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ראשי תיב
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כולל לערך ששה עשר אלף ראשי תיבות הנמצאים בש״ם
בבלי וירושלמי במדרשים וספרי ראשונים ואחרונים בספרי
אגדה וכשאר ספרים חדשים וגם ישנים והנהוגים במכתבים
סגגרות שלום כולם מבוארים ומסודרים ע״ם אלפא ביתא בכדי
^ ק ל על המעיין למצא פתרון הר״ת אשר יבוקש לו בלי
=נ
טורח החיפוש ובלי עמל ויגיעה כלל וכלל
נערך ומסודר מאתי
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אזיחדה! ‘
לכל ירי-ם ^ויש ידו להדפיס ספרי זה בלי
רשותי או רשות באי כחי ולגדלה יחשב
כל ספר אשר אין עליו• חותם שלי כזה ן

ל;י■

•עמ״י -עש>

ר^ת"דבר
< W :bעצ bי' מ 1ל ih5ב“הכ^דפ!ה ולהאריך בשבח ותוע*:ת הספר
הזה יען אך להוהר הוא היי כל איש ואיש יאשר' יקחי* גיבורי זה בידו
י'היר יהודה תי^כף ומיד גוידל ‘ אועלתו וגם ^פת יאר הוא להגיד על
שום מה קראתי חיבורי-בשם י ר א שי מי צו ת אולם את ואת אגיד
כי בתיבת ר׳א׳ש׳י׳ נכללו >גזם ׳אבווזי ע״ה וגם■ שמי ועזם זוגתי הרבנית
תחי' וזה החילם  :אות י׳ מרמזת שם אאמו״ר מו״ה ר׳ יונה במרה
יצחק ז״ל שעבד עבודת ה׳ באמונה ושמש בתור שו״ב וש״ץ בכמה
קהילות קדושות ובאחרונה בעיר םאסרעגען אשר שם מנח״ב ושבחל״ח
כיום כ״ח תשרי שנת תרס״ה לפ״ק .אות ר׳ מרמזת שם אמי מורתי/
הצדיקת מרת דיזל עי׳ה בת מו״ה ר׳ אברהט ז״ל שהיתה אשת
חיל עטרת בעלה וכל מגמתה היתה תמיד לגדל את בניה לתורה
ולעבודת ה׳״ נפטרה ביום י״ז אייר שנת תרס״ו בנעת״ן .אות ש״
■ מרמזת שם זונתי האשה הצנועה מנשים באהל תבורך הרבנית מרת
שרה תחי׳ אשר באתי אתה כברית נשואין ביום ט״ו לחדש סיון
שנת תרמ״ז לפ״ק והאותיות א׳י׳ש׳ הן ראשי תיבות של שמי.
והנה שפתי לא אכלה מלהזכיר לברכה את כבוד מו״ח איש תם
וישר מו״ה ר׳ משה כמו״ה ר׳ יעקב ז״ל שהלך לעולמו וחלי״ש
ביום י״ח כסלו שנת תרס״ח וגם חמותי האשה הצנועה וחשובה
מרת חי ה יוטא בת מו״ה ר׳ שלמה ז״ל נפטרח ביום ט״ו לחדש
אלול שנת תרע״ב כגע״ם.
יזכור אלה^ם את נשמת אחותי האשה היקרה מרת מינדל ע״ה
שהלכה לעולמה כיום כ״ה לחדש ניסן שנת תרפ״ה לפ״ק תהא
נשמתה צרורה בצרור החיים.
לחיים טובים ארוכים ונעימים יזכרו אחי היקר מו״ה ר׳ דוד
נ״י עם זוגתו האשה החשובה מרת טויבא בת מו״ה ר׳ מנחם ז״ל
ליעכליך ואחי היקר ר׳ אשר אנשיל נ״י עם זוגתו האשה היקרה
מרת בילא רחל כ ת ר׳ אהרן צבי דל רייכענבערג; ואחי היקר
ר׳ נתן עם זוגתו האשה מרת שינדל בת מרה ר׳ מנחם משה

נ״י עהרענפעלד ולטוב יזכרו אחיותי האשה היקרה מרת רעכל עם
בעלה ר׳ יודא בן ר׳ אהרן סג״ל ווייס ואחותי האשה היקרה מר ת
שערל עם בעלה ר׳  ,דוב בערקאוויטש וחותני ר׳ צבי בן מו״ה
ר׳ יצחק באראש עם זוגתו בתי האשה מרת הילנא עביו״ח .וגם אלה מצד
זוגתי הרבנית תחי׳ יעמרו על הברכה ה״ה גיסי ר׳ דוד בן מו״ה ר׳
צבי רובין ע״ז מרת חנה ריסיא וגיסי המופלא ומופלג בתו״י מו״ה
ר׳ שלום ווסא פריעדמאנן ע״ז האשה החשובה מרת סאסע״ גיסתי
האשה האלמנה מרת פיגא וגיסי ר׳ שמואל״ ר׳ יעקב׳ ר׳ שלמה
ר׳ זאב׳ ור׳ יהודה מאזעם הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם כלם יתברכו
בכל טוב ויצליחו בכל משלח ידיהם אבי״ר.
באעה״ח ט״ו לחדש כסלו תי־פ״ו לפ״ק פה אראשטיע יע״א.

המחבר

בנצה״י.

הסכמת הרב הגאון הגדול צנא מלא ספרא זקן ונשוא פנים
אוסם החכמה והדעת חריף כשמאי ובהלל ענותנותו ספרא
רבה מכין בכל מדע כש״ת מרה ר׳ .שלמה פישר נ״י
רב אב״ד דק׳׳ק אלבא־יוליא )קאדלסכורס יע״א.
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הנה הא דנהגו חכמי ישראל להשתמש בנוטריקן של ר״ת מנהג
ותיקין הוא ועיקר טעמן לקצר בלשונם גבי תורתן שבכתב כדי להרויח
עת ללמוד וללמד ולהאריך יותר בתורתן שבעל פה ועי״כ נתרבו
ראשי תיבות בש״ס ובמדרשים ובספרי הראשונים והאחרונים עד אין
מספר ולכן אין לתמוה על החפץ אם אפילו מאן דבקי טובא בדבריהם
יזדמנו לו באיזה דוכתא ראשי תיבות שהם בעיניו כחידה אשר אינו
יודע לפתור אותה .ואעירה לי ערים נאמנים על זה בתרי גברי רברבי
כי הנה בתל תלפיות משנת תר״ע מצינו הערה מת״ח גדול מפורסם
ואוצר יבלום להפליא ווה לשונו מנחות פ״ח ע״ב רש״י בד״ה של
פרקים היה מסיןם וכן כולה כ״שי .מלת אלו אין להם הבנה ולא נודע
לי מהו הר״ת של כ״ש ע״כ .ואשמיטתי׳ שכבר תרגמו זקן היינו בעל
מסורת הש׳׳ם מכות פ׳ ע״ א אות ל׳ שהן ר״ת של ׳,כן שמעתי׳׳ וחכם
עדיף מנביא וכן מצאתי שעל פירוש זה חתום גושפנקא דרש״י גופי׳
כי זבחים פ״ח ע״ב די׳ה אין אפוד כתב רש״י בפירוש אין אפוד נגלה
עיין תרפים הא יש אפוד אין תרפים כך שמעתי במסכת׳ ערכין עכ״ל
!במסורת התרגום ם׳ ויחי איתא ג׳ מלין דטענו בהון למ״ד דמשתבשין :
צדקה פשע ;שפחה ובתל תלפיות משנת תרע״ט סימן ל״ו וסימן
מ״ב כתבתי כי לדעתי כונת המסורה כי הסופרים משתבשין כותבים
כלמ״ד לדכו לאמהו לחובי ויש למחוק אותה למ״ד בתרגום כמו
דליתא בעברית דודאי יש טעם בדבר שלא כתבה תורה למ״ד בהני
תלתא דוכתא יעו״ש והנה במסורת התרגום שהיתה לעיני החכם המפואר
מהר״א ברלינר ז״ל כתיב אחר מלת פשע בין שני חצאי לבנה
)שליחה( וכתב שאינו יודע לפתור מלה זו ולבי אומד לי שאולי
אותיות מלה זו הן ראשי התיבות ״שלמד יתירה ח ס ר ה הכא״ ר״ל
למ״ד יתירה בדברי.אחי יוסף  :שא נא לפשע עבדי אלקי אביך חסרה
כדברי אביהם :שא נא פשע אחיך וחטאתם .ואם בגבורי התורה
והחכמה כאלה אתרמי בחד דוכתא שלא ידעו לפתור נוטריקן של
ד״ת אנן מה נעני אכתרייחו ולכן תשואות חן חן לרב המובהק טוביינא
דחכימי פיו ידבר חכמות והגות לבו תבונות מו״ה ר׳ אברהם יצחק
שטערן רב אב״ד דה״ק אראשטיע אשר כבר יצא לו מוניטין
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בעולם בספרו שרת שרב ועתה יגע וטרח ועמל טובא ונם מצא
במדה נדושה פתרונן של ראשי תכות — מספרן עולה כמעט על
ט״ז אלפים — ויקכצם כעמיר נורנה בחיבורו שם מסודרים על אלפא
ביתא ומבוארים באר היטב׳ וכד איקלע לאתרן המחבר הנ״ל אתא
ואייתי מתניתא זו בידי׳' ושיחר פני לעיין בה ואם פתרוניו נכונים
בעיני גם להסכים 'עמו שיעלה את חיבורו על מכבש הדפוס; והנה
הגם שהקשה לשאול כי מה אני ומה מני יהלוך לעמוד במקום גדולים
ולהיות שר המסכיס; איברא לאידך גיסא קשה עלי לסרב לאדם
גדול הערך כמוהו ונם חלילה לי למנוע טוב מבעליו׳ ע״ב הנני לרצונו
ואחותי באזני המקשיבים לאמרתי להודיע קשט אמרי אמת כי כשקראתי
איזה דלתית בספרו של המחבר הנ״ל ועברתי בין בתרי אמריו חמותי
ראיתי שלשונו עט סופר מהיר ופתרוניו מאירים כאור זהיר ומפליא
לעשות בבואו במשפט על כל נעלם לכן ידי תכון עמו שיוציא חיבורו
לאור עולם כי ראוים פתרוניו לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל׳
יזכהו ה׳ שיפוצו חוצה מעינותיו ויראה שכר טוב ביגיעותיו.
כעה״ח יום ה׳
)קארלסבורג( תע״א.

פרשת

שופטים

תרפ״ד

לפ״ק
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ממקור לבי אביע תודתי לצל אחיעור ואחישמך שהוזלו מכיסם
יותר מכדי מחיר הספר למען הקל עלי גודל הוצאת הדפסת
ספרי זה .ה׳ ישלם שכרם ותהי מש pרתם ברכה ודצלחה בכל
מעשה ידיהם ! ואלה הם כשמותם למהומותם*,
, Aiud
 nמנחם בן רי שמואל יהודה Benedek
Alba Julia
ר' פנחס צבי' בן מסה ר׳ אברהם
,Klein
Arad
י  nמרדכי בן  .ר׳ גרשון Klein
Baia Mare
כ״מ  Rumpold & Rosenthalלן״נ
שותפם מו״ה ר׳ מנחם יהודה בן
מו״ח ר׳ יעקב צבי■דל.
ב״מ  Hirsch Jdzsefלז״נ מו״ה ר׳
יוסף דל הירש.
ר' אשר זעליג Hirsch
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ר׳ משה  Gen^dלז״נ אביו ר׳ זאב
בן..ר׳ יהודה דל
’

Cluj

האחים  Deutschלז״נ אביהם ר׳
יעקב בן מדה  nיצחק דל
הב״ אהרן צבי בן ר׳ שמואל יהודה
Benedek.

Ditreu

ר׳ צבי בן מו״ה ר׳ יהודה
^
Rosenfeld.
מו״ה ר׳ יהודה בן מרה ר׳ אברהם
Rosenfeld.
Faget
ר* שמעון  Taussigלז״נ זוגתו האשה
צירל בת ר׳ אברהם דל
האלמגה צירל בת ר׳ משה לז״נ
בעלה ר׳ רפאל חיים בן מו״ה ר׳
יעקב ז״ל Mailander
Gheorgheni
ר׳ אברהם בן ר׳ יוסף יהודה
הכהן דל K^d^r
■
ר׳ שלמה זאב בן ר׳ בצלאל
B a lto .
Ileanda Mare
ר׳ יצחק יוסף Jeremids
׳§,Ludo§ul de Mure
האחים  Hellerלז״נ אביהם מדד• ר׳
יחזקאל בן מו״ד\ר׳ יעקב דל
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האשת לאה האללענדער לן״נ אביה
ר׳ ארי׳ בן  nמשה דל Low

,

Mercurea Ciuc
ב״מ חברת מגלת Octavi^n Barbat

Oradea Mare
הב׳ יוסף  Mihdlyiלז״נ אחיו ר׳
חיים בצלאל בן מו״ה ר׳ משה ז״ל.
ר׳ ישראל בן ר׳ ארי׳ Vaddsz
האחים Nuszbaunn
Petro§ani
ר׳ אברהם בן ר׳ דוד Eisikovits
ר׳ זאב בן ר׳ ישראל הבהן  Varadiר׳ יוסף בן ר׳ יעקב Bohm
ר׳ אברהם צבי ארי׳ בן ר׳ אהרן
Praid
 Rem6nyiוזוגתו האשה חיה רחל
 nאהרן בן ר* נתן Sebesty^n
בת  nזוסמאנן
ר׳ זאב בן ר׳ מאיר  Wegnerוזוגתו
Reghinul Sasesc
האשד .רחל בת ר׳ ישראל
הב׳ החתן פנחס בן ר׳ דוד שלמה
ר׳ יצחק בן ר׳ יוסף יהודה הכהן
Griin
Kdd^r
Sarm a§el
מו״ה ר׳ שמואל ישראל בן מו״ה ר׳
יוסף הלוי Epstein
ר׳ יעקב בן ר׳ ואב צבי Hirsch
ר׳ דוד בן ר׳ ישראל Deutsch
מו״ה ר׳ יצחק אייזיק Griin
ר׳ דוד ליב בן ר׳ משה  L^ngר׳ ישעיהו כן ר׳ יוסף Goldschlag
ר׳ דוד כן ר׳ פנחס Sziits
§Tg. Mure
ר׳ אשר עגול בן ר׳ אפרים Izs^k
ר׳ דוד כן ר׳ מרדכי  Burgerובנו ר׳ שמואל בן ר׳ אפרים Engel
ר׳ זלמן ליב בן מו״ד• ר׳ דוד  Kleinר׳ יעקב בן ר׳ אליעזר זעליג
Smilovics
ר׳ אברהם שמעון בן ר׳ משה צבי
ר׳ יוסף דוד בן ר׳ אברהם הלוי
V^mos
Elekes
ר׳ יעקב בן ר׳ צבי Rosenfeld
ר׳ בצלאל בן הרב הגאון מו״ה ר׳ ר׳ משה בן ר׳ יחיאל Darvas
ר׳ משה בן מו״ה ר׳ יהודה ראטטמאנן
משה Burst
Toplifa Rom^na
מו״ה ר׳ יוסף Rosenfeld
ר׳ ישראל בן מרה ר׳ אברהם Klein

ר׳ משה יודא בן ר׳ שלום Bermann

ואחרון אחרון חביב ה״ה אחי היקר ר׳ א ש ר א נ ש י ל מעיר §T. Mure
אשר טרח הר 3ה לקבץ חותמים; יתברך בחיים ארוכים ונעימים ומברכתו
תבורך אשתו היקרה מרת ב י ל א ר ח ל ובנם ר׳ ' י צ ח ק נ״י ובתם
הבתולה מרת ר י ז ל תחי׳ כלם יתברכו באורך ימים ושנות חיים טובים
אכי״ר.
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אגודת אחים ,אדוני אבי,
אדירנו ,אדרת אליהו ,או אינו,
אות אחת ,אופן אחד ,אופן אחר,
אוח אמת ,אותו איש ,אחד אחד,
אחינו
אחד אלהינו ,אחד אמר,
אתה ,אחרים אומרים ,אי אמרת,
אי אפשי ,אי אפשר,אי אחה ,אילת
אהבים ,אין אדם ,אין אוכלים,
אין אומרים ,אין אחד ,אין אחר,
אין אשור ,אין אחה ,אישור אכילה,
^
איצק אייכל* איש אחד ,איש אלקים,
איש אמת ,איש אשת ,אכילת אדם,
אל אמונה ,אלקי  .אבותינו ,אליהו
אשכנזי ,אלף אלפים ,אס אבי ,אם
אין ,אס אמי ,אס אמר ,אס אפשר,
אם אתה ,אמן אמן ,אמר אברהם,
אמר אומר ,אמר אחד ,אמר אליהו,
אמריאינשי ,אני אומר ,אנשי אמונה,
אף אותה ,אף אתה ,אפש אפשריות,
 .ארבעה אבות ,ארבעה אחין ,ארן
אנפץ ,ארן אפיס ,אשה אלמנה,
אשל אברהם,
אשכנזים אומרים,
אשת אג* אשת אדוני ,אשת איש,
את אבותינו ,את אחרים ,את אשתו,
אתה אחד ,אתה אומר.
אהיה אשר אהיה,
אא״א אבן אל אבן,
אחת אליאחח, ,
אחד אישורי אכילה,

■ > .׳•

אין אדם אישר,
׳. V

אץ אחס אועריס,

איש או אשה ,אין אומרים אותו'
איש אל אחיו ,אלא אי איתמר ,אלא
אי אמרת ,אל ארך אפיס ,אמן אמן
אמן ,אנכי אלקי אבין ,אנשי אמונה
אבדו ,אנשים אחים אנחנו ,אף אני
אומר^ ,ארומס אלהי אבי ,אשת אחי
אביו.
אאאא״א אין אומרים אל ארך אפיס
אמר אויב ארדוף אשיג אחלק.
אאאאא״א איש אל אחיו אבל אשמים
אנחנו.
אאא״ד אי^ אדם אושר דבר.
אאאד״ג אין אלו אלא דברי נביאות.
אאאדשא״ש אין אדם אושר דבר
שאינו שלו.
אאא״ה אין אומרים אב הרחמים ,אין
.
אומרים את ההלל.
אאאה״א אלא אי איתמר הכי איתמר.
אאאואא״ה אחד אישור אכילה ואחד
אישור הנאה.
אאאומ״ר אל ארן אפיס ומלא רחמים.
אאאור״ח אל ארך אפים ורב חשד .׳
אאאכמ״ב אס אין אני כאן מי כאן.
אאאל״ר אין אנו אחראין לרמאין.
אאאלמ״ל אס אין אני לי מי לי.
אאא״ם אל ארך אפיס.
אא״ב אבוס אכלו בושר ,אדלא אבידנא
בחישנא ,אחד אישור בישול . ,אחיו
אני ברמאות ,אי אמרת בשלמא,
אי אפשי בו ,אין אומרים בו ,אין
אלהי
אנו בקיאין ,אלהי אבותינו,
אלעזר איש ברחותא,
אבי בעזרי,
אקפח אח בבי.
אאכא״ד אס אין ביבה אין דעת.
אאכ״ב אשרי אדם בוטח בן.

אביא

-
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-

אכי״ה

אמר בן המחבר ,אמר ברוך הוא.
אב״א אבא בגבימח אדכי ,אבא בר
אבא /אברהם בן אשר; אוח באוח; אכה״ט אבות הטומאה.
אחור באחור,
אחותו בח אביו /אבהמ״ב אין בעל הכם מכיר בכקו.
אלישע בן אבויה /אכהמ״ד אבר המדולדל.
אי בעיח אימא/
אמן בצור אלקיכו /א״ב המר׳ן אב ,בחור ,המון ,מלך,
אס בקש אומר/
ותיק ,כאמן.
ארי בן אלי ,אשר בן אליהו.
אבהעו״ז אבן העוזר.
אבא״ב אין בישול אחר בישול.
א״ב אחד בחורה - ,בנביאים - ,בכחוביס .אכד,רי״ח אברהם בן הרב רבי יהודה
חסיד ,אשר בן הרב רבי יחיאל.
אבאח״ב אין בישול אחר בישול.
אב״ו אדם בשר ודם.
אבאל״ב אפילו באלף לא בטל.
אבו״א אביו ואמו.
אבא״ט אליהו בן אברהם מזרחי.
אבארית״א אחד באש אחדתו ראש אבוא״ב אחד בפה ואחד בלב.
אבו״ב אחד בפה ואחד בלב ,איהו
יחידו חמורתו אחד.
בקרי ואתחיה בבוציכי ,אכי בריה
אב״ב אורח בזמנו בא /איכה בת בניס/
אכן בדידן ואינהו
וחברי בריה,
אשר בחר בנו.
בדידהו ,את בפריטך ואכא ברגלי.
אבב״י אדם ביקר בל יל'ן ,אתרוג/
א כ די אדם ביקר ולא יבין.
ביצה /בשר )שמן( יין )ישן(.
אב״ג אברהם בער גאטטלאבער /אהיביס אכו״ט אבות מלאכות.
אבומ״ח אתה בחרתנו ומפני חטאינו.
ברורים גבוריס /אין בגידין.
אבו״ע אבק ועפר.
אבגבנ״ט אין בגידין בכוחן טעם.
אבגית״צ אנא בכח גדולת ימינן תתיר צרורה אבו״פ אברים ופדריס.
אבשלום בן דוד ,אבדת אמר בכו ותלמידו.
אב״ד אב בית דין/
אין בו דעת /אין בית דץ ,אמנץבןדוד .אבזת״ם אלא בזכותא חליא מילתא.
אב״ח אגרת בעלי חיים ,אין בו חשש,
אבד״ב אין בן דוד בא.
אכדה^׳י אב בית דין דקהל יראים.
אין ביעור חמץ ,אתה בחרתנו,
אבדואב״ד אכן בדידן ואיכהו בדידהו .אבח״א אין בו חשש איקור.
אבדומ״צ אב בית דין ומורה צדק.
אבחי״ל אני יהודה ליב בן ברוך חיים.
אבדיח אבי דרי חושבכא.
אב״ט אבנים טובות ,אייזיק בן טובים.
אבד״ל אין בו דעת לישאל.
א ב ט ד ט אבנים טובות ומרגליות.
אבדל״ש אין בו דעת לישאל.
אב״י אבן יעקב ,אבן ישראל ,אברהם
אבד״ט אברי דמלכא /אין בית דין מצוין.
אחזת
בן  , qprאודך בגויס יי,
אבדמ״ל אין בית דין' מצוין להפרישו.
ביד ימיני ,אחינו בני ישראל ,אין
אבדמצ״ל אין בית דין מצוין להפרישו.
אינו בן יומו׳ אל בכי
בו ידיעה,
אבד׳׳פ אב בית דין פה.
ישראל ,אמר ברוך יצחק ,אצילות
בריאה יצירה ,אתרוג ביצה יין.
אבד״צ אב בית דין צדק.
אבי״ב אברהם בן יחזקיה בשן /אשר
אבד״ק אב בית דין דקהלה.
בן יוקף ברודק.
אבדקה״י אב בית דין דקהל יראים.
אבי״ד אין בו ידיעה.
אבדקה״ק אב בית דין דקהלה קדושה.
אבי״ה אליעזר בן יואל הלוי ,אלעזר
אבד״ש אין בית דין שקול.
בן יוקי הגלילי.
אב״ה אב הרחמים ,אין בעל הנם,
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אבי״ת אין נול ירא חטא.
אכי״י אשל בך ירוסס ימוס.
,
אבי״ל אודן ביושל לבב.
אבי״ג אבלהס בן יעקב נייבויעל.
אכי״ע אצילוח בליאה יצילה עשיה.
אב״כ אחד בכסובים״ אץ בו כלח׳
אלישע בעל ככפים
אין בכך כלום/
אמסלאי בח כלכבו; אנא בכח.
אמן
אבכי״ר אמן בימינו כן יהי לצון!
בלון כן יהי לצון.
אבכ״ב אין בכך כלום.
אודך ביושר לבב»
אב״ל אבעיא להו!
אודן בכל לבי!‘ אמהלך בחס לבבי/
אכול בשמחה
אין נקיאין לשמה;
לסמן־ /אשל בקש לאבדי.
אבלה״ר אבק לשון הלע/
אבני מלואיס!
אב״מ אבינו מלכנו;
אין בו מעכה;
אין בהם מעילה;
אין בילה מעכבה;
אין בו משוס;
אין במיכו! אשח ב׳ ממיס.
אבמב״ע אין בו משוס בישולי עכו״ס.
אבמ״ג אץ בו משוס גלוי.
אבמד״א אין בו משוס דרכי אמורי.
אבמ״ה אבל מן החי.
אב מ היח אבל מן החי.
■
אבמ״ן אין בו משוס זוגוח.
אבמח״ל אבינו מלכנו חטאנו לפניך.
אבמט״ב אין בו משום טעס כעיקר.
אבמ״ט אין בו משוס מעילה.
אבממ״ע אין בו משוס מלאיח עין.
אבמ״ג אין במינו ניצוד.
אבמנ״ט אין בו משוס כוחן טעס.
אבמ״ע אין בו מעשה; אין בילה
מעכבח; אי בעי מיחשיל עלה.
אבמע״כ אין בילה מעכבח.
אבלהס בן כחן;
אב״ן אבלהס בן נחמן;
אץ בן כס; אליעזר בל כחן /אב בן;
אחל בלביאיס; אח בחי כחחי.
אבנה״ס אקול בכעילח הקנדל״
,אב״ן יש״ר אברהס גן יוקף שלמה רופא

■®A

א״ג

אב״ן ר ש״פ אבלהס בן ר׳ שמואל
.
פילקאוויטץ.
אבנ״ט אין בן נח מצווה.
אבנעה״ם אקול בכעילח הקנדל.
אבנ״ש אס בארזים כפלה שלהבח.
אב״ם אין בו קככה; אין בו שפק.
אב״ע אבן עזרא /אטו בלשיעי עקקיכן;
אטו בשופטני עקקיכן ,אין בו עדיס;
אלעזר בן עזריה; אלעזל בן עלך;
אמחלאיבחעולבחא; אקמכחא בעלמא,
אצילה בריאה עשיה.
אבע״א אי בעיח אימא.
אבעה״ג אין בעל הנק.
אכעה״נ טכב״ג אין בעל הנש מכיר בניקו.
א ב ל ח אין ביעיל חמץ.
אבע״ל אי בעי להו.
‘ אבע״ט אדס בהול על ממוכר.
אב״פ אדון בפקדך״ אחורבפנים; אלא
בפלך /אלא בפניו.
אבפ״ע אמד בפני עצמו.
אב״צ אבני צדק.
אבציו״ר אבלי ציון וירושלים.
אפ׳׳ק אבלהס בנימין קלוגל; אבל קטן;.
אוח בריח קודש.
אבק״ע אין בו קוס עשה.
אבקק״ק אקחלא בלגיכא קיש קיש קריא.
אב״ר אב בן לוח״ אבק לביח; אזליכן
בחל לובא; אלפא ביחא לבחי.
אבדבנא״ל אבלהס בן אליה ליב.
אב״ש אבן שוהס; אבן שואב;  .אדון
אליהו בעל שס״ אנשי
בשפטך;
ביח שאן.
אנשי
אבש״א אינו בלשוחו של ארס;
בית שאן.
אב״ת אבל תוקיף; אחד בחולה.
אב״ת אב״נ ואב״ב אחד בחולה אחד
בנביאים ואחד בכחוביס.
אבת״ט אלא בז׳כותא תליא מילתא
אג׳ אגב; אגד; אגדח; אגרא״ אגרת.
אגני גיר; אנרסס
א״ג אבני גזיח!

