס
5דק ,סער 5י6ה ,שקלתם
5ורך,
יירי 14ן ,סליח35וי ,שק.נ סס ק13ן גק3ס.
סי3מ5יון,סועס
עסה,
עייי'
0טלליח '5ון ,ססללעיp35vbוnר ,,טס53555והרר .,שק"ע עקיעי
סקנק עג.7
~p'b
טס 1635ח ,סתרהו 5ורו ,סעס שקע"א סקינל עליו 6חריוח.
5דקה ,סעף 75ק ,סעל 4ון2 ,שקעא.ה טקיגל בליו 6מ הי'ן.
סער 5סונ ,ספסי 5דק ,טמ' שקעה"ח סקיעת החתה.
5פריס.
שכךר סחוק קל 01ר6ס.
2גצהיט סעף 5יון סנדפק עמדס.
שךר ס3ע ר5ון ,סיר רגה ,ס5יס
ס.Db9 '5
15רו ומ6לו.
ר ,3סלימ ר6סין,
2זצ'ו
סל 0רג5יס ,סעו 56ר)6ענפעלר,
ששנומ*צ ס5ימ 35ת ועורס 75ק.
 n1Waרגה ,טתן רוקח ,ססיע,
שצץ בל  635יסר6ל.
ססיסע'ס ,סשעה רחוקה ,סעוס6
וטצים)זנכ"ל סנח6י 75ק ע6דס
ר ,63סגס ר6סינס ,סנוי ר5ון,
סעח כגה ככג ל3גק.
סנוי רסות ,סנמ רעג ,סערי
טנת קויס,
2ךק  oDJnקל61יסי
רחתיס ,ספע ר ,3ססחי רנגוח,
סיירי קרנן ,ס'נח קנפ ,טטגח
קנרות ,סלים קנלס0 ,ל קתס ,סי 6רג '6סלס יג,61
0מ
 50קיע ,6ס5תס קלובערי 0לסלח רסיזית.
סערי ר,
ק3להsb7bn ,קייימנער ,סעועס שריש סלוס ל6 3קר,6
.pD5b
קרוגס ,סעיעס קלקע9wa ,
קילנו ,סס קטן ,טס ק7פו ,שר*ה סייחס -יחוקח -ספוכס.
ן שרה*ד סיש ס7ת.
סגוי קויס ,טנף וףגס
סעטל.
קרקעוח ,ספרי קג5ס ,ספירן שרת*ר סויס רסע וגס
שרוש סל 7וע*5ע.
ק6טלי פסח קוד.0

אשימ

סיגי

עייהי

יי".

שח"סייי

וקיים .שת"

-
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סל י05

שר"ח 0נח ר 05מלס,
מיס ,סרס רמל מכס.
שר"י סם כסע'ס יכקג.
שריל סניפן רסוס לעסירס.
שרלא*ת פלוס ר53 3סני מוכסך.

שרמה*ד סל ף עמס סירסן.

שע"נ  'nDDיננומ.
שרפ":י סל רני פגמם 3ן יודר.
שררו"ל סרח רנקס ר %ולאס.
שמש"ח סנטל"סין ס 5מניכם.

שר"ת סיתר
חו"ק.

רמוס חמס,

טיק

ש ש 60ש 4 %ע
סס סל 6תע 6סיש
60 ~FWnח5 30 1דסכטיסו.
שוששהע
הכיעס ס6ימ ר6יס.
שהצורו -לש"ש טוכעס טנגנס Dnb1
שינלש5א
ו-סיס 0מי0ס.
ספרטגסיקרס 0שס
שוששאהשה1פהיי
D~Dn
שתייכ שכינס בטויס נירכס.
שויה 0ו0נפ סשעקיס.
שושההרסיר 30
ששויק סול ס 3כקרס.
שטיו טס 0כ3י וסר.
ליס יוי%יס ,סיר ס(
ששש

סייי.