אג״א

-
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גייגעל /אגב גררא .אדוני גיסי/
און גליון ,אור גדול! אוח גרוניס״
אזלא  , p i :אינו גט ,אינו גרו q׳
איש גבור ,אי גלסיכן ,אין גובי]./
אין גורקי] /איח גירקא; אל גבול.
אנשי גולח /ארבע גליוח /ארבע
גלילוח ,ארס גברא /אריכוח גדולה/
אשה גדולה /אשח גיקו /אחהגבור.
אגודס אזוב/
אג״א אגב אוכקה/
אגודס אחים.
אגא״א אגרח אל אקף.
אג״א גמו״ם אגב אונקה גמר ומקנה.
אגא״ב אגרת ארבע כוקוח.
אגא׳ע אגרת ארחוח עולם.
אג״ב אגדת בראשית /אגרת בקורת.
אגב״ח אגרת בעלי חיים.
אגבע״ח אגרת בעלי חיים.
אגב״ק אגרת בקורת.
אגביר אגדת בראשית.
אג״ג אברהם גייגעל /אגב גררא /אין
גורזין גזרה.
אגגע״ה אין גוזרין גזירה על הצבור.
אג״ד אחר גמר דין ,אין גזרה דא.
אגד״ב אגדת בראשית.
אגד״ש אגדה שמואל.
אג״ה .אגרת הטיול /אגרת התשובה.
,
אגה״ט אגרת הטיול.
אגה״ם אגרת המוקי /אגרת המליצה.
אגה״ם אחר גמר הקעודה.
אגה״ק אגרת הקודש.
אגה״ת אגדות התלמוד /אגרת התשובה.
אגוא״ק איני גרוף ואינו קטום.
אגוד״א אג.דת אזיב ,אגודת אחים.
אגו״פ אגרא ועגרא.
אגו״ר איש גדול ורס.
אג״ח אגב חורפא.
אגח׳׳ש אגב חורפא צןבשתא.
אנ״י אגודת ישראל.
.אג״כ אגב כלי /אגורת כקף.

-

אדב״'

אגל״א אתה גבוי לעולם אדני.
אגלא״ם אין גט לאחר מיתה.
אגלאח״ט אין גט לאחר מיתה.
אגלמל״לט אגלאי מילתא למפרע.
אגט״ד אחר גמר דין.
אגטה״ם אחל גמר הקעודה.
אגטלל״ט אגלאי מלתא למפרע.
אג״ג אגר נטר.
אחר גמר קעודה/
אג״ם אגב קודר,
אית גילקת קפריס.
אגעאה״ה אין גומרין עליו אח ההלל.
אגצב״ח אגרת צער בעלי חיים.
אג״ק אגב קרקע.
אג״ר אדם גק רוח /אית גקות רוח.
אגדת שמואל,
אג״ש אגב שיטפא,
אגרת שוס ,אגרת שלומים ,אגרת
שמואל ,אין גזירת שוה.
אג״ת אגרת תימן.
אגת״ד ,אגרת תחית המתים.
אד׳ אדון ,אדם ,אדר.
א׳׳ד אדוני דודי ,אהבת דוד ,אהל
אונאת דברים,
דוד ,או דילמא,
אותו דבור ,אחרית דבר ,איידי דתני/
אין
אילנא דמיי,
איכא לאמרי,
דורשין ,אין דיחוי ,אין דנין ,אין
אינו דומה,
אינו דוחה,
דרן,
איקור דאורייתא/
אינן דבלים,
אלא דוקא ,אלה
איקור דרבנן,
א מקט מ ם,
אלו דברים,
דברי,
ארעא
אפרים דן,
אפק דמים,
לרבנן ,אש דת.
איהו דאפקיד
אד״א אדרת אליהו,
אית
אין דרן ארץ,
אנפשיה,
אקורא דאורייתא,
דאמרי איכשי,
אדאד,״ש אינו דוחה את השבת.
אדאי״ט איייא לא ת ישראל מחביס.
אדא״ט אין דיחוי אצל מצות.
אד״ב אברהם דוב בער.
אדכ״א אין ללד בני אדם.
.
אדכ״י אדונינו בר יוחאי.
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אדבמ״ב אין דולשין במעשה בראשיח.
אריה
אדב״ע אין דולשין בעליוה/
דניה עילאה.
אד״ג איה דגלהי.
אד״דאגלאדהקעדאדלויי ,אגלאדכלה
דוסקא.
אדד״ד אי דליה דורא דליכא.
אדון השלוס!
אד״ה אדון הכביאיס.
אדוני הרב ,איידידשיילהא /איידי
דהכי הא.
אדה״ג אדם הגדול.
אדה״ו אדהכי והכי.
אין
אדה״ט אין דעה הבדלה מכין,
דל]* המושל.
אדהמע״ה אמל דוד המלך עליו השלום.
אדה״נ אדון הנביאים.
אדה״ע אדם העליון.
אדהע״ה אמל דוד המלך עליו השלום.
.
אדה״ר אדם הראשון.
אדה״ש אדון השלום.
אדה״ת אדם החחסון.
אדו״מ אהבה דוד ומיכל.
אדומכ״ד אחיא דבור ומבטל דבור.
אדומ״ו אדוני מולי ולבי.
אדומו״ר אדוני מורי ולבי.
אדרת אלז דגן וחילוש.
אד״ז אדם זה ,אדלא זוטא.
אדט״ל איידי דטליד למיפלט.
אדטלל״ב איידי דטריד למיפלט לא בלע.
אדטל״ט איידי דטליד למיפלט.
אד״י אדוני דודי ידידי.
אדי״ר אפלים דן יהודא לאונן.
אדי״ש אחיו דוד ישי שמואל.
אד׳כ אדם כשל.
אד״ל אסס דחו להמיח ,אץ דין למעלה,
אין דעהו לחזור ,איה דין למעלה.
אדל״ח אדם לחבלו ,אין דעהו לחזור.
אדל״ט אדם למקום.
אד״ט אברהם דוד מיכאלישקעל ,אברהם
^^דם דוד משיח ,אוהב
דוד משה,

אד׳׳ת

אחד דיני ממונוח,
דבק מאח.
איש דעה
איילי דזוטל מילכש,
מאמז ,אמונה דבור מעשה ,אמל
דוד מלוקא ,אפל דם מלה,
אדמ״ד אליבא דמאן דאמל.
אדמח״ל איידי דאחיא מדלשא חביבא ליה,
אדמ״ו אדונינו מורינו ורבינו.
״
״
אדטו״ר //
אדמ״ק אדמה קידש.
אד״נ אדון נכבד.
אדנמ״נ אין דוחין נפש מפני נפש.
אד״ם אגלא דשמעחא שברא.
אד״ע אדון עולם ,אלהא דמאיל ענינא.
אדע״ל אין דעהו לחזור.
אדע״ה אמר דוד עליו השלום.
אד״פ אדני פז.
אד״צ אגודה דורשי ציון ,אגלא דחעניחא
צדקחא.
אדמה קודש,
אד״ק אדם קדמאה,
אדלא קדישא ,אלה דבלי קדשו.
אדר׳ אדרבה.
אר״ר אדלא דפרקא ליהטא ,אדל ראשון,
אדלא רבא ,אישור דרבנן ,אמחא
דבי לב ,ארעא דרבנן.
אדר״ב אשולא דרבנן.
אדרב״ה אין דבר לק בהיפוך.
אדר״ד .א׳ דלאש השנה.
אדר״ז אדלא זוטא.
אדר״ח א׳ דלאש חודש.
אדר״ג אבוח דרבי כחן ,אדלב נחמן
אדר״ע אוחיוח דרבי עקיבא.
אחלי דרישה
אדר״ש אדלבי שמעון,
שלומו.
אד״ש אבוה דשמואל ,אדר שני ,אחרי
דרישה שלומו .אינו דוחה שבח.
אדשב״א אין דרכן של בכי אלם.
אדש״ה אחלי דרישה שלומו הטוב.
״
״
אדשה״ט ״ ■ ״
אדש׳ל אינו דומה שמועה לראיה.
אד״תאחלי דרגא הביל ,אץ דולשץ תחלה.

א״ה

-

י—

אהכס״ת

אמצע הדטל,
א״ה אב הנוומאה ,אב הרחמים ,א3ן א״הד אלדד הדני,
הטוען .אבן העזר ,אבן השוהם
את חלין ,את הלם ,את הדרך.
אגרת הטיול ,אגרת המוקר ,אגרה אד,ד״ו אהבת לולים.
אגרת אהד״ל אין הנידון לומה לראיה.
אגרת הקולות,
המליצה,
השמל ,אלומי הרשע ,אלון המושיע ,אה״ה את ההלל.
אלון הנביאים ,אלון העולם .אלון אד.ד,״ג אלו הן הגולין.
השלום ,אלם הגון ,אלם הראשון ,אהד,״ל אלו הן הלוקץ.
אלכיהשדה ,אהבת השם ,אהרןהכהן ,אהה״ג אי הכי השתא נמי
אומה הרשעה ,אומות העולם ,אוהל אההנ״ח אלו הן הנחנקין.
אומרים אד,ד.נ״ש אלו הן הכשרפין.
אומרים הכי,
השכחה,
אלטונא
אות הבריח ,אה״ו אייזיק הירש ווייק.
אור הגנוז,
הלל,
האמבורג וואנלקבערג.
אותו האיש ,אחר החורבן ,אי הכי,
איקור אהוא״ה אחל המרבה ואחד הממעיט,
אין הלכה,
אין הולכין,
אח השור ואת האיל ,את השמים
אלו הן,
אלהי העמים,
היאה,
ואת הארץ.
אליהו הנביא ,אמירת הגלה ,אמר
את
החכם ,אמר הכותב ,אמר הכתוב .א ה ד ה אחת הנה ואחת חנה,
השמים ואח הארץ.
אמר המגיה ,אמר המחבר ,אמר
המעתיק ,אמר הפקוק ,אנשי הסם ,אהו״ח אהבה וחבה.
אקפקלריא המאירה ,אף הכא ,א qאהוי״ן חמש אותיות חכוקפות לתפארת
הלשון.
החם ,אפילו הכי ,אפפענהיימער,
ארזי הלבנון ,אלון הקודש ,אשכול אהוי״ר אהבה ויראה.
הכופר ,את ההלל ,את המגילה ,אה״זאהבהזיטא ,את הזב ,את הזהב
את הזרעים.
את ההר ,אתה הראתה.
או?׳« אדני הוא אלהים ,איש האלהים ,אד,״ח אור החיים ,אור החמה ,אחר
ארצות
אמר החכם,
החורבן,
את
את האמה,
את האדם,
החיים ,את החלש ,את החומש,
הארבעים.
את החטאת ,את החמין.
אהא ע״ד וע״ד את האלם על דעתו ועל לעת
אהח״ם אז היתה חנית קכו.
אה״א אשור הייא אשור הייא.
אהבה טבעית,
אה״ט אב הטומאה,
אהא״ר את הארבעים.
אהט״ו אב הטומאה ,אבות הטומאה.
אה״ב אמת הבנין ,אח הבזיכין ,את
אד,״י אהבת,יונתן ,אהל יעקב .אח היין.
הבית ,אח הבשר.
אהי״ד אח הילים.
אהבא״ה אין הולכין בממון אחר הרוב.
אהי״ט אופן היותר מועיל.
אהב״ה אמי הקלוש נלון הוא.
אהי״ג אהובי יליל נפשי.
אהב״י איש הישר בעיניו יעשה,
אהיש״ב א'ן חיל שולטת בו.
אהב״מ אין הולכץ בממון.
את
אה״כ אמר תכתוב ,את הכד,
הכותל ,את הכל ,את הכלים,
אמצע הגג,
אה״ג אליהו הגלעלי,
את הכקף ,אח הכרי.
את הגויה ,את
אשה הגונה,
את הגזילה ,אהכ״ל אגב הכנקת כלה.
את הגולן,
הגוף,
אהכס״ ת אחר הכנקח קפר תורה.
את הגילים ,את הגשמים.

אהכש״ר
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אהכש״ר אל הדרח כבודו שלוס רב.
אה״ל אור הלבנה /אוס הוא לעולס
חתה
אלכשכדר הלוי לאנגבאנק;
הראתה לדעת! את הלב; אס הלחם.
אה״מ אדון המושיע! אהל מועד! אהל
אחד המרבה,
אתל מת;
משה!
את
את המרובה!
אשת המת!
המת.
אהמא״ה אין הקומץ משביע את הארי.
אהמ״ג אשר הכין מצעדי גבר.
אהמ״ד אבר המדולדל.
אה״מ ואה״ט אחד המרבה ואחד הממעיט
־
אהמ״ט אי הכי מאי טעמא.
אהמ״ט אין הבור מתמלא מחליתו.
אהמ״ם אהבה משותרת.
אהט״ר אחר המחילה רבתי, .
אוהב כאמן
אה״נ אהבה נאמנה!
אומות העולם כמי! איר הכר! אין
הכי כמי! אליהו הנביא! אס הלכת
נקבל! אקורי הכאה׳ את הכפש!
את הכרות! את הנשים.
אהנ״ד אהורי הכאה דאורייתא.
אהנד״ר אקורי הכאת דרבנן.
אהניל״ב אור הכר יפה .לבדיקה.
אהנ״ט אות הנמשך.
אהנ״ש אות הנשימה.
אה״ם את הקומא! את הקפר.
אהס״ר אחר הקליחה רבתי.
אבן העזר!
אה״ע אבינו השלום עליו,
אברהם העברי' ,אהבה עזה! אהבה
אומות
אהבת עולם!
עצימה!
העולם ,ארץהעמיס! את העבודה!
את העמרים ,את הערוה.
אד,ע״ג אשר הניא עצת גוים.
אהע״ו אבן העוזר.
אהע״ן אבן העזר.
אה״ם אחר הפקח ,אל הפועל .אמר
את הפקח! את הפח!
הפקוק,
את הפתח.
אהפ״ב אין הפרש ביכיהס.

»רב5
א ת הצבי,

את

אה״צ אהבת ציון,
הצאן.
אהצו״י אהבת ציון .וירושלים.
אה״ק ארון הקודש ,ארץ הקדושה,
את הקטן ,את הקיתון ,את הקרקע.
אהק״ד ארץ הקדושה.
אד,לן״צ אל הקצה.
אדם הראשון.
אה״ר אב הרחמים,
את
אחר חרוב,
אהבה רבה,
הראש ,אח הרבים.
אדון השלום!
אד,״ש אבן השחם!
אהבת השם ,אוצר השרשיס! אחר
השבת ,אין השכינה שורה ,ארצות
השלום! את השבת ,את השדה,
את
את השלמים,
את השורה,
השם! את השמן ,את השעיר.
אהש״ט אב הרחמים שוכן מרומים.
אהשק״ל אי הכי שפיר קשיא ליה.
אחר התפלה!
אד,־׳ת אגדות התלמוד,
אליהו התשבי ,את התורה.
או׳ אורייתא.
א״ו אב ואס! אדם וחוה ,אדר ואדר!
אורי וישעי! אורים ותומיס ,איקור
אלם וקגר!
והיתר! אלא ודאי!
אמן ואמן .אשם ודאי.
אבן
אבא ואמא,
או״א אב ואם!
אות אמת,
אדר ואדר,
ואבן,
ג 1יפה
אידי ואידי,
אחד ואחד,
ואיפה .איש ואחיו .איש ואשה!
אכלה ואכלה ,אלהיכי ואלהי אבותינו,
אמן
אלו ואלו! אלעזר ואיתמר!
ואמן ,אמת ואמונה ,אכה ואכה.
אוא״א אלהיכו ואלהי אבותינו.
אוא״ב אותו ואת בכו■ .
אואדא״ח אלו ואלו דברי אלקיס חיים.
אא״ס אור אין קוף.
אורח בזמנו!
או״ב אדם ובהמה,
אות באות ,אותו ואת בכו ,אליה
וקוץ בה! אש וברד.

אוב״א

-

אוב״א אוח באוח/
אוב״ה אדם ובהמה.
ארב״ב אורוח בכלים.
אובל״צ אשרי ובא לציון.
אורס
אוכש גוף,
או״ג אוהב גל,
אוחיוח
אורים גדולים,
גברא,
אלמנה
איהו וגרמוהי,
גדולוח,
אש וגפריח.
וגרושה׳  ,אליד וגיז/
או״ד או דילמא ,אורז ודוחן,.
אודא״י אוירא דאלז ישראל.
אודר״ע אוחיוה דרבי עקיבא.
אף ה אומוח העולם ,אוצר השלשים,
איקור והיתר הארוך,
אור החיים,
אלטוכא וואנדזבעק האמבורג.
אוה״א אישור והיחר הארוך.
אשה
אוה״ב אברהם וואלף האמבורג,
והדר בעלה.
אוה״ג אוהב גר ,אור הגנוז.
אוה״ח אור החיים ,אור החכמת.
אוה״יאוהג ישראל ,אוהל יעקב ,אוהל
יצחק.
אוה״מ אוהל המס ,אוהל מועד ,אור
המאיר.
אוה״נ אוהב כאמן ,אוהב נפשי ,אור הכר,
אוה״ע אומוח העולם.
אוהפ״ק אוצר הכבוד פי׳ קבלה.
אוהב ציון,
אוה״צ אוהב ציקוה,
אור הצבי.
אוצר השלשים,
אוה״ש אוהב שלום,
אוחיוח השמוש.
אוו״ב אין ולאו ורפיא בידיה.
אוו״ת אשם ודאי וחלוי.
או״ז אור זרוע.
אוזל״צ אור זרוע לצדיק.
אור
אור חדש,
אר׳ח אדם וחוה,
אור חיים,
אורח חיים,
חוזר,
אף וחמה.
אוח״ל אדם וחוה חוץ לילית.
אוי״ט אוכלין טמאין.
ארי אוהל יעקב ,אוהל יצחק ,אוהל
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ישראל ,אוב וייעוכי ,אוגן ישן,
אור
אור יקרת,
אורו יהל,
ישראל ,אור ישרים ,אמח ויציב.
או״י מ״י יחי״ה משמ״ו א״ל וצי״ם
מי״ד כתי״ם וענ״ו אשרו־ וענ״ו עב״ר
ונ״ם הו״א עד״י אב״ד אדום וישמעאל
יחדיו מלכם יהרגו ,יהרגו חילות
יחרבו המדינות ,מלך שלהם מאהאמעד
ומלך אדום לעאפאלד ,וצרפת יהרגו
מלכם ,מאד יצליחו דרכם ,כחר
תפארתם י מ ם מאוד ועמדו על
נצחם ויצליחי אשכנז שפאכיא וגדולי
רומי ויקבץ גאולתיכי מקצוי הארך
והוא אומר עב־ים דרור יקרא איש
בן דוד) .מהגאק ר׳ במסץ מאושנורסאלי(
אד״ל אכול ישתה יאמר לך.
אד״נ אורו יהל נצח.
אוי״צ אמת ויציב.
אוי״ר אמן וכן יהי רצון.
אוי״ש אדום וישמעאל.
אוכלים וכלים,
או״כ אדם וכלים,
אור כשדים.
אורות וכלים,
אוכי״ר אמן ובן יהי רצון.
אוכומ״ש אוכלין ומשקין.
אוכ״נ אוכל כפש^ .
אומר להם ,אשרי
או״ל אומה ולשון,
ובא לציון.
אול״ג אומרים לו גמור.
אולה״ק אוצר לשון הקדוש.
אולי״ד אור לי״ד )לארבעה עשר(.
אולי״ל אנכי ולא יהיה לך.
או״ם אדיר ונורא מעשיו ,אסרן ומשה,
אוכלין ומשקין ,אונאת ממון ,אוכש
אור מקיף,
אורות מאופל,
ממון,
אותותומופתים ,אלדדומידד ,אומר
אורח מישור,
ועושה מלאכיו,
אראלים ומוצקים ,אש ומיס ,אשכל
,
וממרא.
אומ׳׳ה אומות העולם.
.
אוטהי״ל אוי מה היה לנו.

או^״י
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אומ׳י אומץ .qpv
אומ״צ אראלים ומוצקים.
אומ״ש אוכלין ומשקין. .
״
אומש״ק ״
אוהב כםשו»
או״נ אוהבו ונאמנו,
אום
אוכל נפש,
אוכל נבלוה,
נצורה׳ אוצר נחמד ,אנשים ונשים,
ארוקץ וכשואין.
אונ״ד אונאח דברים.
אונ״לת אוכל נבלוח לחאבון.
אונ״מ אונאת ממון.
אפר
אור עיני,
או״ע אבק ועפר,
ועפר׳ ארוכה ועבה.
אוע״י אור עיני.
אופ׳ אופן.
אדם אברים ופדרים ' ,אור פנימי,
אור.פשוט ,ארחי ופרחי.
אופהיטרמ אופן היותר טוב ומועיל.
אופה״ם אופן היותר מועיל.
אופ״ט אור פכי משה.
אור צדיקים׳
או״צ אדמה וצביים,
אמת וצדק׳ אורח צדקה.
אוצא״ג אוצר אגדות.
אוצה״ם אוצר הספרות.
אוצה״ש אוצר השמות ,אוצר השרשים.
אוציח אוצרות חיים.
אוצ״ט אוצרות ממון.
אוצ״ג אוצרות נפשות׳ אוצר נסמד.
או״ק אחרי וקדשים.
אר׳ר אביי ורבא׳ אוכל ראשון.
אוריח אורחות חיים.
אור״י אומר רבינו יצחק.
אוריו״ש אורן ימים ושנים.
אוריוש״ח אורך ימים ושנות חיים.
אור״ת אומר רבינו חם.
אומר שלום׳■ ׳אוחו
או״ש אוכל שני׳
שנה ,אכילה ושתיה ,אלה ושבועה׳
אקור והיתר שלו׳ אלז ושמים׳

אש ושלג.
אוש״ג אור של גיהכם.
 .i:ך

אור תורה׳
או״ת אורים וחומים׳
אמנון וחמר׳ אפוד ותרפים.
אדום
אבני זכרון,
א״ז אבי זקני,
אדרא זוטא,
אדני זהב,
זהב,
אורו זורח ,אור זרוע ,אוח זכרון
אחות זקוקתו ,אחר זה ,אחר זמן,
אין זמנו,
אין זה׳
איזו זו׳
איש זקו׳
אין זיעו׳
אין זקיק׳
אליהו זוטא׳ אלמלא זכיתם׳ אם
זה ,אמי זקנתי׳ אמר זה ,אומרים
אספת
אנעים זמירות׳
זמירות,
זקנים ,א qזה׳ אפי זוטא׳ אש
זרה ,את זה׳ אתה זוכר׳ אתנח
זרקא ,אתנן זונה.
אז״א אין זה אמה.
אזא״י אראה זרע אאריך ימים.
אז״ב אין זמנו בהיל.
אוב״ר אזלינן בתר רובא.
אז״ג אור זרוע גדול.
אזה״ק אור זרוע הקצר.
אזוא״ן אחד זה ואחד זה.
אזולא״י אשה זונה וחללה לא יר(חו.
אז״ז אתנח זרקא זק .q
אזי״א אין זה ילוד אשה.
או״ב אין זרעו כלה.
אורו
אז״ל אבותינו זכרונס לברכה׳
אור זרוע לצדיק׳
זרח לעולם׳
אין זה לשונו׳ אין זכרון לראשונים,
אמרו זכרונס לברכה.
אז״נ אין זה נראה,
או״ע אזלה עניותא.
אור זרוע קצר׳
אז״ק אור זרוע קטן׳
א qזו קאמר.
אזק״ש אחר זמן קריאת שמע.
אז״ת אחר זמן תפלה.
אדוני חותני׳
א׳׳ח אגרת חמודות,
אדוני חמי׳ או.חרם ,אור חכמים,
אוצר חצמה ,אח
אוצרות חיים׳
אחר חצות׳
אחד חקר׳
חורג,
אינו
אינו חוזר׳
איזהו חכם׳

אח״א

-
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חולז ,אינו חל ,אינו חשוד״ אין אחדשת״ה אחרי דרישת שלום תורתו
]תפארתו[ הרמה.
אין חייב,
אין חוששין,
חופין;
איקור אחי׳ה ארחו^ חיים הארוך.
איקור חל,
אין חילוק;
איש חשיד ,אחד,״כ אחר הבעל ,אחר חורבן הבית
איש חכם,
חלנ,
אלו אחה״ג אחר הגנב.
אלהיס חייס,
איש חשוב,
אחר תדלי.
אמוכס אחה״ד אחר הדבור,
אלמנה חיה,
חולצין,
אחה״ז אחר הזמן.
אנשי
חכמים ,אמרו חכמים,
חצר ,אקרר חג ,ארבעה חרשים ,אחהזט ״ //
אחר החורבן.
ארח חיים ,אשה חשובה ,אשח אחה״ח אחר החג׳
אשח חיקי ,אחה״ב אחר הכבוד.
אשח חיל,
חבר׳
אחה חונן ,אחה חוננסנו.
אחה״ט אחר המועד ,אחר המזון׳
אחר המיתה.
אחר המחילה,
אחינו אחה,
אח״א אחות אשה,
אחרים אומרים ,ארבעים חשר אחח .אחהמ״ר אחר המחילה רבתי.
אחר חקכיח,
אם חכמת אחה״ם אחר הקדר,
אחא״ב אחר ארבע כוקוח,
אין כאן.
אחר הסליחה.
אחא״ט או חברותא או מיחוחא ,אחד אחהס״ד אחר הקליחת רבתי.
חקר אחד מלא.
אחד,״ע אותיות ממוצא הגרון.
אחא״ר אין חופין אח רובו.
אחהע״ר אותיות רפייות המבטא ולא
אח״ב אחר בישול.
תוכלנה לקבל דגש כלל.
אדוני.
בעיני
אחב״א אמצא חן
אחה״פ אחדות הפשוטה ,אחר הפה,
אחבב״י אינו חייב בבל יראה.
אחר הפורים׳ אחר הפקוליס ,אחר
אחבד״ב אין חלום בלא דברים בעלים.
הפקח ,אחר הפיק ,אחר הפתילה
אחביא״ב אחד בפה ואחד בלב.
אחה״צ אחר הצהרים ,אחר הציס.
בית
אחינו
אחב״י אחינו בני ישראל,
אחה״ק אחר הקידושין ,אחרי הקבורה.
ישראל.
אחה״ר אחר הרגל ,אחר הרוב.
אחכנ״י אחינו בכי ישראל.
אחה״ש אחר השבעות ,אחר השבת׳
אחכע״י אין חעא בא על ידו.
אחר השחיטה ,אחרית השנה.
אח״ג אלא חורא גנב.
אחה״ת אחרי התענית ,אחר התפלה.
אחנז״ד אחר גזר דין.
אח״ו אס חק ושלום.
דין.
אחגמ״ד אחר גמר
אחו״א אחטא ואשוב.
אחגמה״ס אחר גמר הקעודה.
אחו״ט אינו חוזר ומגיד.
אחד״א אנפשיה חתיכא דאיקורא.
אח'״נ אחורי כהר ,אינו חוזר ונעור,
אחד׳ט אחד דיני ממונות.
איש חכם ונבון.
אחד״ם אקרו חג דקכות.
אחו״ק אחרי וקדושים.
אחד״פ אקרו חג דפקח.
אחי״ד אל חנון ורחום.
אחד״ש אחרי דרישת שלומו,
אקרו אח״ז אחית זקוקתו ,אח זקן ,אחר זה,
אחר זמן.
חג דשבעוח.
אחדשה״ט אחרי דרישת שלומו העוב .אחז״א אחר זמן איקורו.
אחדש״ת אחרי דרישת שלום תורתו ,אחז״ל אמרו חכמינו זכרוכס לברכת.
י .אזזזט״א אחר זמן איקורו.
אחרי דרישת שלום תפארתו.
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אחע״ח אין חייבין על חימוצו.
אחזק״ש אסר זמן קריאח שמע.
אחע״ב אין חייבץ עליו כרח.
אחדת אחר זמן הפילה.
אח״ח אחר סבירו.
אחעח״ב אין חייבין על חימוץ כרח
אחיו״ט אחר יוס טוב.
אח״ם אחדוח פשוטה .אחר פקח .אין
אח״כ אחד חלוף כחב .אחרי כן .אחר חטס פה׳ אסרו חג פקח.
׳
כך .אחר כמה.
אח״צ אחר חצוח .אחרי צאה .אחר
אחב״א אחר כך אמר.
צהרים .אינו חוצץ.
אחכב״ג אין חכם כבעל כקיון.
אחצ״ד .אחר צאח הככביס.
אחכה״נ אין חכס כבעל הכקיון.
U
״
״
אחצה״ב
אחכ״ז אחר כל ;ה.
אח״ק אחרי קדושים .אחר קבירה.
אחכו״ל אמרו חכמינו זכרוכס לברכה .אחקה״ת אחר קריאח החורה.
אחכ״ל אין חולקין כבוד לרב.
אח״ר אלישע חבר רומיים.
אחכ״ש אחר כמה שכיס.
אחר״א אהרן חריכער ראביכער אראד.
אחרים רואין אוחו.
אח״ל אין חבין לאדס .אין חכמה לאשה.
אחלא״ב אין חבין לאדס אלא בפניו .אחרה״ש אחריה השנה.
אין סכמה לאשה אלא בפלך.
אחר״ל אחרי רבים להטוח .אין חברו
רשאי להתיר.
אחלב״א אחר לשון בכי אדס.
אח״ש אברהם חיים שור .אגב חירפא
אחלא״ד אהה חונן לאדם דעה.
שבשחא ,אחר שבעה .אחר שבת.
אחל״ל אורח חייס למעלה למשכיל.
אחר שחיטה .אני חוחס שמי.
אחל״ם אחר למעשה.
אחשנבה״ע אחר שנברא העולם.
אחל״ק אין חוששין לקדושיו.
אחלש״ב אין חבין לאדס שלא בפניו .אחשנ״ת אחר שנתבאר.
אח״מ אחרי מוח .אחר מיהה .אחר אחש״פ אחרון של פקח.
מחן .אני חחוס מטה.
אחש״ש אחר שש שעוח.
אחמ״ה אבד חקיד מן הארץ.
אח״ת אגב סדא חרתי .אחר חהליס.
אחמו״ק אחרי מוח וקדושים.
אחר תפלה .אחר חשמיש.
אחמ״ב אחר מסילח כבודו.
אחת״ט אחר תפלת מיקף .אחר תפלת מנחה
אחמכ״ה אחר מחילח כבודו הרמה .״ אחת״ג אחר תפלת כעילה.
אחת״ע ^אחר תפלח ערבית.
אחמ״ט אחר מחי.מעיח.
אחמ״ע אחר מעוט ,אין חבוש מחיר עצמו .אחת״ש אחר תפלת שחרית
א״ט אבן טוען .אבנים טובות .אין
אחמ״ת אחר מחן חורה.
איכה טענה.
טומכין . .אין טעון.
אח״נ אןזריוח נכסים.
אח״ם אחריוח קופר.
אלו טרפות .אמרות
אין טעם.
טהורות .אני טועם .ארבעה טפחים.
אח״ם בט״ע גי״ף;.כחיבח נקחרח בחלוף
אוחיוח.
ארבע טורים .אשה טובה.
אט״א ארבעה טורי אבן.
אחס״ג אחר סעידה ג׳.
אח׳יע אחיזח עיכיס .אינו חייב עליו .אט״ב אין טעון ברכה .אנשי טבריה.
אטב״ר א:ן טוב בלי רע.
אינו חל עליו׳ איסור חל על.
אטו״י אך טוב וסקד ירדפוני.
אחע״א איקור חל על איסור.
אט״ו יכיי״חאך טוב־וחקד ירדפוני כל ימי •יי',
אחע״ב אשח חיל עטרח בעלם.

אטו״ר
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אטו״ר אס טוג ואס רע.
אט״ט אין טעון טבילה.
אט״י אטר יד.
אט״ל אין טעס לדבי.
חך
אטלי״ס אך טיב לישראל סלה,
טיב לך ,יהיה סלה.
אטל״ם אך טוב לישראל סלה.
אטל״ת אל טמא לא חגש.
אטם״ ט אשה טובה מסכה טובה.
אטנ״י אין טעין כטילח ידיס.
אט״ס אחריוח טעית סיפר; אין טעון
סמיכה.
אטס״ה אחריוס טעוה סופר הוא.
אטקיו״ר אין טעון קלוש ידיס ורגליס.
 wטרקסין.
אט״ר אמר
אט שב״ר אין טיב שאין בו רע*
אט״ת אין טעון סכיפה.
אבן
אבן יחייא״
א״י אביר יעקב,
ירחי ,אבן ישראל ,אגרת יהודה,
אוהל
אהלי יהודה,
אלס ישר,
אוהל יצחק,
 L / .יוק , qאוהל יעקב,
אור יקרוה,
אור ה׳,
י״ ; ׳  . Pאו יתכן,
אורישר ,אורישראל ,אז ישיר ,אזלה
^
אינו יוצא,
\<׳V־ vיר ,אטריד אינו ידוע,
אינו יכול ,איש יהודי ,איש ימיני,
''
%
אלקי ישראל ,אמונה ישרה ,אמץ
אריכס
אפיקי יהודה,
יוסף,
אשר יצר,
אלז ישראל,
ימיס<
אשת ישראל ,אתה יצרח.
אי׳ איתא.
איכס יראיס
אי״א אלס יליל אשה,
אלקיס ,איש ירא אלקיס.
איא״א או יהולי או ארמאה.
איא״ב איש ירא אלקיס באמת.
איא״ה אשר יצר אח האלס.
אי־אמ״ה אחה ה׳ אלקיכו מלך העולס.
איא״ע אס יהיה אלקיס עמלי.
איאפ״ל אל יפתח אלס פיו לשטן, .
איא״צ או יהודי או צלוב.
איא׳׳ק איללי יומא איללי קצירא.

איח״ב

איא״ש אלהיס יענה את שלוס.
אלהיס יחנך
אי״ב אין וצאין בו,
אס
אורך ימיס בימינה,
בני,
יש בו ,אשלי יושבי ביתך.
איב״א אי בעית אימא.
איב״ג אס יש בגילין.
איבנכנו״ט אס יש בגידין בנותן טעס.
איכ״ד אינה יוצא ביייכיס.
איכ״ד ,איכה ישבה בלל העיר.
איב״ל איבעיא להו.
איכ״ע אין יסירין בלי עון.
איבע״א אי בעית אימא.
אי״ג אמר יהודה גדליה.
איד״ז אידרא זוטא.
איד״ל אס יש דין למעלה.
איד״ר אידרא רבא.
אס ירצה השס,
אי״ה אס יגזור השס,
אס יש השלוס.
איהבשח״א אני יהודה הלוי 3ן שמואל
חזק אמך..
אס
איה״ל אס יגזור השס לחייס,
יעזור השס לי.
איד,״פו את יי המבורך.
איסורי הכאה,
איה״נ אין הכי נמי,
אנא יי הושיעה כא.
אס ירצה השס.
איה״ש אילת השחר,
איהש״ר אמן יהא שמיה רבא.
אלהיס
אי״ו אברהס יצחק ויעקב,
יחככו ויברככו.
איו״ב אין יוצא ואין בא ,אני יוסף ברילל.
איר׳ט אחר יוס טוב.
איו״י אברהס יצחק ויעקב.
איו״ב אחר יוס כפוריס.
איוכ״ט אין יוס כפוריס מכפר.
איו״ש אורך ימיס ושכיס.
איוש״ח אורך ימיס ושנות חייס.
איושחי״ל אריכות ימיס ושנות חייס
יוסיפו לך.
איח״ג ארבה ילק חסול גזס.
איח״ב אל יתהלל סוגר כמפתח.

אי״ט

-

אחר יוס נווב.

אי״ט אורן ימיס נווביס,
אי״י אברהס יצחק• יעקב.
איי״ח איכר יוצא .ידי חובהו.
אי״כ אחר יוס כפורים ,איומה ככדגלוח
אין כאלהיכו.
איכ״ב אל ירבו כמוהו בישראל. .
איפ׳ה אני יודע כל הכקהרוה.
■
איכ״ל איכא למימר.
איכ״ר איכה רבה.
אינו יודע לשאול,
אי״ל איכא למימר,
אינו יכול :־לדבי ,־לומר- ,לחזור,
־לקרוח ,אין יכולים לעמוד ,אין
ל^ 1ר ,אלהיםיעזרהו לטובה ,אלהים
יראה לו ,אלקים ישמרהו לעד.
איל״א אליהו ישוב לב אבוח.
איל״ב אינו יכול לחזיר בו.
איל״ד ,אהרן יהידה ליב הורווץ.
אילד,״ז אהה יטל להזים.
אילד,״ק אין להקשוס.
איל״ם אינו יכול לישבע משלם • ,אין
אכחי
לו מחירין ,איה ליה מזלא,
יכול למימר.
אימ״א אויל ינאץ מוקר אב.
אימא״ם אין מבטלין איקור.
אימאס״ Sאין מבטלין חיקור לכתחלה.
אימו״ל אדם יקודו מעפר וקופו לעפר.
אימ״ט! איש ידבקו מטוס ממטה.
אימ״ג אכה יי מלטה נפשי.
אי״נ אדם יש כשמה.
אי״ם אלהי יעקב שלה.
אלהים יהי
אי״ע אביר יעקב עליון,
עוזרם ,אלהים יהי עמן ,אלהים
יכוככה עליון ,אמר יעבץ ,אצילוס
יצירה עשיה.
א־עב״ג אלהים יכוננה עד ביאה גואל.
איע״ו אורך ימים עולם ועד,
איעע״ם אלהים יכוננה עד עולם שלה.
אייפל״ג אנא יי פסח לי גנזי.
איפמ״ש אומרים יקום פורקן מי שבע.
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אכ״ד
יידישע

צייטוכג,

אי״צ אללגעמיינע
אשר יצר.
איצא״ה אשר יצר אח האדם■ .
אי״ק איקור קדושה ,אלז ישראל קדושה,
אי״ר איכה רבחי ,אמן יהי רצון.
אי״ש אדוני ידיד שדי ,אדוני יחברן
שמו ,אליהו ישראל ,אליעזר יצחק
שפירא ,יעקב שמואל אלישר ,ארץ
ים שמיס.
אי״ש ג״ר אברהם יישף שלמה גראציאכו.
אישחי״ל אורך ימים שכוח חיים יושיפו לך.
אישלד״ע אין שליח לדבר עבירה, .
אמן יהא
איש״ר אהני יי שנאו רע,
שמה רבא.
אישר״מ אמן יהא שמה רבא מברך.
איחימא ,איחמר.
אית׳ אימא,
אי״ת אדוני יחברך.
אית״ן אוחיוח המשמשוח בראשי הפעלים
ומורוח על העמיד.
אית״ן מש״ה וכל״ב הן י״א אוסיוח
השמושיוח.
׳
אית״ש אדוני יחברך שמו.
א״כ אגורח כשף ,אדם כשר ,אומרים
איומה ככדגלוח,
אחר כך,
כן,
אינו כדאי ,אינו כן ,אין כאלהיכו,
אין כבודו ,אין כוחבין ,אין כמוך,
אין כשף ,אין כסיג ,איקור כהונה,
אישיר כולל ,אלו כלים ,אם כן,
ארבע
ארבע כוקוח,
אמר כך,
ככפוח ,אשח כהן ,אחה כוככח,
אח כבידו ,את כפיו.
אכ״א אחד כקאו אחד ,אין כאלהיכו,
אין כל אדם ,אכילה אדם ,אצל
כל אדם ,אשכנזים כאן אומרים.
אכאל״א אס כן אין לי אלא.
אכאלד״ם אס כן אין לדבר שוף.
אבא״פ או ככיש או פטור.
אכ״ג אכילה גשה ,אין כל גופה.
אכגצ״ב אין כל גופה צריך בדיקה.
.
אכ״ד אשה כלים דירה.

אכ״ה

-

אכ״ה איש לפי הבבלי /אמאי כולי האי.
אכה״ג אנשי כנקה הגדולה.
אבה״ד אח כל האדם.
אכק״פ אכילח הפקח ,אלא כעין הפרט.
אכהפ״ש אין כל תפרציפיס שווץ.
אכה״ש אין כל האבלים שווים ,אין
כל הכחוס שווה.
אכ״ו אחח ^כמה וכמה.
אכו״ב אחח כמה וכמה.
אכו״ש אכילה ושהיה.
אכוש״ת אכילה ושהיה.
אכ״זאחרכלזה ,אלאכזיח ,אח כל זה.
אמ״ע אשה כלי זיינה עליה.
אכ״ח אין כל חלש ,אם כל חי.
אשרי
אכח״ב אדירי כל חפצי בס,
כל חוקי בו.
אכ״ט אין כאן טענה.
אביה״ר אמן כן יהי רצון.
אכי״ל אס כן יש לומר.
אכיל״ה אמרה ככקח ישראל לפני הקב״ה.
אכי״ר אמן כן יהי רצון.
אכ״ב אין כחוב כאן.
אכפ׳ח אוצר כל כלי חמדה.
אכ״ל איכא למימר ,אין כפרה למחיס.
אכל״ק אס כן לימא קרא.
אכל״ר אס כן לכחוב רחמנא.
אכ״ט אין כאן מקומו ,אין כבודו מחול,
אין כמוך ,אכילת מצה.
אכמ״דואסכןמחהגיד ,אס כן מה הפקיד.
אכמ״ל אין כאן מקום להאריך ,אכתי
מבעי ליה.
אבמל״ה אין כאן מקוס להאריך.
אכמ״ג אפילו כמלא נימא.
אכ״נ ארבע ככפות ,ארץ כנען.
אכנה״ג אנשי ככקת הגדולה.
אכ״ע אכולי עלמא ,אכילת עראי ,אל
כל עכין.
אכע״ז אס כן על זה.
אכ״פ אכילת פקח ,אכילת פרק.
אכפל״ם אין כפרה למתים.
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אלו״ל

אכ״ק אס כן קשה.
אכ״ר אי כתב רחמנא.
אכש״ם אס כן שמע מיכה.
א״ל אדס למקוס ,אזכיס לכותל ,אחר
איבעי לתו ,אידכר לן,
למעשה,
אי
איכא למימר ,איכא למפרך,
לימא ,אין לברך ,אין להתענות,
אין לחוש,
אין לומר,
אין לו,
אין לשכוח ,אין לתרץ ,אית ליה,
אמרו
אס לאו,
אל למושעות,
אקור לו,
אמר לו,
לאלקיס,
אפשר לומר ,ארח לחייס׳ אשתעי
ליה ,אתי לידיה ,אתרחיש ליה.
אל״א אחד לאחד ,אי לא אמרת ,אין
לא אלא ,אין לך אדס ,אס לא
אוכל ,אס לא יאמר.
אלא״א אוי לי אס אומר.
אל״א אמ״א אס לא אמר אין מחזירין אותו.
אלא״ב אזלח לקרחא אזיל בכימוקה.
אלא״ע אור לארבעה עשר.
אל״א שאל״ש אין לך אדס שאין לו שעה.
אלכ״א אחר לשון בני אדס.
א״ל ב״ם טץ ד״ם כתיבה כקתרח בחלוף
אותיות.
אלב״ש אותיות המשמשות לעולס רק
בראש התיבה.
אל־׳ג אומרים לו גמור.
אין לך דבר,
אל״ד אין לו דמות,
אמונתו לדור דוריס.
אלד״ם אין לדבר קוף.
אל״ה אבק לשון הרע ,אי לאו הכי־,
אמר
אליהו הנביא,
אלא הכי,
להס הממונה.
אלהוא״ה אלהי האלהיס ואדוני האדונים.
אלד,״ק אין להקשות .אפשר להקשות.
׳אלה״ראבק לשון הרע ,אפשרלהביאראיה
אלה״ת אין להתענות.
אלר׳ג אלמנה וגרושה.
אחד
אלו״ל אוי לרשע ואיי לשכנו,
אס למות
לחטאת ואחד לעולה,

אל״ח

-

אני לדודי ודודי ליו
ואס לסייס!
אה לבבך ואס לבב.
אל״ח אדס לחברו ,אין לו סזקה ,אין
לו סלק! אין לי חוחס.
אלחלע״ה אין לו חלק לעולס הבא.
אל״ט אין לו נוהלה.
אלט״ב אין לו טהרה במקוה.
אל״י אס לא יגיד ,אההלד לפני יי.
אליב״ה אחהלן לפני יי׳ בארצוה החייס.
אלי״ג אס לא יגיד ,אס לא ירדו גשמיס.
אלי״ג ונש״ע אס לא יגיד ונשא עונו.
אלי״ד אור לי״ד )לארבעה עשר(.
אלי״ה אמר ליאון יוקף המעסיק.
אליונ״ע אס לא יגיל ונשא עונו.
U
»
אל^ו*U U U !7
אלי״ר אליבא ליקכא.
אלי״ש אור לישריס.
אליי״ת אס לדין יש חשובה.
אל״ב אי לא כתב ,אס לא כן.
אלכה״ג אלמנה לכהן גדול.
אלכ״ל אמירחי לגבוה כמקירתו להדיוט.
אלכ״ק אס לא בן קשה.
אל״ל איה לן למימר.
אלל״ב אוי לה לאוסה בושה.
אלל״ב אוי לס לאוחה כלימה.
אלל ש״פ אוי לו לדור שאחה פרכקו.
אל״מ אביגדור לוי מגלוגא ,אדס למקוס,
׳ אוי לי מיוצרי ,אוי לי מיצרי ,אורח
לצדיק משרים ,איכא למימר ,איכא
למפרן ,אין לו מתירין ,אין לכו
מלך ,איה ליה מזלא ,אלון מורה,
אל למושעוח,
אליהו מורפורגו,
אמשול לך משל ,אשמרה לפי מחקוס,
אשתקל מלוליה.
אלטג׳׳ט אין לך מדה גדולה מזו.
אלמ״ד אלא למאן דאמר.
אלמ״ה אין למדין מן הכללות.
״
״ .״
אלטה״ב ״
אלטו״נ אלמנה וגרושה.
אלנ״י אם לא כטל יד?ו.
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א״מ

אל״ם אין להס קוף.
אל״ע אין לו עדיס,
אין לי עמך.
אלע״א אס לא עכשיו אימתי.
אלע״ב אין לכו עקק בכקתרות.
אלע״ן אין לקמון על זה.
אלע״ב אין לו עליו כלוס.
•אל״פ איהו להוי פרווכקא ,אין לו
פתרון ,אין לפקול ,אפשר לפרש,
אריה ליב
אריה ליב פייכשטיין,
פריעדלעכדער.
אל״ק אין לו  :קכק ,קרכיס- ,קשקשת,
אית ליה קלא.
אין לו רשות,
אל״ר אין לו רפואה,
אפשר להביא ראיה.
אלרל״ט אין לו רפואה למכתו.
אל״ש אהכיא ליה שטוחיה ,אהכיא ליה
אין להס שעור ,אמירה
שטתיה,
לככרי שבות ,אס לא שכב.
'
אלש״ב אוי לי שראיתיך בכך.
אל״ת אין להס תשובה ,אין לו תקכה.
אלת״ה אי לא תימא הכי% .
אלת״ש אין לו תשלומין.
אבי מורי ,אביכו
א״מ אב מלאכה,
מלכיכו ,אבן משה ,אבכי מלואיס,
אברהס מאפו ,אדוכי מלך ,אדס
מקדיש .אדסמלןכה ,אהובי מחותכי,
אוהל
אהל משה ,אוהב משפט,
מועד ,אוילמרודך ,אוכאס ממון,
אור מקיף ,אותיות מחכימות ,אחד
אחר מכחה,
אסרי מוח,
מלא,
אחת מחצית ,איזהו מקומן ,איכה
מגורשת ,איכה מחיצה ,איכה מקודשת,
אינו :מאמינו- ,מבחין- ,מובהק״
מובן-,מחויב ,מחמץ ,מיכו- ,מכוין,ממון- ,מפקיד- ,מצווה- ,משלם,אין :מאכילין- ,מבטלין-^ ,מברכין,
מדליקין- ,מוציאין- ,מוכרין ,מוקרין,מחזירין- ,מלמדין- ,מקפר- ,מעמידין׳•מפרישין׳
מפקיקין,מערבין,אין לוקיןעליו,
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אמוה״ג

־מצטלפין! ‘מקבלין! ־מקלשיו; ־מחעכין /אטב״ד ארבע מיתות בית דין,
מיתות בית דין.
איסורי מזבח/
איפכא מקסברא,
איסירי מלוה ,אלא מעתה ,אלה אמב״ח אין מיתה בלא חטא.
אל מלך ,אמכל״ ת אין מספיקין בידו ל ע שי ת
אל מלא/
משפנייס!
תשיבה.
אלו
אלהיכו מלן ,אלו מגלסין,
מעמאין ,אלו מכסות ,אלו מפסיקין ,אמב״ם אין משיחין בסעודה.
אלו מציאות ,אלון מורח ,אליהו אמב״ש אני מאמין באמונה שלימה.
אל אמג״ת אל מגלת תענית.
אלכסנדר מוקדון,
מזרחי״
אמור מעתה ,אמ״ד אייזיק מאיר דיק ,אינו מדבר,
מסתתר,אלפי מנשה,
אמרי דוד ,אמרי דעת ,אית מ א ן
אנימכוין,
אמר מר,אני מאמין,
דאמי׳ אמסטרדם.
אנשי מדוח ,אנשי מעשה ,אנשי
משמר ,אצל מצות ,ארבעה מינים ,אמד״א אל מלך דיין אמת.
ארבע מיתות ,ארח מישור ,א ק א מד שלכ״ל אדם מקנה דנל שלא ב א
לעולם.
מצרים ,אשס מעילה ,אשם מצורע,
את מינו ,את מותרת ,את מקודשת ,אמ״ה אבי מורי הרב ,אבר מן ח חי,
אי משום ה א,
אדוני מורי חרב,
אתא מרחוק.
אלהיט מ ל ך
אין מן השמים,
אט׳ אמר ,אמת.
אמר
אם מן השש׳
העולם,
אמ״א אין מגטלין איסור ,אין מחזירין
החכם ,אמר הכותב ,אמר ה מגיה,
אותו ,אין מלאך אחד ,אלא מה
אמרר
אמר חמחבי ,אמר השם,
אמר.
מלאכי השרת׳ אסתר מרדכי ה מן.
אמא״ה אהבה מקלקלת אח השורה,
אין מפטירין אחר הפסח ,אין משיבין אמה״ב אמת הבכין.
אבי מורי
אמה״ג אבי מאור הגולה,
את הארי.
הגאון.
אמאוה״ג אבי מאור הגולה.
אמד,״ד ,אמר החכם המחבר.
אמא״ח אחד מלא אחד חסר.
אמה״ח אבר מן חחי ,אמר החבר,
אמא״ל אין ;מגטלין איסור לכתחלה,
אמר החכם.
אין מזרזין אלא למזורז.
אמד,״י אינו מן הישוב ,אמר השם יתברך.
ב׳
עושה
אחד
אמאעב״ ש אין מלאך
אמה״כ אמר הכתוב.
׳שליחות.
אמה״ל אוי מה היה לכו.
קמח.
אוסיף
מיא
אוסיפתא
אמא״ק
אמהל״א אי משוס הא לא איריא.
בידו,
מוחין
אין
מברכין,
אין
אמ״ב
אמה״ט אינו מן המכין.
בדין,
מרחמין
אין
בידו,
מספיקין
אין
אטה״ע אלחיכו מלך העולם.
אין משיחין בסעודה ,אין מתעכין אמהקב״ה אמר הקדוש ברוך הוא.
אמרי ביכה,
בו,
אמרי ברוך ,אמ״ו אבי מורי ורבי ,אדוני מורי ורבי,
באמונה,
מאמין
אני
בנימין,
אמתחת
אינו מצווח ועושה ,אל מלך ויעבור,
ארבע מדות באדם ,ארור מתדבק
אמת ואמונה ,אמת ויציב.
בברוך.
אמו״א אמת ואמונה.
אמבא״ש אני מאמין באמונה שלימה .אמדב אין מוקדם ומאוחר בתורה.
א מ ר ד אמונות ודעות,
אמבב״ק אין משגיחין בבת קול.
אז ה ר ת

אמרה
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אמו״ה אמור מעט ועשה הרבה.
אלוני מורי
אמוה״ג אבי מורי הגאון;
,
הגאון.
אמוה״ד אמונות והדעוח.
אמוה״נ אמונת הנולריס.
אמוה״ק איפכא מקתברא והכי קתני.
אמו״ח אדוני מורי חמי.
אמוי״צ אמת ויציב.
אמו״ט אחד מעיר ושנים ממשפחה.
אמומ״ב אין מוקדם ומאוחר בתורה.
אמו״ג אמת ונאמן.
אמו״ם אימתה ופחד.
אמופר״י איזהו מקומן ופרק רבי ישמעאל
.
אמויצ אמת וצדק.
אמרר אבי מורי ורבי; אלוני מורי ולבי.
אמרת אמנון ותמר.
איקורי מזבח;
אמ״ז אבי מולי זקני;
ארבע מאות זוז.
אמז״א אין מזיזין אותו.
אמרו
אמדל אבי מורי זכרונו לברכה;
זכרונם לברכה.
אמז״ש ארבע מאות זוזי שויא.
אמצא חן;
אמ״ח אמונת חכמים;
אמח״א אין מחזירין אותו.
אמח״ו אדוני מחותני.
אמחזט״ו אין מחזיקין טומאה.
י-
;׳ •
אמחט״ו ;;
אמח״ב אחר מחילת כבודו.
אמח״ל אבינו מלכנו חטאנו לפניך.
אמחמ״ם אינו מחזיק מ׳ שאה.
אמח״ע אין מחללין עליו.
אמ״ט אינו מטמא; אין מחזיקין טומאה;
אמרות טהורות; אמרי טעם;
אמ״י אחד מי יודע; אמונה ישרה.
אמירב אחל מוצאי יום כפורים.
אמימ״ט אין מקרא יוצא מידי פשוטו.
אמי״צ אבי מורי ישמרהו צורו.
אמיר״ה אדונינו מלכינו ירום הודו.
אמ״כ איה מקום כבודו .אלמלא מקרא
כתוב; ארבעה מחוקרי כפרס.

מע״ה

אמכ״ד אין מחוקר כל דבר.
אמכ״ה אמאי כולי האי.
אין מזל
אמ״ל אדם מועד לעולם;
לישראל; אין משיח לישראל ,איקור
אמירה
אם אמר לו;
מלאכה;
אמרו
אם מותר ליטול;
לנכרי;
לאלהים; אמר ליה; אמת ליעקב;
את מקודשת לי.
אמל״א את מותרת לכל אדם.
אמלב״ב אין מרצין לאדם בשעת כעקו.
אמל״ג כמל״ה אמירתו לגבוה כמקירתו
,
להדיוט.
אם
אמל״ה אין מורידין לפני התיבה.
מותר להתענות.
אמלכ״א את מותרת לכל אדם.
אמל״ל בא״ב אין מעצור ליי להושיע
ברב או במעט.
■
אמ״מ אחר מחן מעות.
אממ״ה אין מחזירין מן הדין.
אממה״ד אין מחזירין מן הדין.
אממ״נ אץ מזכירין מעשה נקים.
אממ״ס אינו מחזיק מ׳ קאה.
אגדה מגלה
אמ״נ אברהם מונקון;
אין מזכירין כשמות;
כר )שבת(;
אל מלך כאמן;
אלו מנחות נקמצות;
אמר
אמרי נועם;
אלפי מנשה;
אני מוקר נפשי.
מנחם כווארדא;
אמנו״ת אמנון ותמר.
אמנע״ח אין מטבע כעשה חליפין.
אמ״ם אמן קלה.
אמס״ב אין משיחין בקעודה.
אמס״ד אמקטרדאם.
אמסט״ד ״
אמ״ע אין מקבלין עדות; אל מלך עליון;
אני מקבל עלי;
אל מלך עולם;
• אש מים עפר.
אמעאה״ש אין מחללין עליו את השבת.
אין
אמע״ה אין 'מבדילין על הכר,
אין מעבירין
מברכין על האור;
על האוכלין ,אין מעבירין על המצות.