'gg

ס13לח סוכל,
קמש סכילת עלוס,
סנועומסייס ,סנועח 0 ,b1Dבועס
סנונם סקל,
סותליס,
0נע
תתעין ,סג 0העחמ ,5מנעמעים,
מנח פינס ,סנמטייס
0 ,נח
טניס ,מינעטעמוח ,שם0נועס,
טומר סנט ,סיער סכר ,שם
סכל ,סיר סננם ,סחיעס סור,

י
ססעליייםנ,סנייסיכיענרר,י מוסכע
ס,

-

ש1

0סרול ,סיס
סעוח,

ים'yg.

0חץ 3 30לנ ,טיש טעון
של
 IDDSפס
ושר ,ס
הני
ש
D51GSורפפסיזד
י30לולב ,עער
ל
0פץס
י לסופ.
צבי
ן81וי1ז? שניס שפירס למון מך

ניק.

ששים 0נ סששמפג
שעמססלפויס ,סםטעים0 ,כגיעי
 %פש3פ.
~ ebawnשעב פתר 03ופר.
שש'נ 0ס  kgנקנס.
ששנם 0נם טל שכונר
שוששע פמנס פורס עליו.
0נחסל ,npD
ששרפשנושי  30פק*
0נח 0ל חן,

סכר פכיר ,סלמן טלעס
רי o1Sn
וע
פלוס ,סלי טליי סלע העמס,
סלמס ס5כלו ,טל טטעומ30 ,
סגם ,ס 3סמרימ ,סל סעעי
למולס0 ,ע51ל
סתת סחיעס ,מתוי
,
ס
י
ר
ס
סעל"ס'ה סתנס
ן
ע
מ
.o~naD 30
טכיסס0 ,ען  tPDaסעע twsn
ס
י נרדי ספח 0 avpכחסקלי.
סס סכלי ,סס מל ,שוששק
טססייי
סש5ל ,ססטטיס ,וישףר ס"ס סל לעב
סס סעו ,סס
שם,
(0
ה
נ
י
ש
מנוי טס ,סגי סומפין ,כר שיש שרם
 ,D~Hgסל ש 0סשש
סעירט ,סניסיקס ,סעור צופר,
צעיר סשעח ,משו סלם ,סעדי ו הכשאוחש טנק  o %פ 3מעכס.
0עימ סר כלוס ,סט שפדת ,.ששחת טץ 0ן  90 tVS~Dnט3
טחם שכיל ,פתי כעוס ,טסי חורפם .סימל סל ספילז.
' ן ש 41סגשףס,
סעייס.

ת,ם

-
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ש'ת ס16ל חממס ,ס(6וח מסי13ח,
ס3י'ס חקיעה,
פ3עיס חטרס,
סנחמסינס ,סונני"ס ח"ת ,סועע
חס ,כעס חע'תס,
סחיפולסט,ו~0,
יסילי מפ6ימ ,ס(ט6
חנינ ,6ס(עי חויה0 ,ל חוקע,

-

חאץ

שתץ"נ סס ) 7610כל ונקנס.
שת"ח סל מלטיי' חכתיס ,ס'טום
ת(תי7י חכעש.
שת"ט סל חקיפח טנח.
שת"י 0פיייין ,סחיקה 'פס ,סתיגס
יוגחן ,סחרנס 'רוס(יי.
שתי"ז ס0יל' ;יחיס.

0 (0ור (0 ,0מפי(,ן ,סל מרוטה,
עע 6מ6טר,
ם
סטחמ חורה ,חו0לתעוח ,שתכיר סעיר חיך כי'
תהליס ,סס ח6ר ,סנ'
כ( ד3ר.
סני תנס'(ין ,סנ' 10ייס ,סל
י שתכדיד סתיקה כהו67ה דתי.6
,
מגינ ,6פעור חקיעס ,סערי חולס שת.נ ס( חקופח ניקן ,סס  760גקגה,
ס
עורעיוחח.סינח ,סעח חפלה ,סחי סחי נרוח ,סח65גפסי.
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