אמעודט

—

 ]’f5משינין
אין משיבין על הדרש/
על ההיקש /אץ משיבין על הקלקלה
אמעה״מ אין מעבירין על המלוח.
אמעה״נ אין מבדילין על הכר.
אמעה״ש אין מחללין עליו השבח.
אש
אמע״ר אדם משים עצמו רשע׳
מיס עפר רוח.
אמע״ש אחח מעין שלש.
אמ״פ אין מפקיקין׳ אמר מרדכי פכצי/
ארבע מאוח פרקה.
אמ״צ אדוני מורה צדק ,אדוני מלכי צדק.
אינומצערף /אל מלך צדיק׳ אלז מצרים.
אמצא״ט אין מוציאין אוחו מידו• .
^מ״ק איכהו מקרקרין ,איכה מקודשח,
אין מקבלין׳ אין מקיפין׳ אל מלך
י
קדוש׳ אמר קרא.
אמק״ט אין מקבלין טומאה.
א^^ק״ע אני מקבל עלי.
אמ״ר אין מביאין ראיה ,אל מלא רחמים /
אמר רחמכ 15׳ אש מיס רוח.
אמרמה״ש אין מביאין ראיה מן השוטים.
אמר״ע אש מיס רוח עפר■ .
אומרים מי
אמ״ש אויר מיס אש,
אמוכח
אמונה שלימה,
שברך׳
שמואל ,אמצע שיטה ,אמרי שהם׳
אש מיס שמיס.
אמשא״ל אח מי שאין לו.
אמשב״ש אין מערכין שמחה בתיו שמחה.
אמש״ב ארבע מאוח שקל כסף.
אמ ש״ט אלמלא מוראה של מלכוח.
'אמשע״ר אלא מה שעיניו רואוח.
אמש״ר אל מעלחך שלוס רב.
אמ״ת אבא מארי חלמיד ,אבן מקיר
אושפחא מסכח חשמיש,
תזעק,
איוב משלי תהליס,
אחרי מתן תורה,
אין מתעכין ,אלה )הדברים( מלכים
אלהיכו מלך תמיד,
.הרי )עשר(,
ארון מטה
אמת מארץ תצמח,
תכרוכין ,אש מיס תפארח ,מרדכי
אהרן תאומים ,אשרי מרדכי תוקפות.
א מ״ תד תק״ע אלה)הדברים( מלכים הרי
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אגי״ל

)עשר( דברי)הימים( תהליס קהלת עזרא,
אמת״ט אחר מתן מעות.
אט״ת תק״ע אלה )הדברים( משלי ה רי
)עשר( תהליס קהלת עזרא.
אגרי
אבן כנף,
א״נ אבות נזיקין,
נטר ,אדון ככבד ,אהבה נא מנה,
אוהב כאמן ,אוהב נפשו ,אוכל
נבלות ,אוכל נפש ,אוצר נ ח מד,
אימיך
איזהו נשך,
אור כערב,
אינר
אימה כוראותיך,
כשאתי,
אינו כיכר,
אינו כדון,
כאמן,
אי כמי,
אינו נראה׳
אינו כמול׳
אין
אין כאכלין,
איכס כזוקין,
אין כערכים,
נוהגים,אין כופלים,
איכן
אין כותכיס,
אין כשבעין,
איש ככרי .אלהי כצור,
כאמן,
אלהי כשמה ,אלו נאמרים ,אלר
כדרים ,אלו כערות ,אלוף כעורים.
אלמנה כזונת ,אל נא ,אל נכר,
איקור
אמרי כועס,
אס נאמר,
ארבעה
אפריון כמטייה,
כבלה,
ארי כוהס׳ אשה כאה,
כדרים,
אשם כזיר׳ אשר כתן ,אתה כגליה.
אנ״א אכא אמלוך ,אמרי כועס.
אנאה״ט איכו כעשה אב הטומאה.
אנב״י אדם כידון בכל יום.
אנבב״ב אדם כיכר גכוקו בכיקו בכעקו.
אוכאת דברים.
אנ״ד אכיה דיוכח,
אנד״ש אוהב נפשו דורש שלומו.
אל נקמות
אנ״ה אל נקמות השם,
אמר ככד המחבר ,אמת
הופיע,
אנוקיס הייכו.
ככון הדבר,
אנה״צ אנשי הצבא.
אנוי״ל אנכי ולא יהיה לך.
אנ״ח אנשי חיל ,אכשי חצר.
אנח״ד אכפשיה חחיכא דאיקורו^
־
.
״
אנחד״א ״
אנ״י אדוכי נצח ישראל ,אל כאמן יחיד,
אלהיס כרי יאיר.
אל כקמות יי,
אסה מ סן
אני׳׳ל אי כמי יש לומר,
יד לפושעים.

אנ״ל

-

אורייתא
אנ״כ אורות ניצוצות כליס;
נביאי כתובי /אין משאין כפיהם.
אכה״ג אנשי כנשת הגדולה?.
אנכ״י אמירה נעימה כתיבה יהיבה/
אנא נפשי כתבית יהבית.
אנ״ל אגר ננו 5ליה .אין נראה לומר!
אין נראה לי; אין נותנין לו.
אנל״פ אינו נראה לפרש.
אנל׳׳ת אוכל נבלות לתאבון.
אנלת־׳א אשר נתן לנו תורת אמת.
אנ״מ אונאת ממון■.
קדוס!
אנ״ם אמן נצח שלה /אנשי
אנשי שודו, .
אנס״ו אמן נצח שלה ועד.
אנפ״ח אנשים פחותים.
אנ״ע אנשי עליה.
אנע״זמ אנעים זמירות.
<לנע״פ אין נופלים על פניתם.
אנ״צ אנשי צבא.
אנק׳ אונקלוש.
אנקת״ם אל נא קרב תשועות מצפין.
אנרנ״ל אל נא רפא נא לה.
אנ״ש אנשי שלומנו.
אנש״ב אלהי נשמה שנתת בי.
'
אנ״ת אנן נמי תנן.
אנתמ״ש ג״ה ע״ח אימה ,נדוי .תמורה,
מריבת ,שכרות ,גרושת הלב ,ערבוביא,
.
חצופה.
'א״ם אגן שפיר ,אנן שכה ,אגב שודר,
אין
אחריות שופר ,אינו שופג,
שומכין ,אין שוף ,אין שפק ,אמן
ארישעו,
אנשי שדום,
שלה,
אתקייכו שעודתא^ את שדקיהן.
אישורי ביאה,
אס״ב אשור בהכאה,
אשמכתא בעלמא.
אסבר,״נ אשור בהכאה.
אסב״ל אין שמיכה בחון לארץ.
אסבל״נ אין שירכא בלא כקב.
אסכ״ע אקמכתא בעלמא.
אס״ג אלכשנדר שעכדר גרעכיז ,אשיפת
גאוכיס ,אקפה גדולה,
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אשפת דינים,

אס^ד אי שלקא דעחך,
אסד״א אשורא דאורייתא.
אסד״ג אית שפרים דגלשי.
אסר,״מ אשפקלריא המאירה.
אםד,״נ אישורי הכאה,
אסו״ה אישור והיתר.
אסור,״נ אישורי הכאה.
א״ס וו״ש עשמעררייכישע וואכעכשריפנו.
אםומד,״ת אשור מן התורה.
אס״ז אשפת זקנים.
אשרו חג.
אס״ח אשפת חכמים,
אם״כ אבוהב שפרדי כהן.
אס״ל אי שבירא ליה ,אין שדר למשכה,
אין שפק לדברי ,אלא שבירא ליה,
.
אתה שתר לי.
אםל״מ אין שדר למשכה.
אסל״ס אי שייסא לא שפרא.
אסמב״ע אקמכתא בעלמא.
אסממ״ו אין שפק'מוציא מידי ודאי.
אס״נ אמן שלה נצח.
אסנ״ו אמן שלה נצח ועד.
אסנ״ת משגע״ח אימה ,אנושה ,שנואה,
תמורה ,מריבה ,שכרות ,גמשת הלב,
ערבוביא ,חצופה.
אסע״ה אין שומכין על הכש.
אפפו״ו״ג

II

u

II

II

אתנחתא שוף

אם״פ אחר קיף פשוק,
פשוק.
•
אספ״ה אשפקלריא המאירה.
«
״
אםפד,״מ
אספ״ז אשפת זקנים.
אספ״ח אשפת חכמים.
אספ שא״ט אשפקלריא שאיכה מאירהי
אס״ק אסיפה קעכה.
אס״ר אסתר רבה.
אם״ש אלכסנדר שעכדר שור.
אסשא״ט אספקלריא שאיכה מאירה.
אס״ת אשרה תורה.
אסת״ר אסתר רבה.
אבן
אבן עזר,
א״ע אבא עילאס,
אדס עושה,
עזרא; אדון עולם;

___________________^>דא
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אהבח עולס״ אומוח עולס ,אורחוח
אור עליו]/
אור עיכיס,
עולס;
אורעמיס ,אוחועכין׳ אחיז^עיכיס״
אחר עיוה /איזהו עריק; אינו עשיה.
אינו עכין ,אין עוברי] /אין עומדין׳
איקור
אין עונשי] /אין עושין,
עולם ,אי עביל /איש עברי /איש
עשיל /אכילס עראי!
איש
עני/
אל
אלו עוברי]/
אלהיס עמן/
עליון ,אמא עלאה /אמה עבריה/
אנשי
אמרו עליו/
אומר עולא/
עליה ,איקורעריוח /אשישי ענבים/
אס עצמו /אחס עדי.
אע״א אחריסו עדי אובד /אין עד אחד.
אעאאכ״מ אין עונשין אלא אס כן מזהירין.
אעא״נ אין עד אחד נאמן.
אעב״ע אין עניוס במקום עשירוס.
אעב״ש אס עמו בשלום.
אע״ג אף על גב /אריח על גבי.
אעג״ל אריח על גבי לבנה.
אענ״ט אימוריס על נבי מזבח.
אעדל״ת אין עשה דוחה לא סעשה.
אעדלתו״ע אין עשה דוחה לא סעשה ועשה.
אעד״ע אין עסה דוחה עשה.
אעדעול״ת אין עשה דוחה עשה ולא סעשה.
אע״ה אבינו עליו השלום.
אעה״ז אס עבר הזמן.
אעודל״ת אחי עשה ודחי לא סעשה.
אעו״ע אח עונס ואח ערן.
אע״ז אס עבר זמנו.
אעחעה״ש אין עדים חוחמין על השער.
אלא על כרחן/
אע״כ אץ עושין כן,
אשר על כן.
אעב׳׳ם אלא על כל פנים.
אעכצ״ל אלא על כרחן צריך לומר.
אע״ל אמרחי עח לעשוח.
אעל״ב אדם עשוי למשמש בכיקו.
אעל״ה אחרוג ערבה לולב הדק.
אעל״ח אינו עולה לחליצה.
אעל״י אינו עולה ליבום.

א^£א

אעל״ט אי עביד לא מהני.
אע״ט אין עושין מצוח /אי עביד מהני.
אעט״ה אין עונשין מן הדין.
 //״
//
אעטה״ד
אעטח״ח אין עושין מצוח חבילוח חבילוח.
אעטי״ר ארור עושה מלאכת יי רמיה.
אעמצ״ל אין עדים מצויס לקיימו.
אע״נ אין עושין נפשוח ,אין עניוח.
אענל״צ א־ן עושין נסשוח לצדיקים.
אענ״ע אבן עזרא נוחו עדן.
אע״ע אינו עולה על ,אין עירובו עירוב.
אעע״ג אחד עומד על גביו.
אעעש״ט אינו עולה על שלחן מלכים.
אע״ם אף על פי.
אעפ״ז אף על פי זה.
אעפי״ב אף על פי כן.
אז^&״ם // // // II
אערכ״א אשרי עין ראחה כל אלה.
אערצ ש״ט אין עושין רצונו של מקום.
,
II
״
״
אערש״ט 0
אע״ש אערוך שועי.
אעש״ש אבי עד שר שלום.
אעת״ל אין עחידין ליבעל.
א״ם אבן פנה /אברהם פינקו /אברהם
’ פירקאווק ,אדני פז ,אהרן פולד/
אור פנימי ,אור פשוע ,אינו פיקק,
אינו פטור ,אינו פקול ,אין פודין,
אין פוחתין ,אכילת פקח ,אכילת
אלעזר
אלופים פרנקיס,
פרק,
סלעקלש ,אלף פעמים ,אפר פרה,
אקקפארד ,את פקחו.
אפב״ל אין פרעניות באה לעולם.
אליעזר
אפ״ד אמר פריפוע דוראן,
דוד פינקל.
אפ״האףהכא ,אפילו הכי ,אפפענהייס.
אפ״ו ארחב פיך ואמלאהו.
אפו״ת אפוד ותרפים.
אפי׳ אפילו.
אפ״י אברהם פינקו .אפיקי יהודה.
אפי״א אל פועל ישועות אתה.

_________________אפייד,

  28־״______אלך^

אפי״ה אפילו הכי.
אפ״ל אין פה להשיב; אפשר לומר.
אפלה״ר אפשר להביא ראיה.
אם״מ אקנוי פיקאכי מונקלוו.
אפ״ם אחד פשוק שימן.
אפ״ר אמה פחות רביעיח.
אפ״ש אפריון שלמה.
אפש׳׳ל אפשר לומר.
אפ״ת אך פרי תבואה ,אפילו תימא.
א״צ אבני צדק ,אדכי צבאות ,אהבת
ציון ,אורחות צדיקים ,אור צדיקים,
אין צדין! אין צריך ,איפת צדק,
אלי ציון,
איש צנא׳ איש צדיק,
ארץ צבי.
אין צריך
אצ״ב אין צריך בדיקה^ ,
ביעור ,אין צריך ברכה ,אצל בקי.
אין צריך
אצב״ד אץ צריך בדיקה,
בית דין.
אצכ״ח אגרס לער בעלי חיים.
אצב״י אני צבי בן יעקב.
אצד״י אללגעמייכע ציינווכג דעש
יודעכעהומש.
אצ״ה אין צריך התראה.
אצה״ם אוצר השפרות ,אוצר השפרים.
אצה״ ש אוצי השישים^ .
אין צריך
אצה״ת אין צריך התראה,
התרה.
אצ״ו אלי ציון ועריה.
אצו׳׳ט אור צח ומצוחצח.
אצחמה״א אץ צריך חליצה מן האמין.
אצ״ט אינו צריך טבילה.
אצי׳ אצילות.
אצ״כ אין צריך כונה.
אצכ״א אצל כל אדם.
אינו צריך :
אצ״ל אברהם צבי לוי,
להאריך ,־לברך ,־לגופו“ ,להדליק,
־להושיף ,־להפוך ,־להתענות ,־לומר,
־לחזור ,־לכתוב ,־לפיט ,־לקדש,
אלא צריך לומר,

________.

אצל״ג אינו צריך לגופו.
״
״
אצלג״ו ״
אצ״ל בכד.״פ אין צריך להדליק בכל
הפתחים.
אצלהד״ב אין צריך להטיף דם ברית.
אצל״י אין צריך להאריך יותר.
אצלל״ ש אין צריך להעלות לו שכר.
אצ״ט אצל מצות.
אצ״ע אצל עצמו.
אצע״ה אין צועקין על העבר.
אצע״ש אין צועקין על שעבר.
אצ״צ אי צייתית צייחית.
אצ״ק אין צריך קיום ,אין צריך קכין.
אצ״ד אין צריך ראיה.
אצ״ש אצל שמיטה.
אצ שט״ה אצל שחיטה מומחין הן.
אברהם
א״ק אבן קשה ,אבר קטן,
קלויזכער ,אברהם קראכמאל ,אגב
קרקע ,אדם קדמון ,אדמת קודש,
אומרים קדיש ,אור קדמון ,אחרי
קדושים ,אינו קונה ,אינו קורא,
אין קוראין ,אין קידושין ,אין קץ,
אין קרבין׳ אין קשה״ איש קדוש,
אך קשה ,אלו קדשים ,אלו קשרים,
אמר קרא׳ אשור
אמירה קשה,
קדושה ,אשר קדשנו ,אתה קדוש.
אקא״ד ,אין קורין אח ההלל.
אקא״ע אדם קרוב אצל עצמו.
אשר קדשנו
אק״ב אין קוברין  3ו׳
במלותיו.
אקב״ו אשר קדשנו במלותיו וצונו.
אקב״ט אשר קדשנו במלותיו.
אקבט״ו אשר קדשנו במלותיו וצונו.
אק״ד אשר קדשנו.
,
אקד״ב אשר קדשנו במלותיו.
אק״ה אחר קריאת התורה.
אקד״פ״ט אחר קריאת הפטרה.
אקד״״ת אחר קריאת התורה.
אקי״ט אשר קדש ידיד מבטן.
אק״ל אבל קשה לי,
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אש״נ אין שוטה כסגע׳ אשס נזיר.
אשנמב״א אץ שני כביחיס מה:באים
בקגטן אחד.
אש״ע אין שס עדים.
א שעהד״ר אין שעה הדחק ראיה.
אשעהס״ר אין שעה השבכה ראיה.
אשעה״ש אמר שלמה עליו השלוס.
אשע״ר אמרי שפר על רש״י.
אין
אשע״ש אין ^שליח עושה שליח,
שליח עושה שליחוחו.
אין שורפין
אש״ק אינו של קיימא,
קדשים.
אשק״פ אלה שמה קללה חרפה.
אמרי שפר,
אש״ד אליו שלום רב,
אסשכיהם רוצים׳ אשמורה ראשונה,
אשח רני.
אשר״י יושב״י בית״ך עו״ד יהללו״ך
סל״ה אחר ששה ימים ראשיכים יום
שביעי בחר יה ברכה יה המלא יין
כוש עופוה ובשר דנים ישלש הקעודה
לבוש לבכיס וחלף כסוחן שליק
לעשוס הבדלה )לבו״ש או״ח רפ״ו(.
אש״ר לרע״ך אור )כר חככה( שבה
)כר שבה( רכה )קריאה הלל( לקריאה
)קריאה המגילה בפורים( רחיצה
)כטילה ידים( ערובין כברכוהיך
)ברכה הודאה וברכה מזון(.
אי שסקה
אש״ש אחר שש שעוה,
אמר שמואל שלום.
שחקה׳
אשש״ב אביעד שר שלום באזיליה.
אש״ת אבן שלמה הישפאה ,אדכי שפתי
הפחח ,אשםהלוי ,אחימןששיהלמי.
א שת״ב אהבה שהיא חלויה בדבר.
א״ת אגן חבון ,אבן הקומה ,אגרה
הימן ,אהלי חס ,אכקליש הרגום,
אץ
אץ חורמין,
אור חורה,
הישים ,אץ הכליה ,אישור חורה,
אכל
אי חימא,
איפכא הכיא,
אל הירא,
אל תאמין,
האכל,

אל תמצא,

אל תעשה,

אל תקרי,

-
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אל השחה ,אל השכח ,אל החמה
אלף תיו ,אמרה תורה ,אס תאמר,
אכן תכן ,ארבע העניות ,אשם חלו.
אתא״ח אל הדין את חברך.
את״ב אל תשתקל בקנקן.
אתבהק״ב אל תהי ברכת הדיוט קלה
בעיניך.
אתבל״א אל תהי בז לכל אדם.
אתב״ע אל תשכן באהלך עולה.
א״ת ב״ש ג״ר ד״ק כתיבת כשחרה
בחלוף אותיות.
אשרי תמימי
את״ד אלת תוכן דבריו,
לרך.
אתד״ל אל חתכו למי לו.
אתדל״ע אתערוחא דלעילא.
אתדל״ת אתערותא דלתתא.
אתד״ט אל תדאג דאגת מחר.
אל תצדק
את״ה אגרת תחיית המתים,
הרבה.
את״י אגרת תשועת ישראל ,איש חס
אס תעזבנו
ישר ,אל תעזבנו יי,
יום.
את״ח אחר תקין חצות.
אל תהי
את״ב אין תוכו כברו,
כאבותיך ,אחה כוננת.
א״ת כ״ל הדברי״ם האל״ה אל תאמר כי
לא הבאתי דבר ברכוש רב יצאתי
מביתי הלך אליפז לקח הכל.
אל תצטרך
את״ל איח תיריז לכו,
לבריות ,אס תאמר לי• אס תמצי
אם
אס תרצה לדעת,
לומר,
,
תשיב לי ,אתיתי לחנכך.
אתל״א אל תאמר לכשאפנה אשנה.
אתל״ח אל תאמר לחברך.
אתל״ת אכה חבא לפניך תפלתכו.
אחר תפלת
את״מ אחר תפלח מושף,
מנחה ,אל תשליכני מלפניך ,אתי
תלין משוגתי.

אתמ״ד אשרי תמימי דרן.

 - a7אתמ״ה אל מפרוש מן הצבור,
הסיאש מן הפורעכיוח.
אחמ״פ אל מירא מפסד פחאוס.
את״נ אחר מפלח כעילה.
אתנ״ל אל חמן נפשן לחטא.
^^ת״ם אסקיכו קעודהא.
את״ע אחר חפלה ערביח.
אתע״ד אל מעלה על דעחך.
אתע״ה אל מעמוד על המקח.
אתע״י אל מירא עבדי יעקב.
אתצ״ה אל מצדק הרבה.

אל

באד^ b

אתצ״ט אל חצר צרח מחר.
אתקהק״ב אל מהי קללח הדיוט קלה בעיניך
אתק״ם אתקיכו קעודחא.
את״ר אל תקרא רע.
אתר״ג אל חבואצי רגל גאוה.
אתר״ת אין תרומחו מרומה.
את״ש אחר מפלת שחרית .אין תשמישי
שוה ,אל מהי שיטה.
את״ת אין תרומתו תרומה ,אי תניא
 .תניא ,אית סכויי חכי.
אתת״א אל תטוש תורת אמך.

ב׳
ב׳ בחור ,בחיכה .ביכה ,בית ,בן,
בעל ,בקר ,ברכה ,בשם ,בת.
ב׳ אמצעיות ,ב׳
ב״א ב׳ אלפים,
אתרוגים ,באר אברהם ,בגדי אבל,
בדל אזן ,בדרך אחר ,ביכח אדם,
בית אב ,בית אברהם .בית אהרן.
בית אחד ,בית אל ,בית אלהים,
במה אשה, ,במקום
בית אפרים,
אחד .בן אברהם ,בן אדם ,בן
אח .בן אחות ,בן אפרים ,בן
אשר ,בכו אחריו ,בכי אדם ,בכי
בכין אב,
אהובה .בכי אהרן.
בעל אוב ,בעלי אקופות ,בר אבא,
בר אבי:ן ,בר אהבה ,בר אוריין,
בריס
ברוך אתה,
בר אלהין,
בככי
ברכה אחרונה,
אברהם,
אצולה ,ברכת אירושין ,בת אביו,
בת אמו.
בת אחיו ,בת אחות,
בא׳ באחד ,באמת ,באורך.
בא״א באיזה אופן ,באופן אחר ,כאשת
איש .בית אב אחר ,בן אדני אבי,
ברוך אתה אדני.
כאאמ״ו בן אדוני אבי מורי ורבי.
כא״ב באחד באדר ,באלפא ביתא ,באר
כשדה! ברוך אלהיכו בוראינו ,ברוך

ברוך אחה בבית,
אתה בבואך,
ברוך אחה בבכיס.
באב״ד בכי אבות בתי דיכין.
בא״ד באותו דבור ,באותו דרך ,באמצע
דבור.
ברוך
באד״ה באותי דבור המתחיל,
אדון השלום.
באדל״ח בין אדם כחברו.
באדל״ ט בין אדם למקום.
״
באדלמ״ק ״ ״
באד״ק באידרא קדישא.
כא״ה באבן העזר ,באר היטב ,באר
הגולה ,באחרית הימים .בית אהרן,
במעמד> אנשי העיר.
באותה הגהה,
באה״ג באור הגר״א,
באר הגולה.
באה״ד באותו הדבור ,באותו הדרך,
באלה הדברים .באמצע הדבור.
באהו״ה ברא אלהים השמים והארץ.
באה״ח בארצות החיים.
באה״ט באר היטב.
באלה .הימים,
באד,״י באותו היום,
באר היחיד.
ב אהלב״ט בין ארור המן לברוך מרדכי.
באור המלוח;
באה״ט באוהל המת,
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באור המרדני ,באין הסקד מרובה ,בא״ז באור זרוע ,בעל אליהו זוטא.
בין ארור המן.
באף מזיר,
כא״ח באורים מדשיס,
באר מייס ,בני אל מי.
כאה״ט לכ״מ בין ארור המן לברון
באח״ב ברד ארבה משך בכורות.
מרדכי.
כא״י באר יעקב ,באר יצחק ,בארץ
באהמ״ק ביאה המקדש.
באהבה עזה,
כאד.״ע באבן העזר
%
ישראל ,ברוך אתה יי.
באור העכין.
באי״א ברון אתה יי אלהיכו.
באיאמ״ה ברוך אתה יי אלהיט מלך העולם.
כאהפ״ט באין הפקד מרובה.
באי״ך ,ברכו את יי המבורך.
/,
H
כאהפס״ט U
באד״״ק בארון הקודש ,בארץ הקדושה .באי״ח בכי אדם יושבי משן.
כאה״ר באהבה רבה ,באחדוס הרבכיס ,באי״י ברוך אדני יום יום.
באר הרבים.
באי״ע באר יעקב.
באה״ש באותה השנה ,באומה השעה ,באיש״ת ברוך אהה יי שומע תפלה.
כאד באוכק ,באור.
.
בא״כ באי כמו ,בדרך אס כן.
כאו״א באבא ואימא,
באס לאו,
באופן אמר ,בא״ל באותיות לאגייכות,
בין אדם לחברו ,בין אדם למקום,
גין איש ואשה.
באו״ב באומו ואס בכו.
בין אור לחשך ,ברוכים אתם ליי.
באוכ״ר באוכק וברצון.
באלא״ש בין איש לאשתו.
באו״ג באותיות גדולות.
באל״ב באלף לא בטל.
בארד באומו דבור.
באל״ח בין־אדם לחברו .בין אור לחשך.
כאוה״ד באומו הדבור.
כאלי״ג ונש״ע באס לא יגיד וכשא עונו.
באוה״ז באורי הזהר.
״
•
״  //״
באליו״ע
יוקף,
באוה״י באוהל
יעקב,
באוהל
באל״ט בין אדם למקום.
היום.
באומו
״
באלמ״ק ״ ״
באוה״ט באוהל מועד ,באור המלות ,באלעש״ו ברוכים אתם ליי עושת שמיס
באומו המקום.
וארץ.
הנק.
כאוה״ג באומו
באלוני ממרא,
בא״ט באינו מינו,
העולם,
באומות
באוה״ע
העכין.
באור
בארמים ,בארמשה ,בארץמצרים/
כאוה״ש באומה השנה ,באומה השעה,
בן אדוני מורי.
באוצר השמות ,באוצר השרשים.
כאמ״ו בן אדוני מורי ורבי.
באוה״ת באור התורה.
כ א ט ^ באר מיס חיים.
באור זרוע.
בארז באופן זה,
באטע״א בעל אבידה מחזיר על אגדמו.
לחשן.
באול״ח בין אור
כאט״ש באמונה שלמה.
מקום.
באו״ט באותו
כא״נ בכל אות נפשך.
באוטט״ז ביס אל ומעת זהב.
כאס״ע באותו קעיף.
באו״ג ברכס אירוקין וכשואין.
בא״ע באבן עזרא ,באומו עכין ,באר
עשק ,ברון אל עליון.
 ,באףע באומו עכין.
באעה״ח באמי על הממוס.
^ באו״פ באור פני .י
באעע״ג באחד עומד על גביו-
^^;^>ופ״ז באופן זה.
.r -1
כא״פ באומו פרק ,בכדי אכילת פרש.
באותה שעה
^.f-Ykrn׳ ■^>דש באומה שכה,
כאפ׳״י בבל אדום פרק יון.
באלה ושבועה ,באקור והימר שלו.

'
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בא״צ
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בב״ר

בביח הככקח״
כב״ד ,בביח האומן״
בא״צ באינו צריך ,ב׳ אצבעוס.
בביח הכקא״ בביח המדרש״ בכין
בא״ק באיזה קהלה.
בכ:ן ביח המקדש״
ביח הבחירה״
בא״ר באוסיוס רומיס /באוסיוה רוקיוח/
ברוך בעל הקבלה.
בידן אפקיד לוחי.
באר רסוביחו
בבה״א בבית האקוריס״ בברכת הארך.
באר״י גאלז ישראל.
בריח בין
בבה״ב בביס הבליעה״
בארי״ת בן אדס רימה חולעה.
הבתריס.
באר״ל באיכה ראויה להסכבד.
בא״ר פא״י בידן אפקיד רוחי פדיח בבהב״ח בכין ביס הבחירה.
•
אוחי יי.
בב״ה דמה״ש בבית המדרש דמוקך
השבת.
בא״ש באמצע שיטה; באל שבע.
ב״ב באחד באדר;
באט ב^ורא ,בבה״י בבית היין.
בבא בסרא׳
באמבערג/
ב׳ ב׳ בכהכ״נבביחהככקת״ בכין בית הכנקח.
בבית המדרש״
ב׳ בכה״מ בביאת המשיח״
)=שניס שכיס(״ ב׳ בעילוס.
בבית המקדש״ בבית המרחץ״ בברכת
ב׳ בחיס״ בהר בחקוסי;
ברכוה״
בכין
בברכת המזון״
המשולשת״
בו ביוס״ בטל ברוב״ ביקעכבערג״
בית המקדש.
במה בהמה״ במהרה בימיכו״ בן
בבא״ בן בוטא״
בכין בית
בן בוכרי״ בן בכהמ״ד בבית המדרש״
המדרש.
בן
בן ברוקא״
בן בכו״
ביה״
בריס״ בן בסילא״ בכי ביחו״ בכי בבושל״ב בין במינו ובין שלא במינו.
בליעל״ בכי בכיס״ בכי ברק״ בעל בב״ן בעילתו בעילת זכות.
בחירה״ בעל בריח״ בעלי בסיס״ בב״ח בבית חוכיו״ בפכי בעל חובו״
בצע ברך״ בר בר״ בראיה בעלמא״
בר בר חכה״ בשל בחלב.
בלאכדעכבורג״ ברככו בברכה״ בשל בבחיי בבחינת.
בלוי״ בס בכיס.
בבט״ג בקי בטיב גטין.
בב״א בביס אפריס״
בבכין אב״ בבס בב״י בבית יוקף״ בבית ישראל״ בבכורו
בימיכו אמן״ בן
במהרה
אחח״
בבל יראה״
ייקדכה״ בבל ימצא״
בעלי בריח אברס״
בחירא אומר״
במהרה בימינו ,בתולת בת יהודה.
בבי״א במהרה בימינו אמן.
ברק בן אביכועס..
בבאכי״ר במהרה בימינו אמן' כן יהי רצון בב״ל ברוך בכי ליי.
בב״מ בעל ברית מילת.
בבא״ם במהרה בימינו אמן קלה.
בבא בחרא״ בבמ״י בוצין בוצין מקטפיה ידיע.
בב״ב בבא בן בוטא״
בבכי ביחו״ ב׳ בכיכיס בו״ בברכה בב״ם בטל בק׳ )בששיס(״ בקפר בן
•
קירא.
ב׳״ בורתא בח בוכרחא״ בכיקו
בבית עלמין״
בלעס בן בעור״ בב״ע בבית עולמיס״
בכוקו בכעקו״
בבכי עכייס״ בבת עין.
במהרה בימיכו בקרוב״ בן בג בג.
בב״ד בבלי דעח״ בפני ביח דין״ בפני בכע״ג בלתי בעל גבול.
בבע״ח בפני בעל חובו.
בעל דין.
בבע״ת בלהי בעל תכלית.
כבדא״א בברייחא דאבלהס אבינו.
בב״ר בבראשית רבה; בטל ברוב״ בר
בכדש״י בביח דין של ישראל.
.
.
בי רב.
ככדש״ג בביח דין של ככריס.

______________בברדח״י
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ב״ד

בנה״ז בגדי הזהב.
בכי־דח״י בר בי רב דחד יומא.
בגהי״ם בינה גבורה הוד יקוד מלכית.
בברד״י בר בי רב דחד יומא.
ככ״ש בבאר שבע; בבגדי שבח; בביח כגוכ״ח בן גרום ובן חלוצה.
בכול בששים! בגוב״ר בכי גד ובכי ראובן.
שמואל ,בבה שבע!
בעל באר שבע ,בגול״ר בין גואל לרופא.
בני גלי שס,
בנו״ע בשר גידין ועצמות.
גשמה בת שלמה.
בנו״ת בגתן ותרם.
בבשא״א בבריתו של אברהם אבינו.
בבשעו״ל בתך בגרה שחרר עבדן ותן לה .בגזה״ש בגזרת השם.
בג1׳מ בגזרת מלכות.
בבשק״ו בן בנו של קל וחומר.
בב״ת בבל האחר ,בבל תוקיף ,בבל בנז״ע בגזרת עירין.
בבל תשחית,
תלין,
בלתי בעל בגזש״ט בגזרת שוכן מעוכים.
בעל בית בנ״ח בגזרה חרם ,בעל גמילות חקדיס.
בן בהירא,
תכלית,
בני' בגימטריא ,בגירסתם.
בקי בחדרי הורה.
תפלה,
בג״י ביכה גבירה יקוד.
בבת״ח בבל תאכל חמן.
ב׳ גברי,
ב״ג בא גד,
ב׳ גווני ,בגיו״ט בגדי יום טוב.
ב׳ גרנות ,בהמה גקה ,בין גוים ,בגי״ט בגירקח יום טוב.
בית גובראין ,בית גליא ,בית גניזה ,בג״ב בגדי כהונה ,בגין כן.
בלשון גוזמא,
בכי גדול,
במח בג״ל בגדי לבן.
בןגדול,
בן גבריאל,
גדולה,
בנל״ג בין גברא לגברא.
בן גדולים ,בן גדליהו ,בן גוריון ,בגל״ר בין גואל לרופא.
בן גמליאל ,בן גרא ,בן גרושה ,בגל״ת בין גאולה לתפלה.
בכי גולה,
בכי גד,
בכי גרים ,בגט׳ בגמרא.
בג׳ מקומות,
בכי גרשון ,בכין גדול ,בעל גאולה ,בער כג״ט בגזרת מלכות,
גאלדבערג ,ברכת גשם ,בישולי גוים.
בגמר מלאכה.
בס בגימכוריא.
בנמה״ע בגמר העליון.
בגין
אריה,
בגור
אחרונות,
כג״א בס
בג״נ בגלגול כשמות.
אחרים.
בג״ס בג׳ קפרים.
בגאול״ת בין גאולה לתפלה.
בג״ע בגזרת עירין ,בגילויעריות ,בנןיעדן.
״
בנאל״ת ״ ״
בגעה״ע בגן עדן העליון.
גיורה.
בגב״ג בן גר בן
בגע״ט בגן עדן מנוחתו.
בגבנ״ט בגידין בנותן עעס.
בגענ״ת בנן .עדן נפשו תנוח.
בג״ג בתר גכבא גנוב.
בגעת״ט בגן עד ההא מנוחתו.
בגנוט׳׳ט בתר גכבא גנוב וטעמא טעים .בגעת״נ בגן עדן הכוח נפשו.
בג״ד בג׳ דברים ,בגיןדאהמר ,בגין דין .בג״פ בגדי פשהן.
בג״ר בג׳ ראשונות ,בגלוי ראש.
בגד״א בגין דאתמר.
בגדכפ״ת אוחיות המקבלות בין דגש בג״ש בגדי שבת ,בגדי שרד ,בגזרה
שוה ,בגזרת שמים.
חזק ובין דגם קל.
בגש״ט בגזרת שוכן מעוכים.
בגד׳ט בגמרא דבני מערבא.
בגזרת השם ,בג״ת בג׳ תחתוניות.
בנ״ה בגבורת השס,
ב״ד בהמה דקה ,בית דואר ,בית
בגמר העליון ,ביכה גבורה הוד.

בד׳
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בן
דוד< ביח דין״ ביח דירה״
בכי דעה;
בן דרוקאי״
דוד;
בק*יעה  6דשמיא״ בעדאדשמיא׳ בצנל
בעל דקדוק,
בעל דין,
דבר,
ברליעשוב ,בר דעס,־ בר דרורא,
ברח דודי.

בד׳ בד,

*

Ki

בדרן.

בד״א בד׳ אוחיוח״ בד׳ אמוח ,בדבר
אמד ,בדבר אסר ,בדוכמא אסריכא,
בדיני ארס ,בדיכי אומוס ,בדפוק
אסד ,בדפוק אסר ,בדרך אסר,
במה דבריס אמורים,
בדרך ארז,
בעל דרך ארץ,
בן ד׳ אוחיוח,
ברוך דיין אמס.
בדא׳׳א ברייחא דאברהס אבינו.
בדא״ד בדיני אדס.
כדא״ה בדיני אומות העולס.
בדרך אסד,
כדא״ח בדבור אסד,
בדרך אסר.
בדאכ״א בכולה דעתו אצל כל אדם•
בדא״ם במה דברים אמורים ,ברוך דיין
אמס.
בדא״נ בדביר אסד נאמרו.
בדב״ד בס דינא בכול דינא.
בד״ג בדיני גויס ,בדרך גוזמא.
כד״ד בדרך דרש ,בכל דרכיך דעהו.
בדברי הימים,
בד״ה בדבור המססיל,
בדרך הישר ,בדרך המלך ,בדרך
המשל ,בדרך הפלגה ,בדק הביס,
בית דין הגדול.
בדה״א בדברי הימים א׳.
בדמים
בדה״ב בדברי הימים ב׳,
הנוהגים בינינו ,בדק הבית.
בדרכי הגויס״
בדה״ג בדיני הגויס,
ביה דין הגדול.
בדד,״ו בדרך הזה.
בדה״ח בדיקת הסמץ.
בדה״י בדברי הימים״ בדרך הישר.
בדהי״א בדברי הימים א'.
.
כדהי׳׳ב בדברי הימים ב׳.

בדעיא ______________
בדרך המלך,

בדה״ם בדבור המתסיל,
בדרך המשל.
בדה״ם בתר דבעיא הדר פשנוא.
בד״ו בדוק ומנוקה ,בדסילו ולסימו.
בדו״א בדוכתא אסרינא.
בדוה״ז בדור הזה.
בדוב״נ בדוק ומנוקה.
בדו״ר בדסילו ורסימו.
בד״ן בדבר זה ,בדרך זה״ בן דודי
זקני.
בד״ח בדבר סריף ,בדיקת סמץ ,בדמיך
סיי ,בית דין סשוב ,בריך דיהב
סילא.
בדחו״ר בדסילו ורסימו.
בדחלב״א בריך דיהב סילא לעבדיה בר
אמתיה.
בדח״מ בדיקת סמץ ,בית דין סתומי מטה.
בדיקות ישנות,
בד״י בדיני ישראל,
בדיקות ישרים,.
בדיע׳ בדיעבד.
בדכ״ג ב*ת דין כ״ג)=עשריס ושלשה(.
בדכ״ה בדרך כל הארז.
בד״ל בד׳ לשונות״ בדפוק לבוב.
בין דם לדם,
בדל״ד בין דין לדין,
בין דף לדף.
כדל״ל בדלית ליה.
בדלקע״א בדלא קביל עליו אסריות.
בדל״ ש בו דעת לשאול.
כדל״ ת בדלא תניא.
בדרבה מיניה,
בד״מ בדיני ממונות,
בירא
בדרכי משה ,בדרך משל,
דשתית מינה ,בתר דעבדין מתמלכין.
בדמ״ל בית דין מצוין להפרישו.

בדמצ״ל  I,״

״

״

^
בדמ״ ש בדמעות שליש.
בדרך נביאה״
בד״נ בדיני נפשות,
'
בוצינא דנהורא.
כ ד׳ ם בדברי קופריס ,בדיקת קבין.
בד״ע בדרדקי עצה.
בדע״א בית דין ע״א ) = שבעים ואסד(.

בדע״ש
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כהוכ״ש
בשעח

ברכס המזון ,ברכחהחורה,
בדע״ש בדעח שלימה.
היחק ,בשעח הכושר.
בד׳ פלשיוח,
בד״פ בדפוק פראג.
בהעלס אחד.
בה״א ביס הלל אומרים,
בדס פר.
בהא״ג בהאי גוכא.
בדפ״ח בדסוק חדש.
בה״ב 3׳ ה׳  3׳ )=שכי חמישי שכי(,
כדפ״ע בדפ'שי ערוד.
בהר
בדק הביס ,בהר בחקוחי,
בד״צ ביס דין לדק.
הביס ,בין הבריוס ,בץ הבחריס,
בדפוש  :־קאכ־
בד״ק בדברי קדשו,
ביס הבחירה ,ביס הבליעה ,בעל
קדמון ,־קלאקויא/קטאכטיכא,
הביס ,בעל הבריס.
קרימוכא.בהכ״ד בהוראח ביס דין.
.
בדק״ח בייקח חמץ.
ביס הבחירה.
בהב״ח בהר בחקוחי,
בדקע״א בדקביל עליו אחריוח.
בהב״י ברוך הבא 3שס יי.
'
בדק״ם בדיקח שכין.
בהב״ל ביס הבליעה.
בד״ר בדפוק - :ראשון- ,רומי ,בי
בהב״ת בין הבחריס.
דיכא רבא ,בדרך רחוקה.
בה״ג באר הגולה ,בהאי גוכא ,בחך
בדרז״ל בדברי רבוחיכו זכרוכס לברכה.
גירשא ,בהמה גשה ,ביס הגרכוח,
בדר״ח ב׳ דלאב חלש.
בן הגאון ,בכי הגולה ,בעל הלכוח
בדר״ ש בדרישח שלום.
גדולוח ,בלזילי הגלעדי ,בריאוח
שליש,
בלמעוח
בד״ש בדיכי שמיס,
הגוף.
שלומו,
בדרישח
ברעם שלימה,
בד,גאכד״ק בן הגאון אב ביס דין דקהלה,
.
בידי שמיס.
בהגה״צ בן הגאון הלדיק.
•
בדש״י ביס דין של ישראל.
בהגו״ג בריאוח הגוף וכפש.
ב ד ש׳ ט ביס דין של מעלה.
בהג״ם בן הגאון מוליכו.
בד ש״נ ביס דין של ככריס.
בהמה דקה,
בה״ד בהא דאמריכן,
בד״ת בדברי חורה ,בדין חורה.
ביס
ביס הדפוש,
בזה הדרך,
ב״ה באור המלה ,באור ר.חורה ,באר
בעל הדין,
בעל הדבר,
הדשן,
הטלה ,באר היטב ,בדמיהמדיכה,
ברכס הדיוט.
בדק הביס ,ביוס השמיני,
בין בהד׳ בהדבור.
בין המלריה,
הדבקיס,
בין בהד״ב בין הדבקים.
הפמשוח ,ביס הבד׳ ביס הבחירה ,בהד״פ ביס הדפיש.
ביס החייס ,ביס הכוקוח,
ביס בהד״י! בהמת דקה.
ביס הכשא,
הככשח,
ביס הלוי בהה״ב בהר תביס.
ביס הלל ,ביס המדרש^ ,ביח המקדש ,בד.ה״ז בהר הזה.
ביחהכש^ס ,ביס השפר ,בן המחבר ,בההל״ו ברוך השם המבורך לעולם ועד.
בעולם
בכי הרבכיס ,בכין הולדוש,
«
II
U
בההטל״ו II II
הבא ,בעזרח הלור ,בעזרח השס ,בההצ״ט בן הגאון הלדיק מורינו.
ברוך בד,ה״ק בן הרב הקדוש.
בעל הביס ,בגיל הכרח,
ברוך המקרס ,בהוב״ח בהר ובחקחי.
הבא ,ברוך הוא,
ברכס בד.ובח״ק בהר ובחקוחי.
ברוך הסס ,בריח הלוי,
הזבח ,ברכס החדש ,ברכס הלבכה בהוב״ש ברוך הוא וברוך שמו.

מזרח
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בהו״ח בהמה וחיה.
בהונ״ר בהונאה רע.
כה״ז באורי הזהר ,בגדי הזהב; בהאי
ברכס הזן.
זימכא ,ברכה הזבח,
כה״ח ביה החולים ,ביה החורף ,ביה
החיים ,בית החרושת ,ביה החלון,
3ריח החדשה ,ברכת החדש ,ברכת
החמה'.
בהחרע בהמה חיה ועוף.
בהלכות עומאה,
בד,״ט באר היטב,
בית הטבילה ,בעל הטורים.
בד,טוה״מ ברכת הטוב והמטיב.
בהט״ט בהמה טמאה.
בית הלל ,בעזרת
בה״י ב,ית היין,
חשם יתברך.
בהי״ט בהימים טובים ,בהלכות יום טוב.
ב הי ס היד בהיקח הדעת. .
בית הכוקות,
בה״כ בית הכבוד,
בכין
בית הכקא,
בית הככשת,
הכבוד ,ברכתהכהכים ,ברכת המש.
•
בהכ״נ בית הכנשח.

בהכנ״ם ״

«

בהכ״ם בית הכשא.
בהכ״ם בית הכפורת.
בהרת לבנה,
בה״ל בהאי לישכא,
בלע
בזה הלשון ,ביאור הלכה,
המוח לכלח ,בעל הלכה ,ברכת
הלבכה ,ברכת הלוים ,ברכת הלחם.
־
כחלי בהלכות.
ב הל א ץ ברון השם לעולם אמן ואמן.
בהל״ב ברכת הלבכה.
בהל״ו ברוך השם לעולם ועד.
״
״
״
בחלרזן a
בד״ל״ט בהלכות טומאה.
בד,לי״ב בזו הדלת לא יבא בהלת.
בהל״ב בהדי הולא לקי כרבא ,ברוך
הנותן ליעף כח.
בהל׳ב ולאע״י ברוך הנותן ליעף כח
ולאין אונים עצמה ירבה■ .
כ ה ל״ ש בהאי לישכא ,בהלכות שחיטה.
■
3

־«׳'־» י־^*

t•* '■*-* i

בהעו״ה

בהמה המקשה,
בה״מ באור המלה,
בהפשד מרובה ,בין המלריס ,בית
המדרש ,בית המוקד ,בית המקדש,
בית המרחץ ,בן המחבר ,בכי המן,
ברכת המיכין.
ברכת המזון,
ברכת המגילה.
בהמ״ג בהמה גשה,
כהמ״ד בית המדרש.
בהמד״ק בהמה דקה.
בהמ״ה בערתי הקדש מן הבית.
בהמו״ח בהמה וחיה.
בהמוצ״ג בהפשד מרובה ולורך גדול.
בהמ׳׳ו ברכת המזון.
בהמ״ח בן המחבר.
בהט״ט בית המטבחים.
בהמל״ג בלע המוח לכלח.
בהמ״ם בעל המחכל שפר.
״
בהמ״צ בין המלריה.
בהמ״ק בהמה המקשה ,בית המוקד,
בית המקדש ,ברוך המקום.
בהטק״ד.־ביס המקדש.
כהמ״ר בית המרחץ.
בהמ״ ש בית המשתה.
בן
בה״ג בין הנכרים ,בין הכרות,
בעל הנש,
הנדה ,בכין הנושף,
ברכת הכהכין.
בעלי הכפש,
בהנה״ג ברכת הכהכין• .
כהנו״א בעזרת השם כעשה וכלליח אמן,
בעזרת השם כחחיל וכגמור אמן.
כהנוא״ק בעלי הכפש ואגרת הקודש.
בית הלל שברי,
בה״ם בהר שיני,
בית
בית השפר,
בית השפק,
השתרים ,בעל השפר.
בהספו״ת בהשפד ותעכית.
בד,ם״ת בית הסתרים.
בה״ע בהאי עלמא ,בין העומדים ,בין
הערבים ,בית-העדה ,בית העמודים,
בכי העיר ,בעל
בכורי העתים,
־בעל
בעלהעברוכות,
העליה,
•
העיטור.
בד,ערד ,בן העולם סבא.

בח״א
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בח״א בחידושי אגדות;•
בחלק א׳.
בחא״ג בחידושי אגדות.
בחאל״ ש בקור חולים אין לו שיעור.
בחב״ ש בחד בשבתא,
בחד״ח בחדרי חדרים.
בחדר״ג בחרם דרביכו גרשום,
בחד״ ת בחדרי תורה.
בחונן הדעת;
בח״ה בחול המועד;
בחלול השם ,בחשן המשפנו; בית
חנון הנערים; בעל חובת הלבבות,
בעל חמדת הימים, .
בחשן המשפע.
בחה״ט בחול המועד;
בחה״ג בית חנוך הנערים.
כחה״ק בחינת הקבלה.
בחו״א בחקד ואמת.
בחו״ב בחורים ובתולות.
בחוב״ט בחכמה ובמנין.
כחו״ג בחוב גמור.
בחוה״ג בחוקות הגוים.
בחוי״ת בחקרונות ויתרות.
בחו״ל בחוץ לארז.
בחו״ם בני חיי ומזוני.
כחו״ס בחורין וקדקין.
בחו״ע בהמה חיה ועוף.
בח״ז בחודש זה; בחתימת זקן.
בחזו״כ בקפר חיים זכרנו וכתבנו.
בחז״ב בחזקת כשרות.
כחז״ס בחזקת קכנה.
בחומר חרם;
בח״ח בחדרי חדרים;
בחרס חמור; בשעת חדוה חדוה.
בח״ח ובשד״א בחומר חרס ובשבועה
.
דאורייתא.
בחי׳ בחידושים; בחינת.
בח״י בחזקת יד; בחזקת יורשים ,בחינת
ישראל; בחתימת ידו; בשפרחייסיכתב.
בחי״א בן חכם ישמח אב.
בחיה״ג בחידושי הגאונים.
בחי׳ימ בחתימת יד ממש.
בחי״ע בחינת עולם.
בחלב אמו/

כפרח

בחי״ק בחתימת יד קדשו.
בחי״ת בחידושי תורה.
כח״כ בחזקת כשרוח; בחלוף כתב.
בח״כ וב״ם בחכמה ובמנין.
בחיל בחוץ לארץ; ב׳ חצאי לבנה.
בחל״ח בין חיים לחיים.
בחל״ג בין חתימה לנתינה.
בח״נ בחיי נפשי.
בחנו״ג בשפר חיים נזכר ונכתב.
בח״ם בחזקח שכנה.
בח״ע בחינת עולם.
בחע״ד בחשד עולם רחמתיך.
בח״פ בחעף פתח; בליל חג פשח.
בח״ר בחיי ראשי.
בחר״ג בחרס רבינו גרשום.
בחיי שעה;
בח״ש בחומר שבועה,
בחכמת שלמה; בחלק שני; בחר
שושבינא.
בחש׳ו בחרש שועה וקטן.
בחש״ט בחולו של מועד ,בחשן משפע.
בחש״ק בחזקת שמור קיימי.
בחדרי תורה;
בח״ת בחדושי תורה,
ברכת חתנים.
בחת״ח בחותם תוך חותם.
בחת״י בחתימת יד.
בחתי״ט בחתימת יד ממש.
במה עומנין,
ב״ט בבלאי עפשאי;
בן עבאל,
ב׳ עעמיס,
בן ע׳;
בן עוביס,
בן עבחי;
בן עבח,
בשפר עוביה ,בעל עוריס; ברוך
עעס; בשורה עובה.
בט׳ בעל; בעעוח; בטעם; בטענה.
בטב״ע בעביעות עין.
בט״ג בעיב געין.
בט״ד בעל דינא.
בטוב״ר בלי עיבול ובלי ברכר^.
בטו״ט בעוב עעס.
בטוטו״ד בעוב עעס ודעת.
בטו״ל בין עוב לרע.
בט״ח בן ע׳ חי.

A

 ד- 3בט״ט  3עוב עעס.
בין עוב לרע.
בט״ל בין טב לביש,
בט״ט בוציכא טב מקרי ,בטעם מפקיק.
בט״ע בטביעס עין ,בטעם עליון.
בט״ק בטל קרבנו.
בט״ר צח״ג ברכס טהרס רסמס צדקסן
חמיד גמלס.
בט״ת בטוב סשמעון ,בטול הורה.
בי ימיס,
ב״י באור יפה ,בהן יד׳
ביס
ב׳ יקודוס ,בוכה ירושלים,
ביה יין ביס
יהודה ,ביה ,qpv
ביה ישראל,
ביס יצסק,
יעקב,
בן יומאי,
בל ימצא ,בל יראה,
בן יומו ,בן יוקף ,בן יחיד׳ בכי
יוכה ,בכי יעקב ,בכי ישראל ,בכי
יששכר ,בה ישראל.
במהרה יבא אלנו,
בי״א בידי אדס,
 pיכבד א ^
ביא״וז בני ישראל אח השבה.
־ביאה״ט ביאס המקדש.

ביאד׳מ״ק ״

״
*

ביאוה״ד ביאור הדבר.
ביאוה״ט ביאור המלים.
כיאוה״ע ביאור הענין.
כיא״י בשם יי אלהי ישראל.
כיאעמכ״ד במהרה יבא אליכו עס משיח
.
בן דוד.
בי״ב בחכמה יבכה ביה.
ביב״י בשמך יקראוך במקימל יושיבין.
בית
ביורה דעה,
בי״ד בי דואר,
דין ,ביה דירה ,בשר יין דגים.
ביד״א בידי אדס.
כיד״ר בי דיכא רבא.
ביר״ש בידי שמיס.
בי״ה ביוס ההוא ,ביה הלל.
כיד,״ב בית הבד ,ביה הבליעה.
כיהב״ד בית הבד.
כיהב״ח ביה הבחירה.

כיה״ג בימות הגשמיס;

בין הגויס.

בי ^
ביס הדפוש,

ביה״ד בישוב הדעה,
בית הדשן.
ביהד״פ בית הדפוק.
בית החולים,
ביה״ח בימות החמה,
בית החייס> ביה החרושת.
ביה״ט בית הטבילה;
ביד,״פ ביום הכפורים ,בית הכוקוח)
בית הככקח.
ביהב״)’ בית הכוקוח; •
ביד,כ״נ בית .הככקה.
.
ה
כיהכנ״ם ״
בית
ביה״ל ביד הלשון ,בית הלוי*
הלל ,ברוך יי המבורך לעולם.
ביהל״ו ברוך יי המבורך לעולם ועז*.
כיה״ט ביה המדרש ,בית המקדש.
כיהמ״ק ביה המקדש.
בידוטק״ק בית המקדש קייס.
ביה״ג ביד הכפקד- .
כיהע״׳ר בין הערבים.
כיהפ״ר ביה הפרק.
כיה״צ בן יהוצדק.
.
כיה״ק ביס הקברות.
כיה״ש בין השמשות ,בית השחיטה.
כיהש״ל בית השלהין.
גיהש^׳ט בין השמשות.
כיה״ת בימי התשובה ,בית התפלה.
כי״ה שמ״ו בראשית ,יהודה אתה יודוך,
הבאים אחריהם ביס ,שמר לך ,מה
טובו ,ואעידה בס.
בי״ו ביעלה ויבא.
ביוב״י בל יראה ובל ימצא.
ביוב״ש ביס יוקף ובאר שבע.
בירד ביורה דעה.
ביוה״ש ביום השבת ,ביום השמיני.
ביו״י בכל יום ויום.
בירע בן יועזר.
ביו״ק ביום קראנו.
בידט בקת מצרים.
בי״ח ביד חזקה ,ביוצאי חלציו ,בית
חדק ,בית חולים.

בידח
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כפז*

ביום שני,
כי״ש בידי שמ*ס#
פ ח׳ ז ניד חזקה
ביראת שמיס ,ביתר שאח.
שרף
פח״ל נן י״ח לחופה
ביחע״ם בכבוד ירננו חהיליס על משכבוחס כישה־ד בישוב הדעת.
פש״ם בישיבה של מעלה.
פ״ט בזרוע יקבץ טלאים /ביוס טוב.
בקדוש ישראל
כי״ת בימי חשובה,
פט״ר ביום טוב ראשון.
תתחלל ,בשר יין תכלת.
פט״ש ביום טוג שני.
בניי
באורים כבדו,
כ־כ בא כח,
פי״ש ביין שרף.
בטלת כולה,
בגין כן,
כהונת,
פ״ל ברון יי לעולם.
בי כנשתא ,בין כן ,ביצי כינים׳
בילא״ו ברון יי לעולם אמן ואמן.
בית כור ,בית כלא ,ב׳ ככרוח׳
כילב״ע בינו לבין עצמו.
ברון
פל״ו ביה יעקב לכו ונלכה,
ב׳ כליות ,נ׳ כרכים ,ב׳ כרעים,
יי לעולם ועד
בני
בנוח כוהיס,
ב׳ כתיבים,
.
כיל״י בין יד ליד.
כיבוש ,בני כפרים ,בני כריתות׳
פ״ם ביזה מצרים ,ביציאה מצרים ,ביש
בעל כבוד ,בעל כח .בעל כנפים׳
מקומות ,בל ימצא ,בשם יש מפרשים.
בר בוכבא ,בר כונה ,ברכת כהכים׳
פמב״א ב׳ יבמות מבית אחד.
בחי
בתי כהונה,
בשביל כן,
פ״ם כלים ביציאת מצרים בליל פקח.
כנקיות ,בת כהן.
בימה״ג בימות הגשמים.
בכל אופן׳
כ פ א בית כרם אשת,
החמה.
בימות
כיטה״ח בימות החול,
בכל אחד ,בכמה אופנים ,ב כ ת
פמהת״ש בימי החשובה.
אחד ,בכתב אחד ,בכתר אחל.
כי״נ בידי נכרי.
ככא״ד ,בכבוד אלהים הקתר ,בכל אופן
פנ״ד ,בשמים יין כר הבדלה.
בכתב אומות העולם.
המועיל.
פ סו בעזרת יי נתחיל ונגמור,
בכל
בכל-אות,
בשם בכא״ו בכל אופן,
יי נעשה ונצליח.
אחד ואחד.
בית קפר.
פ״ס בית קאה׳
ככאו״א בכיביד אב ואם ,בכל אחד
פסו״ק ביקורים קשים.
ואחד.
כיסקו״ם ביקירים קשים ומרים.
ככאוהיו״ם בכל אופן היותר מועיל.
בית
יעקב,
בית
פ״ע באר יעקב,
ככאודדטו״ט בכל אופן היוחי טוב ומועיל.
עלמין ,בישע עליון ,בריאה יצירה ככארג בכל אות נפשן.
עשית.
ככאפם בכדי אכילת פרק.
ויבא.
ביעלה
פעו״י
«
..
כאפם .
הרע.
ביצר
פצה״ר
כככ״א בן כ״ב) ־עשרים ושנים( אותיות.
פצ״ו בו ירוץ צדיק ונשגב.
כ״כ פ כ ב״כ בכוקו בכיקו בכעקו.
כיצ״ט ביצר טוב.
פ ״ ק ביום קראנו ,בית קבול ,בי׳ בבכדע בכבוד עצמו.
ככבי״ש בחי כנקיות בישובן.
)=בעשר( קדושות.
בכ״ג )־בעשרים
כ פ ג בכבוד גדול,
פ ק ד ט ביקורים קשים ומרים.
ושלשה( ,בכהן גדול ,בכוכה גדולה׳
פ ״ ר ביד רמה ,ביום ראשון ,בילקוט
בכח גדול ,בכל גווני ,בכמה גווני.
ראובני ,בל יראה.
 iכ פ ד בנדי דמיהן׳ בכל דבר ,בכל
פ ר׳ בירה׳ גילושלמי.

I

בכדאכ״ם
בכמה דוכחי/

דוכסי בכמה דברים/
ברא כרעא דאבוה.
בכדאב״ם בכדי אכילה פי ס.
בכדל״ל בהדי כבשי דרחמכא למה לן.
בכד ש״י בכדי שיעשו.
בכלהקדוריס;
בכ״ה בכורי העתיס!
בן
בכחבי הקודש.
בכל השנה.
כבוד הרב.
ככהא״ג בכי האי גוכא.
בכהאר״י בכתבי הרב אלהי רבי יצחקי.
בכהב״ב ב׳ כחובים הבאים כאחד.
.
.
«
כ כ הכ פ א»
בכה״ג בכי האי גופא.
ב כוד ב בכלאי הכרם .בכל ההורה כולה.
ברוך כבוד
ב כ פ ם בכל המקומוח.
יי ממקומו.
בכהמ״ע בכל המעלות.
בכהמ״ק בכל המקומות.
ככה״ם בכל הקדורים .בכל הקפרים.
בכה״ע בכורי העתים .בכתבי העתים.
בכה״ם בכל הפוסקים .בכל הפרושים.
בכל הפתחים.
כ כ פ ק בכתבי הקודם.
בכה״ר בן כבוד הרב.
בכה״ ש בכל השכח.
בכהת״ב בכל התורה כולה.
בכרכ״כ בין כך ובין כן.
ככוב״ם בתי כנסיות ובתי מדרשות.
כ כ ף כ בין כה ובץ כה ,בין כן ובין
כן .בכן וכן.
בכו״ל בוחן כליות ולב.
ככו״ם בכי ומספד.
ככו״ש בכור שור.
בב״ז בכל זאת .בכל זמן.
ב פ ח בכח חרם .בכלי חרס .בראש
כל חוצות.
בכמה
בכ-ט בכי עוב .בכל עוב.
עעמים.
בכתיבת
כ פ י בכי יותן .בכל יום.
 !rג׳ נסיגת . T
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בכ״פ

בכירי בכל יום ויום.
בכי״ם ברון כבוד יי ממקומו.
בכי״ת בכל יום תמיד.
ב פ ב בכל כחו.
בכ׳ל בכל לבבן ^ .ברית כרותה
לשפתים .בת כ׳ ליופי.
בכל״א בכל ליל א״.
בכלל בצע כסף לא לקחתי.
בכל״ם בפקיד כפקוד לפקוד מפקוד.
בכל״נ בכור לנחלה.
בכל״ע בין כסא לעשור.
בכל״ם בכור לפדיון.
בכלערז בכל לשון של זכות.
בכ״ם בינה כתר מלכות ,בכלי מנוקב.
בכל
בכלל מאתים .בכל מאדן,
מלאכתן .בכל מערבין .בכל מעשיו.
בכל מקום .בכמה מקומות .בכסף
משנה ,בן כבוד מורינו.
'
ככמ״א בכל מאודן.
בכמד״א בכל מה דאפשר.
בכמוה״ר בן כבוד מורינו הרב
בכמ״י בכל מעשה ידינו.
בכמ״נ בכלי מנוקב.
בכמיע בכל מערבין.
ככמפ״י בכל מעשה ידינו.
בכמ״ק בכל מקום .בכמה מקומות•
בכמ״ר בן כבוד מעלת רבינו.
בכם״ש בכל מקום שהוא.
בכמש״מ בכל מקום שאתה מוצא.
בי כנישתא.
ב פג בעול כס נפשו.
בכל נפשן.
ב פ ס בכורים כפור סכות .בכל סדורים.
בבס״ ל בין כסא לעשור.
בכונה עצומה.
ב פ ע בכולי עלמא.
ב כודע תי ם .בכס עליון .בכלילות
בכל עסק.
בכל עכין,
עשר.
בכלעת^ בכתבי עתים .בכתר עליון.
בב״ע ובב״ש בכל עת ובכל שעה.
בבערע בכל ענין וענין .בכל עת ועת.

כפ& בכל פעס.

גכמס פעמיס•

ככ&ו*&
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כיכםד ___________

בלב׳׳ד בבוא לגאול בן דוד,
כ כ פ ד פ בכל פעם ופעס.
בדיקת ,בלכתן בללן.
בכמה קהלות,
ככ״ק בכל קריאה,
כלכ״י בבוא לגאול בן יוסף.
בן כבול קלוכת.
כ ל ב ת ביכו לבין עצמו.
ככ״ר בכלי ראשון׳ בן כבול לבינו.
בלבושי שיד׳
בכור שוגיה׳ כלכ״ ש בלא בשמים,
בכ׳׳ש בכלי שיעשה.
בכור שור ,בכלי שני ,בכל שהוא,
בלב שלם.
נלי
בלי גבול,
בכקא כל״ג בלא גמגום,
בכל שעה,
בכל שנה,
גורל ,בלשון גנאי.
שן ,בן כלבא שבוע ,בעל כשוף.
כל״ד בלא דעה ,בלא דם.
בכשא״ם בכלי שאינו מנוקב.
כלד״ב בלא דברים בגילים.
״
״
בכשאמ״נ ״
.
.
בכשדש בכל שבוע ושבוע ,בכל שנת כלדב״ט ״
כל״ד ,בלאו תכי.
בכל שעחא ושעהא.
ושנה,
כלה״ג בלשכת הגזית.
בכש״ח בכיה של חנם
בל״ה ובל׳׳א בין לילה היה ובין לילה אבד.
ככש״י בכלי שיעשה.
כלד.״נ בלאו הכי נמי.
״
בכשי״ע .
כלה״ק בלשון הקודש.
ככש״ת בכתרה של הורה.
כל״ו בלא ויו.
בכתו׳ בכתובים.
בכתב יל .כ לדג בלב ונפש.
ככת״י בכל תפוצות ישראל.
כלונ״ח בלב ונפש חפצה.
ככתפ״י בכל תפוצות ישראל.
כ ל ד ר בלתת ורחל.
כל׳ בלעם ,בלק ,בלשון.
בל״ז בלא זה ,בלא זכרים ,בלשון זכי.
בית I
כ״ל בגלי לק ,בינת לעתים,
כלז״ק בלא זה קשה ,בלי זרע קיימא.
לוי ,בית לחם ,בכל לבבן ,ב׳
בל*ח בלא חותם ,בלא חטא ,בלא
לאוין ,ב׳ לילות ,ב׳ למאה ,בן לוי* ,
חידוש ,בלא חכמה ,בלא חרטה׳
ברכהלבנולה ,ברכתלבנה ,בר לבבI; .
בל״א בליל א׳ ,בליל אחרון ,בלשון | Iבלשון חכמים.
 !jכ ל ח׳ בלחש.
ארעית ,בלשון אשכנז.
| Iכלח^י בית לחם יהודה.
כלא״א בן לאלוני אבי.
 Iכלח״פ בליל חג פקח.
כלאא״ט בן לאדוני אבי מורי.
ן כל״ט בלא טבילת ,בלא טובת ,בלא
כלאאמ״ו בן לאדוני אבי מורי ורביI .
בלב טוג׳
בלא טעם,
טומאה,
1
בלא״ה בלאו הכי ,בן לאבי הלבi .
בקפר לקח טוב
;
כלאה״ג בלאו הכי נמי.
בית לחס יתודה׳
כל״י במר לירושה,
בלאי״ט בלשון איטלקי ,ברכת לאורן
בלא יוד ,בלשין יונית ,בלשון יחיל•
ימים טובים.
בלי׳ בלישנא.
כלא״כ בן לאברהם כהן.
בלי״א בלשון יהודיה אשכנזית.
כלאמו״ר בן לאבי מורי ורבי.
בלי ש׳ בלישכא.
בלא״ר בלשין אלמי.
בלא
כלא כלוס,
בל״ב בא לכאן,
אשכנז.
כלא״ש בלשון
בלי כונהי
כלים ,בלא כתובה,
כל״ב ביכו לבינה ,בלא בדיקת ,בלא
בלי כריכת.
ברכה ,ברון לעולם בוראינו.
כלבב״ד בלכתן בדרן.

j
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בלא
בלא מלח,
בל״ם בלא מיס!
מעוח ,בלשון מיימוכי ,בלשון מקלא׳
בלשון משכה ,בקפל לחס משכה.
בל״ג בכול לכחלה! בלא כקב ,בלא
בלא כשמה!
בלא כל״
כקבוס״
בלשון
בלשון כקבה״
בלי כדל,
נקיה.
בלנ״ד בלי כלל.
בלנ״ק בלשון נקבה ,בלשון כקיה.
בלנ״ש בלא כשמה.
בלי
בלי קפק״
כל״ם בלי קככה,
קירכא״ בלשון קולי.
בלא עזיס» בלצןון
בל״ע ביכה לעסיס,
עברי״ בלשון עלבי״ בלשון עסיד,
בלחי עצמיים.
בלע״ב בלשון עברי״ ברוך לעולם
בוראכו.
בלע״ן בלשון עבודה זרה״ בלשון עס
זר.
בלמ״ר בלשון ערבי.
בל״ם בכור לפדיון״ בליל פקח״ בלי
פגע״ בלשון פרשי.
בל״צ בלשון צחה״ בלשון צרפת״ ברכוה
לראש צדיק.
בל״ק בלא קלפי״ בלא קמיע.
בלק״ט בקפר לקח .עוב.
בלק״י בלקיעת יוקף.
בלא
בלא רבו״
בל״ר בלא ראיה״
רוק ,בלא רשוח ,בלוסוח ראשוכוס״
בלילה ראשונה ,בלשון רביס.
בלא שמחה״
בלא שבועה״
כל״ש
בלי
בלבושי שרד״
בלב שלס״
בליל שמורים״
שכוי.בליל שבס״
בליל שני״ בלשון שמרוני.
בליש בל״ב כל״ט בלא ,שמחה בלא
ברכה 'בלא נוובה.
כל ש״ה בלשכת הגזית.
ב ל ש ף ט בלי שם ומלכות.
בלא תנאי״
בלא תורה״
כל״ת
בלי
בלא תבלין״
בלא חעשס״

ב ^ א

בל תאחר״
בלי תכלית״
תבן״
בלשון תלמוד״ בלשון תרגום.
ב״ם באור מגלה״ באור מלה ,באר
בבא מציעא״
באר משה,
מיס״
בו מבואר .ביאת מצוה״ בית מאיר״
בית מדות ,בית מדרש״ בית מועד״
בית
בית מסקס,
בית מושב״
מלון״ בית מרזח״ בית מרי״ .בית
משתה״ בכל מלאכתן ,בכלמערביך,
ב׳
בלתי מושלם,
בכל מקום,
מהדורות״ ב׳ מובאות״ במה מדליקין״
במה מציכו״ בכ; מוריכו״ בן מזה,
בן מנחם״ בן משלי״ בני מלכים,
בכי מעיס ,בכי מקרא ,בכי משה,
בכי משפחה״ בכים משחיתים ,בעילת
בעל מדוח,
בעל מגיה״
מצוה״
בעל
בעל מום,
בעל מדקדק״
מלחמה ,בעל מקובל״ בעל מקשה״
ברון מרדכי,
בעשרה מאמרות,
ברית
ברית מלא,
בריח מילה״
מכוחה ,ברית משה ,ברכת מזומן,
בר מינה . ,בר מינן ,בר מן ,בר
 ..מצוה ,בתי מדרשות.
במדרש אגדה,
במ״א״במדיכות אלו,
במלות אחרות,
במכתב אליהו,
במכהג אשככז״ במקום אחד ,במקום
אחים ,במקום אחר .,במשקל אחד,
בעל מגן אברהם,
במשקל אחר,
..
בר מן אחד.
במא״ה במעמד אנשי העיר.
בטארד .בורא מאורי האש.
(
במא״ח במקום אחר.
במא״ת במופלא ממן אל תדרוש.
במ״ב במהדורא בחרא ,במהרה בימיכו,
בורא מיני בשמים ,במקעוס בנימין.
במשאת בנימין״
במעשה בראשית,
בר מן ב׳.
במב״א בן מ״ב) 6ארבעים ושנים( אותיות.
’
כמב״י במהרה בימינו. .
במבי״א גמספה בימינו אמן.

במב״ם
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במשא ובמחן.
כםכ״ם במין במינו.
כטוכ״ל במיכן לחברו.
כפב״ש בורא מיני בשמיס.
במקח וממני׳
כטדט במגע ומשא׳
במבשא״ם במין בשאיכו מיט.
במשא ומהן.
במדה גדולה.
במיג באור מגילה,
במחזור גדול .במקכח גטין ,במקורה בטו־צ במצוחיו וצונו.
במקראוח כסדר .במיעד קטן .במראה וקומה^
גדולה .במקטר גדול.
כטודדר בלשות מרנן ולבנן ורבוחי*
גדולוח .במשנה  . 0בלכה מגילה.
כמר״ת במותב חלתא.
בר מן .0
בטות״ל במוחל לן.
במנד ם במלחמת גוג ומנוג.
כטות״ד במקלו ותרמילו.
במג״ת במגילה העניה.
בית מדרש .בט״ז במטח זהב׳ במים זכים ,במע'
כמ״ד בורא מיני דקאיס,
זרה ,בר מן /:
במה מדליקין ,בעל מגן דוד .בר ,
מן ר׳ ,בר מן דין.
 jכטזה״ש במזג השוה.
במד׳ במדבר ,במדיכחא /במדרש.
| בטזז״ד ,במעי זרה זר הוא.
כמד״א במת דאפשר ,במת דברים אמירים .כטדט ברכת מזל טוב.
כמדה״י במדינה הים.
בעדן
כטז״ל בן מיימון זכרונו לברכה,
כמדה״ג במדרש הנעלם.
מנוחתו זכרונו לברכה.
בעל מחני׳
כמ״ד וכמ״ד בר מן דין ובר מן דין ,כט״ח באל מיס חים׳
במקום חזקה׳ בל יק ח׳.
כמד*ר במדבר רבה׳ במדרש רבהI .
במדת רחמים.
כטחדדש במחצית השקל.
בעדיכח
האש.
מאורי
כמ״ה בורי
כטח״ב במחילת כבודו.
במדרש הנעלם,
הללו.
במדס בטחב״ה במחילת כטדו הרס.
במדה הרחמים.
הדין׳
במקום כטחכ״ת במחילת כביד תורתו.
הידוע במקום הנזכר .במקחהשות .כטחכתד,״ :במחילת כבול תורתו הגדולה
בני מלכים הם׳
בן מוס הוא .בטח״ט במחילת מכבודו.
ברון משנת הבריוח,
בר מן ת' ,כטח״ת במחשבת תחילה.
•
בשר מן החי.
כטיט במת טומנין .במעשים טוניס׳
בחרא.
במהדורא
כטה״ב
בל מן ט׳.
בימינו.
במהרה
כמהכ״י
במבחר ימיו׳
בט״י בכל משלח ,)' r
כטה״ד במדח הדין.
במדרש ילקוט .במקום יבוס ,במה
כטד.ד״ק במהדורא קמא.
בצאתי
בעל מכלל יופי.
יחיד.
כמהד״ת במהדורא חניינא.
מירושלים .בר מן י׳,
במדת
הרבנים.
כטה״ר ביה מדרש
בטיב במחילת כטדו .בן מעלת כבול•
הרחמים .במקום הרב .בן מודנו כטכ״ה במחילת כבודו תרם.
הרב רבי.
בט ס ט בתים מלאים כל טוב.
השקל.
במחציח
השוה׳
במזג
כטה״ש
במצית
בטכ״ת במחילת כבוד תורתו.
השוה.
במקח
כבוש חחימין.
כט״ו בר מן ו׳.
כטכתד.״נ במחילת כבוד תורתו הגדולה•
כטףא בימי ממכי ואקתר.
כטל׳ במלכות.
כמוכ״ם במגע ובמשא; במקח ובממכר
כט״ל בעל מרפה לשון; בעל עשנה למל ד

Ji-
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בםלאה״ק במלאכה הקודש.
בסלזו״ש במלכיוס זכרוכוח ישופרוח.
במל״ח ביה מועד לכל חי.
כ מלפ״ ת במשיח לפי סומו.
כמ״ם בורא מיני מזונוח ,במג  Tמשכה,
במה מדליקין ,במה מציכו ,במחילה
מכבודו ,במעוח מזומנים ,במעשה
בצאסי
במקום מצוה,
מרכבה,
ממצרים ,במראה מקום.
בממ״ד במה מדליקין.
כממ״צ במקום מצוה.
במ״נ במקירח נפש ,בעל מאיר כחיב.
ב מ ס במנהגים.
במ״ם ביה משחר שפרים ,במגילה שהרים,
במשכה שופרים,
במנהג שפרד,
במקום שכנה ,במקום• שעודה.
במם׳ במשכה ,במשרה.
במס״ג במשרה גדולה.
במסה״ ש במשפר השוה ,במשרה הש״ש.
במסלפ״ת במשיח לפי הומו.

״

»

במסל״ת
במם״נ במשירה נפש.
במספ״ג במשפר גדול.

״

במספ״ק במשפר קטן.
במס״ק נמשירה קילמוש,
נמל מוכר שפרי קודש.
במצוה עשה,
במ״ע במאי עשקינן,
במקומה עומדה ,במקום עדים ,במקום
עשירוה ,במקום עהיד ,בני מעים,
בעל מגדל עוז.
בעל מאור עינים,
במע׳ במעלה ,במערבא ,במעשה.
במע״א במערבא אמרי.
במעא״ה במעמד אנשי העיר.
במע״ב במעשה נראשיה.
במע״ז במשכה עבודה זרה ,ברכה מעין ז׳.
במע״ט במעשים טובים.
במע״ב בן מעלה כבוד.
במעל״א במקום עדים לא אמרינן.
במעמ״ג במעמד ג״.

במשפר קטן,

כסע״ש במעלי שבתא ,במעמד שלשתן,

-

!j״ i

ברכה מעין שלש.

במעשר שני,
במ״פ במומו סושל.
במ״צ במקום מצוה.
במדה קטנה״
במ״ק בטלה מקצתה,
במשפר קטן ,בעל מקובל.
במק״א במקום אחר.
״
במקא״ח ״
במקה״ט במקצת הטענה.
במקה״ ש במקח השוה.
במקו״א במקום אחר.
ב מ ק ס מ במקח וממכר.
במקות״ר במקלו ותרמילו.
במק״ח במקום חזקה.
במק״ם במאי קמיפלגי.
במקמ״פ במאי קא מפלגי.
במקם״צ במקום מצוה.
במק״ע במקומה עומדת״ במקום עדים.
במקש״נ במקום שנים.
במ״ר במדבר רבה׳ במדרש רבה׳ בית
מרעים״ במי רגלים.
ב מ ר ד ל במאמרי רבותינו זכרונס לברכה״
במדרשי רבותינו זכרונם לברכה.
במ״ש במה שאמס במה שהוא״ במוצאי
שבת ,במלות שונות.
במ שא״ט במקום שאתה מוצא.
במש״א תאדב״ב במשלם שניא אילין
תיפיק ארעא דא בלא כשף.
במ שכ״ג במשנה שבגמרא.
במ ש״ד ב׳ מתנות שהן ד׳.
במ שה״ל במקום שהיה להארין.
במש״ק במוצאי שבת קודש.
במ״ת במגילת תענית
ב״נ באור נכון״ בגליון נכתב״ בועל
נדה״ בורא נפשות״ בישול נכרי״
בלי נדר״
בית נתן״
בית נאמן״
בני נניאים״
בלי נקודות״
בן נון״
בן נדה״
בני נשא״
ק ננש!
בן נכר״
בן נח״
בן נפתלי ,בן נצר״ בעל נכפה״
בעלנק״ בפני נכתב״ בפנינסחס,

■'■jf
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ברכח בני״א בני ישראל אמן.
ברכי נפשי,
ברון נמצא/
נישואין ,ברכת נפתלי , /בר נפחא ,כגי״ו בני יונה.
כניי״צ בני ישראל ישמרם צורם.
בר נש /בשר נחירה.
כנ״א באורן נראה אור /בינת אלס /כני״כ ברכות ,נדר ,יבמות ,כייחוח•
בנוקחא אמרינא ,בני אלס ,בני כנ״כ בנות כותים ,בני כפריס ,בכי
כריתות ,בנשיאות כפים.
אהרן ,בנשימה אחת.
כנא״י בנוקחח איז ישראל ,ברכי נפשי כנל״כ ברון נותן ליעף כח.
כנל־כ ולאע״י בלון נותן ליעף כח ולאת
את יי׳.
אונים עצמה ירבה.
בנ״ג בננוית גרון ,בני גד.
גג'
בכי מעים,
כנ״ם בני מלכים,
בנ״ד בן לולי ,בנילון לילן ,בני לן.
מקרא ,בכי משת ,בכי משפחה.
כנד״ד בנילון לירן.
בנד״ז בנילון זה.
כגמ״ה בכי מלכים הם.
כנה״א בני האלם ,בני ה א ח.
כנמ״ח בני מחילה.
כנה״י בינה נצח הול יקול.
ב:״נ בנחת נשמעים,
כנד.י״כ בני היכלא.
בנ״ם בני שיחון ,בכיס שוררים.
כנה״כ בנקולוח הכשף.
כנ״ע בכין עולס ,בכי עולס^ נכי עלית.
בנדדם בני המן .־
בני עלמא ,בני עמכי ,בני עניים.
כנה״ע בני העיר.
כנעה״ס בנעילת תשכלל.
כנו׳ בנושחא.
כנק״ם בעלן כוחו על משכבו.
כנוב״נ,בפני נכתב ובפני נחתם.
כ ר צ בנחלת צבי ,בנחמת ציון ,בכי ציון*
כנו״ג בטשחאות גרשינן ,במשחת גמרא | .כנצוי״ר בנחמת ציון וירושלים.
כנוה״ק במשח הקלמון.
בנצ״כ בככשיס צרין כתב.
כנדט בנותן טעם ,בר נותן טעם.
כנ״ק בכי קהלה ,בני קרח.
כנו״כ בכות כותים.
כנק״ח בנקיטת ח סן,
מו״ ס בנין ושתירה.
.
כנקט״ח •
כנו״ש בכות שוח.
בניר בורא נפשות רבות ,בכי ראובן,
כנו״ת בכו וסלמילו.
בכי רביעים ,בני רממכיס.
כנ״ח בכי חבורה,
בני חורין,
גג'
בני מ ״ ש בנות שוח ,בכין שלמה,
חפצה
חייא ,בנפש
בנקיטת חפץ,
שחיטה.
בכל חנוכה.
כנש״א בנשימה אחת.
כנחמ״צ בנחמת ציון.
כנשכ״ע בנוהג שבעולם.
כנח״צ בנחלת צבי ,בנחמת ציון.
כנש״ק בכן של קלושים.
כנחצו״י בנחמת ציון וירושלים.
בנת״ר בנקבא תהום רבה.
כנח״ש בכרוי חרס שמתא ,בנחלת שבעה .כ״ש כא שימן ,בוקי שריקי ,בית שאת,
בית שפר ,גלי שפק ,בני שיחון,
כנ״ט בנותן טעם ,בר נותן טעם.
כנט״ג בנטית גרון.
בכיס שוררים ,בן שהל ,בן שימי,
ן
 Pשיצא,
כנט״י בנטילת ידים ,ברכת נטילת Tים.
גן שולימאן ,בן שירר,
בנטילת ילים,
כנ״י טכה ירושלים,
בן שייק*
גן שיכיור ,בן שירא,
געל שיל ,געל שפר ,ב׳ שוגים,
בכי יעקב,
בכי יונס,
בני יו ק,
'3
בני ישראל ,בר יששכר.
ג׳ שמפינוס,
ב׳ קימרס,

ta
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י  /n171rpנ' שפירוא; ב׳ קפריס,
«pצ i6נשורס ספריס<
 3ם׳ בקבלא; בקדר >6בעני ,בק>7
בשימן ,בקמיכוא^ בשעיף; iUp3
p n p i׳ )=בששיס(.
pi
03״ Mבקגכון אחד ,בקודוה אמרים,
 ,־״■בקטרא אחרא ,בקפלים אחרים.
בסב״ר בקוף ביח ראשון.
בסב״ש בקוף בית שני.
בס״ג בקוד גדול ,בקוף גמיא< 3קימן
ג׳ ,בקכנה גדולה ,בקעודה ג׳.
כס״ד בקוף דבור ,בקוף דבריו ,בקיעחא
דשמיא ,בקרנה דבוקה.
ב סד״ ה בקוף דבור המתחיל.
בסדה״י בקפל קדר היום.
במד״ע בקדר עולם.
בסיד ,בקדר היום ,בקוד הכתוב ,בקד
הכל ,בקפר הבהיר ,בקפל הזהר.
כםד,״א בקוף הארץ.
בסד,״ב בקפר הבהיר.
בסה״ד בקדר הדורוח ,בקוף הדבור.
בסה״ו בקפר הזהר.
 .ב סו די בקדר היום.
בסד,״כ בקוד הכתוב ,בקך הכל ,בקפר
תכונות.
בסה״ע בקוף העולם ,בקוף העמוד^
בקוף הענין.
בסדדק בקפלים הקדושים.
בסה״ר בקפר הלוקח.
בסוב״ג בקתר ובגלוי.
בסוד,״ע בקוף העולם.
בקוף הענין.
בסו״ט בן קולר ומולח.

בקוף העמוד.

בקפל חקידים.
בס״ח בקפל חיים.
בקפלים חדשים .בקפלים חיצונים.
בסח״ד בקפלים חדשים.
׳כסח*ט בקפל חיים טובים.
׳; כ ס חי צ בקפלים חילינים.
כס״ט נקבי טעמא.

a
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בקפל יצירה!

צפי״ בקימן.
בס׳׳י בקפלים ישנים^
כסי*ד בקיעתא דשמיאז
^c3״ kבקפר לוא ו^צש.
בםל״מ בקפל לחם משנה• .
בס״נ גקימני נעלות.
בפ״ם בקוף קימן .בקפק קפיקא .בקפלי
קפלד.

גפ״ע בקקור עין!
בסם׳ בקפל ,בקפלא.
בס״ם בקוף פקוק ,בקוף פרק ,ב ע ^ ,
פרקה.
בשפה״ר! בקפלים הקלושים.
בספ״ח בקפל חיים ,בקפלים מלשיס!
בסק״י בקבל פנים יפות!
בספ״ק בקוף פלק קמא.
בקפלי קדמונים,
בס״ק בקפלי קבלה,
בקפלי קודש ,בקפלי קלאיס!
בסקי״פ בקפל קונטלק יציב פתגם.
בקפלים
בסיר בושה קלוחה לימה,
ראשונים ,בקפלים רבים.
בקפי שמוה,
בס״ש בקפריס שונים,
בקפל שני.
בס״ת בקופי תיבות ,ב׳ קפירות תחתונות
בקפל תולה ,בקתרי תורה.
בע׳ בעדים ,בעולם ,בעונש ,בעל,
בענין.
ב״ע באו עדים ,באר עשק ,בבת עין,
בדיקת עדים ,בחינת עולם ,בית
עלמין ,בכולי עתים ,בנין עולם,
בני עדות ,בכי עולא ,בני עלי,
בני עליה ,נצי עלמא ,בני עמנו,
בכי עניים ,בכי עוזיאל ,בן עונשין,
בן עזריה,
בן עזרא,
בן עזאי,
בן עקיבא,
בן עמלם,
בן עיר,
ב״
ב״ עדים.
בעדות י עצמו,
עולמות ,ב׳ ערבות ,בעל עבירה,
בפני
בעל מקידה,
בעל עגלה,
עדים ,בפני עצמו ,בריאה עשיה,״
בשום עכין ,׳ בסי:
בריאת עולם,

כע״א
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עיכיס ,בח עמי.
בעד אחד,
בע״א בעבודת אלילים,
בעמוד א' ,בעכין
בעיני א מני,
אחר ,בעצה אחת.
בעא״ב בעל אבידה.
בעא״ע בתר עכיא אזלא עכיוסא.
בע״ב בורא עצי נשמיס ,בעלי בריח,
בעמוד ב׳ , ,ברון
בעלי בתים,
עושה בראסיח.
כעב״א בן ע״ב אותיות.
כעכה״נ בעבר הנהר.
בעב״ט בעל ברית מילה.
בעב״ש בורא עצי בשמים.
בעב״ת בעל בלח* תכלית.
בעול גויס,
בע״נ בעבודה גדולה,
בעיון גדול ,בעל גבול ,בעל גמרא,
בעל עגלה.
בעג״ח בעל גמילות חסדים.

״

כעגמ-ח .
כע״ד בעל דבבא,

״

בעל דבר ,בעל
בעל דרשן,
בעל דקדוק,
דין,
בעלמא דין.
ובעלמא
בע״ד ובע״ד בעלמא דין
דאתי.
בעולם הבא,
בע״ה בן עולם הבא,
בעזרת השם,
בעונותינו הרבים,
בעל
בעל המחבר,
בעל הבית,
בענין
בעל התרומות,
העישור,
הבא ,בע׳ן הדעת ,בערן הקודם.
בעה״ב בעולם הבא ,בעל הבית ,בעל
עולם הבא.
בעה״ג בעולם הגמול ,בעל הגינה ,בעל
הלכות גדולות ,בעל עבודת הגלשוני.
בעה״ד בעולם הדין ,בעון הדור ,בעל
בעלמא הדין.
הדבר ,בעל הדין,
כעה״ו בעזר הצור וישועתי ,בעזר השם
וישועתי.
בעה״ו בעולם הזה ,בענין הזה.
בעהד״ט בצגל •עץ הדעת עוב.
בעל הסרב,
בעה״ח בא על הסתום,

-

בעוב״ש

בעל החצר ,בעל המרץ ,בעלי החיים.
בעה״ט בעל השורים.
בעה״י בעזרת השם יתברך.

בעהי״ת ״

״

•

בעה״ב בעל הכרס.
בעה״ם בעולם המזלות״ בעולם המלאכים,
בעילת המצוה ,בעיר המלוכה ,בעל
המאור ,בעל המדרש ,בעל המחבר,
בעל המעות.
כעהמ״א בעל המאור.
כעהמ״ח בעל המחבר ,בעל המחשבות.
בעהמח״ם בעל המחבר ססר.
בעה״ג בעבר הנהר ,בעל הנס ,בעלי
הנסם ,בענין הנזכר.
בעהנ״ז בענין הנזכר.
בעהנז״ל בענין הנזכר למעלה.
בעה״ם בעל המחבר ססר.
כעה״ע בעולם העליון ,בעל העישור,
בעל העקידה ,בעל העקרים ,בעל
הערוך.
בעהע״ג בעל העגלה.
בעה״ם בעל הסרה״ בערב חפסס.
כעהע״ק בעל העקידה ,בעל העקרים.
בעל עבודר.
כעה״ק בעיר הקדושה,
הקודם.
בעה״ר בעונותינו הרבים ,בעל הרחמים,
בעל הרצון.
בעהר״ח בעל הרחמים.
בעהר״צ בעל הרצון.
בעה״ש בעזרת השם ,בעל השור ,בעל
בעל השם,
בעל השיר,
הששר,
בעל השער.
בעה ש״ט בעל הששר ,בעל השם שוב.
בעהש״י ובהנל״כ בעזרת השם יתברך
ובלון הנותן ליעף כח.
בעה-ת בעלי התוססות ,בעלי התורה,
בעל התל ,בעל הח מ מה.
בעהת״ו בעלי התוספות.
בעוב״י בעיר ואס בישראל.
בשכ״ש בעור ובשר.

בערה
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בעולם הבא,
כעו״ה בן עולם הבא.
בעולם הזה ,בעוכוחיכו הרבים.
בעוה״ב בן עולם הבא ,בעולם הבא.
בעוה״ד בעולם הלין ,בעין הדור.
בעוה״ז בעולם הזה.
בעוה״מ בעולם המזלוח ,בעולם המלאכים.
בעיה״ע בעולם העליון.
כעוה״ק בעובי הקורה.
בעוה״ר בעונותינו הרבים.
בעוה״ת בעלים והתראה.
בעו״י בעול יום ,בעולת ילחק.
בעו״כ גשמאלה עושר וכבול.
בע״ן בעבולהזרה ,בעבור זה ,בעלים
בעין זוכר,
זוממין ,בעילה זנות,
בעל זכרון.
בעז״ה בעזרה השם.
בעזה״י בעזרת השם יתברך.
״  ,״
בעזהי״ת //
בעזה״ש בעזרת השם.
בעוהש״י בעזרת השם יתברך.
בעז״נ בעזרת נשים.
בעזש״ש בעזרת שיכן שמיס.
בע״ח בעולת חובה ,בעור חמץ ,בעל
חוב ,בעל חטא ,בעל חי ,בעל
חנות ,בעל חצר ,בחי ערי חומה.
בעדו״ד בעזרת חונן לליס ,בעל חוב
לוחק ,בעל חות לעת ,בעל חקור
דין.
בעחלי״נ בעלן חנייתו לנצח יהי נזכר.
בעחלת״ג בעלן חנייתה לנצח חחי נזכרת.
בעח״ג בעל מנית.
בעחת״ס בעל חתם קופר.
בע״ט בעברי טייטש ,בעל טורים.
בעטרת זקנים,
בעט״ז בעטרת זהב,
בעל טורי זהב.
בע״י בעול יום ,בעזרתו יתברך ,בעץ
בעל עקילת
יעקב ,בעיי יפה,
בעשר ’ לות.
יצחק,
כעיה״ב בערב יום הכפוריס.

כעס״ג
בעיו״ג בעיון גלול.
בעיו״ט בערב יום טוב.
בעל ישמח
בעי״מ בעין יפה מוכר,
משה.
בעי״ת בעשרת ימי חשובה.
בע״ב בעל' כהניס ,בעל כח ,בעל
כרחו ,בעל כשוף.
בעכיה״ק בעצם כתב ילו הקלושה.
כעכ״נ בעל כנפיס.
כעכ״ם בעל כתב שופר.

בעכת״ם ״

״

״

כע״ל בע׳ )־בשבעים( לשון.
בעבולת מקלש,
בע״מ בנן עלן מנוחתו,
בעילת מצוה ,בעיר מלוכה ,בעל
מגיה ,בעל מלות ,בעל מלקלק,
בעל מוס ,בעל מור ,בעל מחבל,
בעל מלאכה ,בעל מלחמה ,בעלבון
מוגבל ,בעל מעשה ,בעל מתיבות ,בעל
בעשרה מאמרות.
עשרה מאמרות,
בעמ״א בעל עשרה מאמרות ,בעשרה
מאמרות.
בעמ״ב ברוך עושה מעשה בראשית.
בעמ״ג בעל מגיה.
בעמ״ד בעל מלקדק.
בעמו״ק בעל מור וקציעה.
בעמז״ל בעלן מנוחתו זכרונו לברכה.
בעמ״ח בעל מוס חי ,בעל מחבר.
בעמחה״ ש בעל מחצית השקל.
בעמח״ס בעל מחבר קפר.
בעמ״ם בעקבות מלכא משימא.
בע״נ בעולת נלבה ,בעל נש ,בעל
בערבי נחל,
בעל נפש,
נשיון,
בעשרה נשיונוח.
בענ״ד בעכין כזכר לנא.
בענוב״י ־בעל כולע ביהולה.
■
בענ״ט בעלן כוח משכבו.
בענת״נ ויב״ש בגן עלן נפשו תנוח
ויהא במנוחתו שלום.
בע״ם נעל שול ,נעל שפר.
בעס״ג בעל שלר גטין.
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בע״ע נעל עבירה ,ברון עדי עד.
בעע״ג בעובד עבודה גלילים .בעועד
»ל גנו»
צעעש״ו! בללן לל^ ע^  10ההל^
בע״ם בעל פס ,בעל פייטן ,בעל
פיפיות ,בעל פימה ,בעלפלוגהא,
בערבי פסחים ,בערב פסח■ .
בעל פסחי
j&P3״ nבעל פרי תואר,
מצ1ו3מ.
בע״צ בעיא צילותא ,בעל צדקה ,בעא
צלה»
5עצ״ג צללא ע^י בשע^סו.
 3ע צ ^ > בעל צלה לדרן.
מי ק בעלעקידה^ בעל קבלה^ בעל
בעל קור  »6בעל קכאה^
ק1מה*
5על קרי ,בעל קלאה♦
 t&*op5>Sבעקבוא מלבא מסיחא.

^מק״ר יבעל עקרים*
^.<;S
'3
^עיר בסקד עול  6ראממין ,בעין יע,
י ׳נפלי ראתן ,נעל [לחעלס ,בפא
»>r״.Lt־
לצין ,נקלב פמים.ליביס» בקשו
’ >’A
על».דאמ' ■ .6
.־
1
>
בעל עיר שישן*
בק״ש נפי שימור,
%־
בעל שם• בערב שנת.
'iiLfc.
-.:i
מ ש״ב נובא• עשב* נשמיס.
כעשיג בערכאות של גויס.
כעשיש׳בעל שטר■ ,בעל שם טוב.
כעש״י בעדכי של יום ,בעשרת ימי.
A׳״-*-״',־  ,־צעשי״ת בעשרח ימי חשובה.
.
־
בעשיג m 3־ של כחש.
בעשיע בעניצי של מולם.
בעש״ש נעזרת שוכן שמים.
בעית בין עסה תשובה ,בעלי תוספות,
בעלי תריסין ,בעל תאוה ,בעל
תוקע ,בעל תורה ,בעל תכלית,
•?. .
ft■i..
בעל תלמוד ,בעל תעטג ■ ,נעל
תפלה ,בעל תשובה.
^:־Ti.
בעתה״ד בעל תרועת הדשן.
בעתוכלע״ת -בין משה השובה ובץ לא
•
עשה תשובה.
^י'1י

.

בעת״.ק .בעל תוקע.
'■ ׳
בעת״ו^בפלי תריסץ.
כעת״ש ■— כעתש״ו בעל תשובה,. .
בפירוש ,בפסוק ,בססיקהא';,
נפלהקיא ,בפרט ,נפרק ,בפרשה:,
בפתיחה.
כים בגדי פשתן ,בורא פרי ,בוש^_
פנים ,בינוני פועל ,בית פאגי,
בית פרץ ,בן פדח ,בן פזי ,בן:
פל 1ל ,נן פנררא ,בן קמועס- ,
נעל פה■ ,
נן פרעא5 ,ן פייז,
בפל-
בעל פליעה ,נפל פאוק,
פעור ,נפל פיציס ,ב* פעעים^
ב* פרועות ,בי פרוח *3 ,פרצופץV■ ‘,
בי
ב׳ פרשיות,
בי פרקים,
בראש
בראש פרק,
אשיעין,
פרשה ,נר פיא ,נר פססי. ,בג
,
פפא! בשר פגול.
בש״א נורא פרי אדמה״ נפת אקד,
בפעס אחר ,בפעם ,!mb׳ בפכצי 4
אחד ,בפרק אחד ,ני פרקים אמ5נגיס1
■,
כפא״פ 1בפיק .אלו טריפוה.
m d״^ בפרק אין צדין.
״
באב״ר בפל.ניח דין' .
כמבע״ח בפני בעל מונו.
פמ^א בפרישוה דרן אק.
׳
בפדר״א בפרקי דרבי אליעזר.
כפ״ה בורא פרי האדמה ,בורא פרי ’
העץ ,בפעלי סשלימיס.
׳
בפהיא בורא פרי האלמה.
׳
בפה״ב בפני הבית.
״
בפהיג בורא פרי סגפן.
בפה״ל בפרק הנזכר למעלה.
בפה״ט בפירוש המשניוח.
כפהנ״ל בפרק הנזכר למעלה.
בפה״ע בורא פרי העז♦ ״
■ :.
;
כפ״ 1ביצוני פועל,
בפו״נן׳ בפועל ממש<
.׳V
בפ״ז בפני זס' ,
,ג
בפ״ח בספר פרי מלש♦
■
’

י׳- • •-

י* • ־.

• י י ׳• י■ %
־*

^13״
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בםח״נ  3פחי כסש.
בפט״ש בן פקיעה טעון שחינוה.
במי׳ בפירוש.
במ״י באור פציך יהלכון; בועז פלטי
 ;qpvבן פורח .qpv
במיהמ״ש בפירוש המשכיוח.
בפ״כ בפי כל.
בפל״א בפני כל׳אדם.
בפ״ל בפני לוין.
בפל״ע בין פשח לעצרח.
כם״מ בפאח מטה ,בפה מלא ,בפועל
בפכיס
בפכיס מאירוח,
ממש,
מועילוח ,בפרי מגדים ,בפרשומי
מילחא.
׳
בפמ״ג בפרי מגדים.
בפמש״ם בפחות משוס פרוטה.
בם״נ בפחי כפש ,בפני כחחם ,בפני
־
ככתב.
בפנ״ו בפכי ככתב ונחתם.
בפנובפ״נ בפכי ככתב ובפכי כחסם.
בפנ״ח בפכי כחתם.
בפנ״ב בפכי ככתב.
בפנכונ״ח בפני ככתב ונחתם.
ב׳
בפ״ע בפני עדים ,בפני עצמו,
פרקים עליונים.
בסע״ר בפעם ר^שוכה.
בפ״ם בפחע פתאום.
בפ״ק בפרק קמא.
בםקו״ע גפני קהל ועדה.
בפ״ר בפני רבו ,בפני רבים ,בפעם
ראשונה ,בפריעת ראש.
בפר׳ בפרחקיא ,בפרק ,בפרשה.
בפר״ח בקפר פרי חדש.
בפר״ש בפריקת שלום ,בפריקה שמע.
בפ״ש בפריקת שמע ,׳בפרק שירה.
ב״צ בוחן צדיק ,בכות צלפחד ,בכין
ציון ,בן צדיק ,בן ציון ,בן צפור.
בצ״א בצלאל אשכנזי ,בצלם אלהיס.
בצ״ג בצרה גדולה.
כצה״ח בצרור הסייס.

-

בק־ח

בצה״ב בצאת הככבים ,בן ציצית הכקח.
בצו״ה בצומות הגידין.
בצי״ד בצעילו יציב דלתיה.
בצימ׳ בצימלום.
בצל״צ בכל צלתם לו צר.
בצמ״י בצאתי מירושלים.
בצמ״ם בצאתי ממצרים.
בצ״ע בצריך עיון ,בקר צהרים ערב.
בצ״ק בוציכא קדישא.
בצ״ש בצל שדי.
בצש״י בצל שדי יתלונן.
כצ ש״ ת בצל שדי תתלונן.
ב ק׳ בקיצור ,בקרא ,בקריא.
ב״ק בבא קמא ,בוציכא קדישא ,בית
קבול ,במאיקמיפלגי ,במה קטנה,
בכי קדש ,בכי קהלה ,בכי קרח,
בעל קבלה,
בן קטן ,בן קיימא,
בעל קורא ,בעל קרי ,ב׳ קדושות,
ברית קודש ,בר קפרא ,בר קשירה,
בת קול.
בק״א בכל קצו* ארך ,בקוכטרק אחרון.
בקבמוב״ד בקול במראה ובדעת.
■
בק״ג בקכין גמור,
בקנא״ם בקכין גמור אגב קודר.
בקדש״א בקדושתו של אהרן.
בקה״י בקדוש היום ,בקהלות ישראל,
בקרב הימים.
בקהט״ג בקריאת המגילה.
בקה״ק בית קדשי הקדשים.
בק״ו בקל וחומר.
בקו״א בקונטרק אחרון.
בקו״ח בקל וחומר.
בקו״ל בין קודש לחול.
בקונ׳ בקיכטרק.
בקו״צ בקר וצאן.
בקו״ר בקול רם ,בקי ורגיל.
בקףת בית קדשנו ותפארתיכו.
בק״ן בקרן זוית.
בק״ח בקור חולים .בקלון חברו ,בקרבן
חטאת.

כלדרש

-

בקידש בקצירח ימים ושנים.
בק״ל בין קודש לחול.
בק״מ בהא קמיפלגי ,במאי קמיפלגי,
בקשה מסילה.
כקמ״ז בקבלה מכמב זה .־
כקמ״ר בקריה מלך רב.
בקנ״ג בקכין גמור.
בק״ם בקכין שודר.
בקס״ע בקוכטרש קדר עבודה.
כק״ע בקוס עשה ,בקרבן עדה.
כק״פ בר קפרא.
בקציו״ש בקצירה ימים ושכיס.
בק״ר בקול רס.
כקש״א בקדושהו של אהרן.
בי
ביאה ראשוכה#
בי ר בהן רגל,
ביה
רב ביה ראש ,ביה ראשון!
בכי רביעים!
בכי ראובן!
רחל,
בן רכב!
בן רבי!
בכי רחמנים,
בעל רחמים ,בראשיה רבה ,ברין
רחמנא ,בר רב ,ב׳רשויוה ,בשמים
ראש.
בר״א ברכה אחרוכה ,בר ,רב אשי.
כראש״׳ת בראשונה ראה אלהים שיקבלו
ישראל חורה.
ב רכ״ב ברכנו בברכה.
כרכ״ע ברשוח בעלים.
כרב״צ בן ר״ בצלאל.
בר׳׳ג בריש גמרא.
כרג״ש ברד רוח גשם שלג.
כר״ד ברוב דעוה ,ברור דברים ,ברין
רחמנא דשייען ,בריש דבור ,בחר
רוב דעוה.
ברד״ח בכי ר׳ דוד חריף.
ברד״ר ברייחא דבי רב ,ברייהא דרבנן.
בריה דרב
כרדר׳יי בריה דרב יהודה׳
יושי ,בריה דרב יהושע.
בר״ה בראש השנה ,ברשוח הרבים.
ברה״ג בריאוח הגוף ,ברכה הגומל.
ברה״ד ברכה הדיוט.
ברה״ן ברכה הזבח ,ברכה הזן.
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כד״י•

י«

ברכה הסדש/־_:

ברה״ח בריח החדשה,
ברכה החמה^
\
ברה׳׳ט ברכה הטוב.
ברה״י ברשוח היחיד.
■ Z
ברה״ב ברכה הכהכים.
ברה״ל ברכה הלבנה! ברכת ה ל ו י ס / ,
?1
ברכת הלחם.
ברהלי״ב בין ראש השנה ליום כפול■ 4ן
ברה״ט ברכת המזון ,ברכת המינין.
ברהמ״ז ברכה המזון.
י T
ברה״נ ברכת הכהכין.
כרה״ס בראש השפר.
^
ברה״ע בראש העמוד.
כרה״ם ברכות הפירות.
ברה״ר ברשות הרבים.
^
ברה ש״ח ברכה השחר.
ברה״ ת ברכת התורה.
^
כרוכ״ ש ביס ראשון ובית שני.
:
כ דוי ד בריח ודלתים.
^ ,־^
ברוה״צ ברכה והצלחה.
־ז
כרוה״ק ברוח הקודש.
'r
ברו״ח ברחמיו וחשדיו
בייו״ט ברום טפח! ברון טעם.
ברויב בכל ראשון ואין כמוהו ,בשמחי^
׳
רבה ואמרו כולם.
ברויט ברוב מקומות! ברוח מצויה.
,
ברוט״צ ברוח מצויה.
ב רדג ברור ונכון.
:
ברדע ברום עולם.
ברו״ק ברכות וקללות.
׳
כרוררח ברוב רחמיו וחשדיו.
.
ברד ש ברכה ישלום.
ברוש״ע ברומו של עולם.
ברז״ל בלהה רחל זלפה לאה.
כר״ח בראש חדש! ברוב חשדיו .ברב^
ראש חדש! ברר׳חייא ,ב רר״ ח מ א,
בר .ר׳ חכיכא! בר רב חשדא.
בר״ט ברצון טוב.
ברי׳ ברייתא! בריש.
ברבינו ירוח^^
כר״י ברבינו יונס,

ברי״א

_______ B1 -בשדדל ________________

ברכי  ;qpvגישוח ישראלף
בדי״א בריח אברהם.
בר״כ ברכח כהכיס׳ גס רוב כשרין.
ברכ״ה ברכס הסדש ,ברכס כהכיס.
ברכ״ח בראש כל חוצוח.
כרכ״ט ברכס טוב.
ברכ״י ברכי יוסף.
בד״ל ברכה לבטלה.
בר״מ ברוב מקומוח! • ברוח מצויה/
בריש מאמר; בריח מילה; ברעיא
מהימכא.
כר מ״ד ברין רחמנא מלכא דעלמא.
ברמ״ז ברכס מזון.
כרמ״ר בטל רצונן מפני רצונו.
בר״נ ברשוח ככרי.
בד״ם בריש שימן /בריש קפרא.
בעח רצון
בר״ע בעא רחמי עליה״
עניחין; בריאח עולם.
בר״ם בריש פרק.
בר״צ בני ר״ צדוק.
ברצ״ט ברצון טוב.
בר״ק בריח קודש. .
ברק״ע ברגע קטון עזבחין.
בר״ר בראשיח רבה! ברוח רעה.
בררו״ח ברוב רחמיו וחקדיו.
ברר״ל ב׳ רשויוח רחמנא ליצלן.
בר׳׳ש ברבי שמעון /בריח שלום.
ברשא״ם ברוח שאינה מצויה.
בר ש״ב ברשוח כבודן•
ברש״ע ברומו של עולם.
בר ש״ק ברצון שלי קדוש״ ברצון של קלושה.
בר״ת בראשי חיבוח״ ברגז רחם חזכור.
ב ש׳ נשנה! נשעה /נשער /נשורש.
ב״ש באי שער״ באמה שלמה /באר
ביח שלמה/
ביח שאון/
שבע,
ביח
בית שמואל,
ביח שמאי,
ביחר שאח,
בית שני״
שמש,
בית שחיטה ,בכור שור ,נלי שינוי,
בנות שבע ,בכין שלמה ,נן שטח,
נן שמואל! נן שמעון! נעי שימור,

ברון
ברון שאמר,
בעל שער,
שמו״ בריאח שמיס״ בריאת ששה״
ברית שלום ,ברכח
ברין שמיה״
ב׳ שכיס,
ב׳ שלישים,
שמואל,
ב׳ שעוח ,ב׳ שערוח ,בת שבע.
בית שמואל
כש״א ביח שמאי אומרים,
אחרון ,בעל שער אפרים ,ברון
שאמר ,נשאר איקורין ,בשום אופן,
נשל אחרים ,נשם אמרו ,נשליש
א׳ ,לשעה אחח.
בשא״א נשאי אפשר! נשאר אישורין.
בשא״ד נשאר לוכחי.
בשאז״ה נשביל שאני זכר הפקלחי.
בשא״ח בשל אחרים.
בשאי״ה בשאר ימוח השנה.
כשא״מבכלי שאינו מנוקב ,ב מן שאכלנו
משלו ,בשאינו מינו.
בשאמ״ג בכלי שאינו מנוקב.
בשא״ם בשאר שפרים.
בשא״ם נשאלת פיה.
בשא״צ ברכה שאינה צריכה.
בשא״ש נשאילח שלום.
ב שבג״ת ברון שאמר בג׳ חחחוניוח.
בשב״ח בשר בחלב.
בשבועה גמורה׳
בש״ג בישול גוי,
׳
בשופר גלול.
בש״ד בשאר לוכחי״ בשבועה לאורייחא,
נ׳ שהן ד׳ ,נשודא לדייני ,נשם ה׳.
בשד״א בשבועה לאורייחא.
בש״ד ט״ש צא״ת בול שחת לומה טיט
)היון( שאול צלמוח ארן חחחיח.
ב שדמ״ע ברין שמיה למריה עלמא'.
ב שדפ״ע בשאר דפושי ערון.
בש״ד ,בית שמואל האחרון.
ב שהבע״ל בשבוע ]בשנה[ הבאה עלינו
לטובה.״
ב שה״ד בשעח הדחק״ בשעח הלין,
בשה״ח ברכת שהחינו.
בשה״ל בשבולי הלקט ,בשנה הבאה
לטובה.

בשה״צן
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בשה״ם בשס המרדכי.
כשה״פ בשער הפכה׳
בשהי׳ת בשעח החפלה.
בשץ בשר ודם .בשסי וערב.
כשד׳א בשבועה ואלה ,בשוס אופן.
בשוכ״ק בשכבך ובקומך.
בש*1״ג בשופר גדול.
כשו״ד בשר ודם.
בשוד״נ בשר ודגים.
כשו״ה ברוך שאמר והיה העולם.
בשו״ח בשר וחלב.
כשו״ט בשורה נוובה.
כשו״י בשר ויין.
בשם
בשו״ם בורוח שיחין ומערוח!
ומלכוה ,בשואל ומשיב.
בשו״ג בשובה וכחס.
בשופ״ג בשופר גדול.
בשו״ת בשאלוח וחשובוח ,בשומע הפלה.
בש״ח בשבועה חמורה.
בשח״א בשחינוח אמו.
כשח״מ ברוך שחלק מכבודו.
בשח״ע בשחינוס עצמו.
בשורה טובה,
בש״ט בעל שם טוב,
בשם טוב.
בשטו״ט בשעה טובה ומוצלחת.
בשטו״ת בלי שום טענה והביעה.
בשי׳ בשיטת.
ברוך שומר
בש״י בצל שדי יתלונן,
ישראל ,בשאילת יעב׳ך ,בשבט יהודה,
בשל יד.
בשי׳׳ה בשאר ימות השנה.
בשי״ט בשיבה טובה.
בשי׳׳ט בשילהי משכת ,בשילהי מחניתין.
בש״כ בעל שפתי כהן.
בשכב״ר בשם כבוד רבינו.
בשכוב״ק בשכבך ובקומך.
בשכ״י בשם כל ישראל.
בשכמל״ו ;5רוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד.
בשעח הפנאי.

כשל׳ בשלמא.

-

מ«ע*צ

בש״ל• בשבעים לשון.
בשלב״ה בית שמאי לבית הלל.
בשלמ״ד בשלמא למאן דאמר.
בש״ט ברוך שאכלנו משלו ,ברוך שחלק
מכבודו .ברכת שמיס מעל ,בשיטת
מקובצת ,בשם מדרש ,בשם מורי.
בשמה׳׳ע בשר שנתעלם מן העין.
בשמוב״ח ברוך שאכלנו משלו ובטובו
חיינו• .
כשמ״ע בשמחה עצומה ,בשמיני עצרת.
בשמע׳׳צ בשמיני עצרת.
בשמ״ת בשמחת תורה.
כש״נ בשר נחירה.
בשנמ״ה בשר שנתעלם מן העין.
״ ,,
.
בשנמה״ע .
בש״ס בית שמאי קברי׳ בשאר ספרים,
בשותא סדרי ,בשל סופרים.
בשלחן ערוך,
כש״ע באי שער עירו,
בשלעצמו ,בשמחה עצומה ,בשמיני
עצרת ,בשמנה עשרה.
כשע״א בשעה אחת.
בשעא״ה בשעת אמירת הגדה.
בשעב״ק בשעבוד קרקעות.
כשעכ״ר בשער בת רבים.
בשעג״ט בשעת גמר מלאכה.
בשע״ד בשעת דחקו.
כשעה״ד בשעת הדחק.
בשעה״ל בשעת הלואה.
בשעד,ש״כ בשעת הסכנה.
בשעה״ת בשעת התפלה.
בשע׳׳ח בשעת חדוה.
בשעח״ח בשעת חדוה חדות.
בשע״ט בשעה טובה.
בשעטוט״צ בשעה טובה ומוצלחת.
בשע״ב בשעת כעסו ,ברוך שעשני כרצונו,
בשעל״ח בן ־׳שמונה עשרת לחופה.
בשע״ט בשעת מלאכה ,בשעת מלחמת,
בשע״פ בשעת פטירתו.
בשערי ציון,
בשע״צ בשמיני עצרת,
׳בשער צהוב.

ג ש״פ
גשישן פורים,

בש״פ נשוה פרוסה,
ברוך שפסרני.
בשפוא״ה בשאלת פיה ואמרה הן.
ב שפ״ט ברוך שפסרני.
בשפמש״ו ברוך שפסרני מעונשו של
זה.
בש״צ בשערי ציון ,בשרתי צדק.
בש׳׳ק בנן של קדושים ,בשבת קדש.
בשמים ראש,
בש׳׳ר בשמחה רבה,
בשם רבינו ,בשם רע ,בשפה רפה.
בשם רבינו
בשר״נ בשם רי נחמן,
נקים.
בש״ש בשאילת שלום ,בשבועות שוא,
בשבת שובה ,בשבת שירה ,בשיח
שפתותינו.
ב ש שוחאעכ״ט בעזרת שוכן שמיס ותולה
ארץ על בלי מה.
בשש״ע בשבוע שעבר ,בשנה שעברה.
בשאלת
בש״ת ברוך שומע תפלה,
בשמחת
תשובה ,בשומע תפלה,
חורה ,בשערי תשובה ,בשר תאוה.
בתרגום,
בתלמוד,
בת״ בתורה,
בתשובה.
ב״ת בהם תעבודו ,ביטול תורה ,בית
תבשיל ,בית תפלה ,בלי תקומה,
 ,בל תאחר ,בל תאכל ,בל תגרע,
בל תוקיף ,בל תשחית ,בל חשקצו,
בן תורה ,בן תימא ,בעלי תריקין,
בעל
בעל תוקע,
בעל תאוה,
תכלית ,בעל תלמוד ,בעל תענוג,
בעל
בעל תפלה ,בעל תקיעה,
תשובה ,ברכת תורה ,בשר תאוה,
ב׳ תבשילין ,ב׳ תורים ,ב׳ תיבות,
ב׳ תנועות ,בת תחלה ,בת תיהא.
בשר תאוה,

בת״א בית תינוק אשה,
בתרגום אונקלק.
בתקוני ברכות,
בת״ב בתוך ביתו,
בתשעה באב.
כת״ג בתנועה גדולה.

53

בתלו״צ
בתד״ע בל תשחית דגופא עדיף.
בתה״ם בתי השפר.
בתה״ר בתא הרצים.
בתה״ ש בתוך השכ^ בתכלות השלמות>
בתרגום השבעיס; בח מו ס חשמרוכי.
ב ת ד ב בתוך ביתו.
בחורה
בתוב״י בתוך בני ישראל!
וביראה.
בתוב״ט בחורה 1במצות;
בתוה״ש בתוך השנה;
בתו״י בתורה ויראה.
בתוי״ש בתורה ויראת שמיס.
בתורת כהכיס,
בתו״ב בתוך כלי,
בתורת כתובה.
בתו״ע בתורת עדות.
בתו״ם בתורת פרעגן.
בתוק״ד בתורת קדושין.
בל תאכל חמך,
בת״ח בתוך חותס,
בת תלמיד חכם.
בת״י בתרגום יונתן ,בתרגום ירושלמי.
בת״ב בכורים תרועה כפור ,בתוך כלי,
בתורת כהכים ,בתורת כתובה ,בתי
כהונה ,בתי כלאים ,בתי ככשיות,
בתנאי כתובה׳ בתקיעת כף.
בתכ״נ בתי כנשיות.
בת״ל בחס לב.
ב חיי ם בחי מדרשות.
כ ת מי׳ בתמיה.
בתנ״ב בתורה נביאים כתובים ,בתנאי
כתובה.
בת״ם בתקון קופריס ' ,בתרגום קורי,
בתי קפר.
בתסי״ל בת תחילה סימן יפה לבנים.
בת״ע בל תאכל עליו ,בתורת עדות,
בתי עיניס.
בתע״צ בתענית צבור.
בת״ם בתורת פרעון.
בת״צ בתענית צבור.
כתק׳׳ב בתקיעת כף.

בת״ר
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בת״ר בתל לובא.
ב ת ר׳ בתלא.
בת״ ש בתי שוקים.

נמדם

בתשח״י בתוך שאל חולי ישראל.
בת ש״ ש בתשובה שלמה.
בת״ת בתי תלמוד תולה.

•i

 0גאולה ,גאון ,גבאי ,גבול ,גבולה,
גדולה ,גדליה ,גזילה ,גימל ,גלוס,
גמליאל ,גילקא ,גרשון.
ג״א גאולה אחלוכה ,ג׳ אחלוכוח ,ג׳
ג׳ אמצעיוח,
אלפים ,ג׳ אמוח,
גבולה
ס אלצוח,
ג• אצבעוס,
אלהים ,גבולם אנשים ,גול אליה,
גזלה אלהים ,גלוה אדום ,גלילה
גנזי אקקפארד,
אלץ ,גם אנכי,
גנה אגוז ,גפן אדלה ,גלי אליות,
גלשא אחליכא.
גא״א גוד או אגוד.
נא״ב גוי אחד באלן.
נא״ג גט אחל גנו.
גאגק״ר גבלא אגבלא קא למית.
גאיה גומלין את ההלל ,גלי אמת הן.
גאו״ב גאוני בהלאי.
גאוה״ד גאוני הדול.
גאףי גאון יעקב ,גאון ישלאל.
גאול״ת גאולה להפלה.
גאו״ן גדול אתה ועושה נפלאות.
גאו״צ גאון צבי.
נאו״ק גאוני קמאי.
נאו״ר גאולה לאשונה.
גאו״ש גאולה שלמה.
נאו״ת גאולה והמולה ,גאון וספאלת.
גט אחל
גאח״ם גוד אחית מחיצתא,
מיתה.
גול אליה
נא״י גבולות אלץ ישלאל,
יהודה ,גלילוח ארז ישלאל.
גאי״ט גל אל יי מעשיך.
גא״ל גול אליה לוי.
גאל״ת גאולה לתפלה.

גוד אשיק
גא״ט גוד אחיה מחיצתא,
מחיצתא ,גנבא אפום מחתלתא.
גאס״ט גוד אקיק מחיצתא.
גא״ם גול אליה פינצי ,גנזי אקתפארד.
גא״צ ג׳ אצבעות.
ג״ב גאוני בתלאי ,גבול בנימין ,ג׳
בלכות ,ג׳ בתים ,גוזמא בעלמא,
גפן בוקק,
גנת ביתן,
גלות בבל,
גלינבעלג ,גשמי בלכה.
גב״א גבולה אלי ,ג׳ בלכותא חלונות
גדליה בן אחיקם.
גבא״ג גבלא אגבלא.
גבא״י גבולות ארץ ישראל.
ג׳ בנינים בו,
גב״ב גבול בנימין,
גמלא בבא בתלא.
נבב״ם גביהא בן פשיתא.
גב״ד גיולא בעינא דשיטנא.
גבד״ט גבאי דמתא.
גי בן הנם.
גב״ה גבעת המולה,
•
גבה״ע גביית העדות.
גכדא.גבורת אנשים ,גבורת אלי.
גבוה״ש גבורת השם■ .
גב״ח גביית חוב.
גב״ח נלכ״ח גבלי בעי חיי נשי לא
בעי חיי.
גבעת ירושלים,
גב״י גבורת יהונתן,
גם ברוך יהיה ,גם ברכות יעטה.
גבי״ל גם בשחוק יכאב לב.
גכל״ג גו qבלא נשמה.
גב״ט )מי( גלישין גשל )שמן( מורייס.
נב״ע גביית עדות ,געל בן עבד.
נבעה״ט גבעת המולה.
גבע^פ גבעת פנחש.

5ב״פ
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גכ״ם גביהא בן סקיתא.
’
גב״צ גבאי צדקה.
גומלי )חקדיס(,
נב״ר גבול רעהו,
ביישנים ,רחמכיס ,גברא לבא.
■
נב״ש גבעס שאול.
ג״ג ג׳ גבורוס .ג׳ גברי .ג׳ גדוליס!
גדולה גבורה.
גבעה גבוהה.
גוי גמור .גזרה גדולה .גזל גוי.
גידולי גידולין.
גקוס)הרוח(.
נגששל״צ גלוי)עריוח(
שבועוס
שפיכוס )דמים(.
גזל/
)שוא( לשון )הרע( צרוח )עין(.
גגו״ל גד גדי וקכוק לא.
גנז״ת גמלא גמור זמורסא ההא.
גג״ל גמרא גמירא לה.
גגל״ל גכובא גכובי למה לך.
גג״ם ג׳ גיעין פקולין.
גג״ק גוזרין גזירוח קשוח.
גג״ת גדולה גבורה חפארח.
נ״ד גבאי דמחא .גדול דעה .גדולח
ג׳ דורוח.
ג׳ דברים.
דוד.
גומל דלים .גזר דין .גילוי דעח.
גירקא דיכקוחא,
גירקא דווקכיח.
גלי דעחיה .גמר דין.
גד־יד גדי דלי דגים.
גדה״ב גדול הביח.
גדו״ג גדולה וגבורה.
גדו״ד גדולח דוד.
גדוה״ד גדולי הדור.
גדוהמ״פ גדולי המפרשים.
גדו״ט גדי וטלה.
גדו״י גדולי ישראל.
גדו״ט גדולח מרדכי .גדולת משה.
גדו״ק גדול וקטן .גדיש וקמה.
גדר
גד״ח גדולים דברי חכמים.
חכמים.
גד״ט גדולי טהרה.
גדולת ישראל,
גד״י גדולת יושף#
גירקח דיכקותא.

נד״מ גדולי מעשר;

גדולת מרדכי/

גו*5
גושפנקא דמלכא/

גדולח משה,
גלוה ד׳ מלכיות.
גד״ם גברא דמריה הייעיה.
גד״ק גידולי קודש .גידולי קרקע;
גד״ת גידולי חרומה.
גה׳ גיהנם.
ג״ה גבורח השם .גבעה המורה .גדול
הדור .גידולי הקדש .גופי הלכות.
גישפנקת הקהל .גזרת הכתוב .גזרת
גיד הנשה.
גזרת השם.
המלך.
גליל העליון .גמר העליון .גן המלך.
גנזי המלך .גרקת הגאון ,גרקת
הקפרים .גרקת הערוך .גש הלאה.
גהא״ה גזרינן הא אטו הא.
גה״ג גרקת הגאון .גרקת הגמרא.
גה״ד גדולי הדור .גואל הדם .גוף
הדבר .גמר הדין.
גה״ח גבאי החדש .גבאי החול .גרגר
החרדל.
גה״כ גזרת הכתוב• .
גזרת המלה.
גה״ט גאלדהאממער.
גזרת המלך .גזרת המקום.
גה״נ גיד הנשה .גלגולי הנשמות.
גה״ם גרהת הקפרים.
גה״ע גרקת הערוך.
גה״צ גבאי הצדקה .גרי הצדק.
גד.״ק גבאי הקהל .גובה הקהל .גידולי
הקדש .גזבר הקהל.
נה״ר גבאי הראש .גשי הרוח.
גזרת השם.
גה״ש גזרת השלמים.
גליון הש״ש.
גה״ת גלילת התורה.
גינת
ג״ו גלוי וידוע .גמיר וקביר.
ורדים.
גו׳׳א גור אריה .גניבה ואבידה .גר
ואזרח.
י
גיא״י גור אריה יהודה.
גוא״צ גואל צדק.
נואצככ״א גואל צדק במהרה בימינו אמן.
גו״ג גדולה וגבורה.

_ __________________גרד _______
גו״ד גולל ודופק/
גו״ה גבורה זהוד.
גוה״ד גוף הדבר.
גוה״י גבורה והוד יקוד.
נ״וז גיכס וורדים /גראקווארדיין.
גו״ח גבורה וסקד ,גומלי חקדיס* גיטין
וחלילה״ גמלים וחמורים ,גרושה
וחליצה.
גוח״ט גומל חקדים טובים.
גו״ח לחד׳ט גומלי חקד לחיים ומהים.
גו״ט גדיים וטלאים ,גורל טוב ,גנב
וטבח.
גוטל״ג גורא טבא לא נפיק.
נדי גלוי וידוע״ גר ויסום ,׳ גורן ויקב,
גוי״ק גורן ויקב.
גו״כ גט וכחובה.
גול״ד גריק ולא דק.
גולכ״ב גלוי וידוע לפני כקא כבודן.
גולכמ״ד גורם לממון כממון דמי.
גול״ט גורם לממון.
גולמכמ״ד גורם לממון כממון דמי.
גול״ר גואל לרופא.
גו״ט גבאים ומנהיגים״ גוג ומגוג״ גוזר
ומקיים״ גוי וממלכה ,גופו ומקומו/
גורעין״ומוקיפין ,גטומיאון ,גפריס
ומלח ,גר וממזר.
גוט״ג גוג ומגוג.
גוט״ח גימלי חקדים.
גוט״ק גופו ומקומו.
גו״נ גוף וכשמה.
.
גונה״ב גוף ונפש הבהמיח.
גמיר
גדם גדר וקיג״ גולה וקורה,
וקביר.
נדע גדול ועצום ,גידין ועצמוח ,גיזה
ועבודה.
גדם גמרא ופוקקיס.
גדם בני״ו גואל ולשבע פשע ביעקב
נאום יי ואני.
ג ד צ גואל צדק ,גורל צ 7ק.
גוצב״א גואל צדק נמהרה אמן.
גומל דליס.
גופי הלכוס.

-

גוצבפיא _______________

נוצבב״א גואל לדק במהרה בימינו אמן.
גדק גדול וקטן ,גדיש וקמה ,גורל
קודש ,גטין וקדושין  ,גרף וקטם.
גדר גינה ורדים.
גור״ל גורם רעה לעצמו.
גורל״ם גורם לממון.
ג ד ט גמור ושלם.
גד ת גאולה ותמורה ,גאון ותפארה,
גר ותושב.
גפן ותאנה,
גד גזרה.
ג״ז ג׳ זהובים ,גם זח.
גזב״ד גזרות בית דין.
נדג גזרה גדולה ,גזל גוי.
נו״ד גזל דרבנן ,גזר דין.
נד ה גזרת- :הכתוב ,־המלך ,־השם,
השמד.גזד״״כ גזרת הכתוב.
גזד״״ט גזרת המלך ,גזרת המקום.
גזד״״ש גזרת השלמים״ גזרת השם.
גזדא גזילה ואבידה.
גז״דז גזרת חכם״ גזרת חרם.
גז״כ גט זמן כריתות.
גדל גזרח ל׳ ) ־שלשים( גם זו לטובה.
גזל״ט נם זו לטובה.
גזל״ג גזרה לגזרה.
,,
גזלג״ז ״
גז״ט גזרה מורכבת״ גזרת מלכות.
גדע גזרי עצים.
נדק גזרות קשוח.
גדר גזרה רעה ,גזרת רומיים.
גד ש גזרה שוה ,גזרח שלשים ,גזרת
שמים ,נם זה שם.
גדר
גבית חוב,
ג״ח נבאי חדש,
חכמים ,גזרת חכם ,גזרת חרם,
ג׳
ג׳ חטיבות,
ג׳ חדשים,
ג׳ חקרים,
ג׳ חקדים,
חלקים,
גט חליצה ,גיא חזיון ,גלגל חמה,
גמר
גמילות חקדים,
גם חזר.
חתימה ,גמר תחיה.
נח״ט גמר חתימה טובח.

׳נחי׳ר*

— 5 r-

נח״ל גדולים סקרי לב.
גחלי״ט גס חשך לא יחשיך מווך.
גח״ם גמילות חקדיס.
גחפ״ג גזרת חקרי סא כין.
נחש״א גמילות ,חקד של אמת.
גחת״ט גמר חתימה נוובה.
ג״ט גידולי טהרה; גורל נווב .ג׳
טעחיס״ גמר טוב.
ג״ט עג״ט ג׳ טפחים על ג׳ טפחיס.
ני׳ גימטריא ,גירקת.
ג׳ ימים/
ג״י גאון יעקב׳ גט ישן;
גן יוקף.
גלילות ידיו .גכזי יוקף!
גיד
גי״ה גושפנקת ידו הקדושה.
ג׳ ימי
ג׳ ימי הגבלה.
הכשה.
החשכה .גלילות ידו הטהורה.
גיה״נ גיד הכשה.
גיה״ק גושסכקת ידו הקדושה.
גיו״א גר יחוס ואלמנה.
גיכ״ק אותיות ממוצא החיך.
גי״ל גבריאל יהודה ליכטעכפעלד.
גי״ק גושפכקת ידי קדשו .גלילות ידי
קדשו.
גי״ר גרש ירחים.
דר״ח גירקת רביכו חננאל■ .
גיר״ש גירקת י׳ שמעון.
ני״ת גימטריא תיבות .ג׳ ימי תענית.
ג׳׳כ גט כריתות .ג׳ כריכות .ג׳ כתות.
גץ כך .גלל כן .גס כאן .גם
כי ,גס כן.
גכאבצלא״ר כא״ע גס כי אלך בגיא
צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי.
גכ״ל גורס כליה לעולם.
ג״ל גואל לרופא .ג׳ לוגין.
גלא״ט גט לאחר מיתה.
גל״ג גזירה לגזירה.
י
גלג״ז U
גלגלל״י גס לי גס לך לא יהיה.
גל״ה גלגל העליון ,גלגל התחתון.
גלה״ע גלגל העליון .גליל העליון.
גלה״ח גלגל חסחחון ,גלילח התורה.

גמר״א
גלוי יס .גלילות

גל״י גבר לא יצלח,
ידיו.
גלכ״ט גורס לממון כממון.
גלכט״ד גורם כממון כממון דמי.
גל״ט גורס לממון.
גלשת״ט גורס לשכינה שתקתלק מישראל.
גל״ת גאולה לתפלה.
גט׳ גמרא.
ג״ט גובה מעית ,גובה מדינה .גזרה
מורכבת .גזרת מלכות .גט מקושר.
גלגול מחילות .גלוימילתא .גלות
ג' מלאים,
מצרים .גליא מקכת.
גרוש מצרי.
גט״א גויעה מיתה אקיפה.
נמ״ב גלוי מילתא בעלמא .גמר ביאה.
גמב״ע גלוי מילתא בעלמא.
גמ״ד גמר דין.
גמ״ה גזרת מלך היא .גידולו מן הארץ.
גמה״ר גמר הדין.
גמה״ם נמר הקעודה.
גטו״ט גמר ומקנה.
גטו״ם גמרא ופוקקיס.
נטו״ש גמור ושלם.
גט״ח גלגול מחילות .גמילות חקדים.
גמר חתימה.
גמח״ט גמר חתימה טובה.
גמח״ם גמילות חסדיס.
גטחש״א גמילות חקד של אמת.
גמ״ט גמר טוב.
גמ״ל גליא מילתא למפרע ,גמירי לה.
גמר מלאכה.
גמל״ת גוי מקיח לפי תומו.
גט״ט גמר מלאכה.
נמ״ם גמר קעודה.
גמרא
גמפ״ת גמרא פוקקיס תכ״ך.
פרש׳י תוקפות,
גט״צ גלות מצרים.
גט״ק גט מקושר.
גטר״א גבריאל מיכאל רפאל אוריאל,

^מ״ש
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גמ״ש גדול מרנן שמו.
ג״נ גזל ככרי /גזרוח כסיס .גיטי כשיס,
גלגולי כשמוח ,גנזי כשסרוח /גן
כעול! ג׳ כקודוס! גיעולי ככייס.
גנא״ח גומל נעשו איש משיד.
גנב״ב גויס כשיס בהמה כוחיס.
גנ״ד גנבת דעה.
ננו״א גנבה ואבדה.
גנל״א גזרה כחי ׳/ל״ ׳/א״.
גנל״ה גזרה כחי ״ל״ ״ה״.
ג״ן עד״ן גוף כצח עצס דעח כפש.
גנעץ גזלח כחי •ע״
גנ״ש גלגולי כשמוח.
גימטריא
ננ״ת גדיים נעשו סיישיט;
*
נוטריקון חמורה.
נ״ם ג׳ קעודוח; ג׳ קפירוס /ג׳ קפריס.
גסוה״ר גקוח הרוח.
גס״ר גשי רוח.
גס״ת ג׳ שפירוח חחסוכוח; ג׳ שפרי
חורוח.
ג״ע גבוח עיניו! גביח עדוה! גוזרין
עליו! גזרי עצים! גיעולי עכו״ס!
גלה עמוקוח! גלוי עריוח! גלות
גן עדן!
גליל עליון!
עליח!
ג׳ עדים׳ ג׳ עשרוכיס.
גע״א גלה עמוקות אופן.
געא״ה גומלין עליו את ההלל.
געאה״ה גומלין עליו את ההלל.
גע״ג גבוה על גבוה! גב על גב! ג׳
על ג׳.
געגא״צ  0על ג׳ אצבעות.
גע״ד גזרה עבידא דבטלה.
געה״ע גן עדן העליון.
געה״ח גן עלן התחתון.
געו״ט געולי מדין.
״
״
גע^ט
גע״נ געולי ככרים.
געע״ג גדול עומד על גבו.
געש״ד גלוי עליות שפיכות דמים.
געת״ט גן עדן תסי מנוסתו.

צר״ש

ג״פ גאכצפריעד! גבריאל פאללאק ,גט
פטורין .גט פשוט .גמלאפרחא.
ג׳ פגים .ג׳ פכים! ג׳ פשוקים.
ג׳ פשיעות ,ג׳ פעמים .גי פרצופין.
ג׳ פרקין! ג׳ פרשיות .ג׳ פשיטין.
גפ״א ג׳ פרקים אמצעים.
גפ״ג ג׳ פעמים ג׳.
גפד״ש ג׳ פרשיות לקריאת שמע.
גפד.ג״ה ג׳ פעמים הולכה ג׳ הובאה.
גפו״ת גפן ותאנה.
גפ״ע ג׳ פרקים עליונים.
נפ״ק ג׳ פעמים קדוש.
גפשק״ש ס פרשיות של קריאת שמע.
גפ״ת גמרא פושקים תכ״ך! גמרא פרש״י
תישפוח.
נ״צ גאון צבי! גבאי צדקה .גואל צדק!
גן צבי .גר צדק.
נצבב״א גואל צדק במהרה בימינו אמן.
י״ק גברא קטילא! גדולי קרקע .גוזמא
קתכי! גט קרח! גישת קוכטרש!
ג* קהלות.
.
גקד.״ט  0קליפות הטומאה.
גרןל גיטה קודם לבנה.
גק״ק ג׳ קהלות קדושות.
גי־׳ גרמא! גילשא! גלשיכן.
ג״ר גאולה ראשונה! גבול רעהו .גברא
גזרת רומיים!
לבא .גזרה רעה.
גלגולא רבא .גלוי ראש .גלי רזיא!
גשות רוח! ג׳ ראשונות! ג׳ רביעיות.
גי רגלים! ג׳ ריעותות! גלשת רבנים!
גרונ״ד גשמי רצון ונדבה.
גרו״צ גרוגרות וצמוקים.
גר״ח גלשת רביכו חננאל.
גר״י גרש ירחים.
גד״ל גורס רעה לעצמו.
גזרות רעות מבטלין.
גר״ט גראשמאן!
נר״ע א״פ גמלים רחלים עזים אתיכוח
פריס.

גר״ש גיישא שכייה /גירקת י׳ שמעון,

נ׳ש
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ג״ש גאולה שלמה׳ גאלדשמיעד! גבורוה
שמשון׳ גבעה שאול״ גדול שיער׳
גדולה שאול׳ גורל שוה׳ גזרה שיה׳
גנו
גזרה שמיס׳
גזרת שלמיס׳
שחרור׳ גיוהא שטיא ,גלגול שבועה׳
גרי שער׳ גירשת שמואל׳ ג׳ שבועות׳
ג׳ שטין׳ ג׳ שכיס.
גשא״ב ג׳ שאכלו כאחד.
גשלכ״ה גדול שמו לטוב כל הימיס.

גשנכש״ד גר שכתגיר כקטן שנולד דמי.
גש״ע גל של עצמות׳ גרי שער עירו.
גשע״ב גוי שעשק בתורה.
גשע״צ גל של עצמות.
גש״ר ג׳ שעות יאש-כות.
ג״ת גבאי תמחוי׳ גדולי תרומה׳ גחר
תענית׳ גולות תחתיות׳ גר חושב׳
ג* חבשילין׳  0תקיעות ,ג׳ תרגומיס.
גת״ת גבאי תלמוד תורה.

ד
די אדני׳ דא׳ דבר׳ דגש ,דין׳ דלת׳
דמוע ,דעת ,דף׳ לפוש׳ דרך.
ד״א דא איהו׳ די אותיוס׳ די אחין׳
די אלפיס׳ ד׳ אמות׳ די ארצות,
דבר אחד ,דבר אחר ,דבר אלהיס׳
דברי אמת׳ דבריס אחדים׳ דור
אנוש ,דין אמת׳ דמשק אליעזר׳
דמשק איש׳ דעת אוגקלש׳ דעת
אחרת׳ דעתאלהיס ,דף אי׳ דסוש
אי׳ דפיש אחר׳ דפיש אמשטרדס׳
דרן אחד ,דיך אחר׳ ד י ן אמונה׳
דרך אמת׳ דרן ארעי ,דרן ארץ׳
דרכי אלהיס ,דרישת איש׳ דת אש.
דאי אמרח׳
דא״א דאברהס אבינו,
דאי אפשר׳ לאמרי איכשי׳ דברי
איש אלהיס ,לין ארבע ארצות.
דאא״ב דאי אמרת בשלמא.
דאאבע״א דאי אפשר בעכין אחר.
דא״ב דאי בעי.
דאב״ד ,ד׳ אמות ברשות הרביס.
דאב״י ד׳ אמות נאלז ישראל.
דאבת״ח דאשתמש בתגא חלף.
דאנ״ט דאגת מחי.
דא״ה דיני אומות העולם.
דאד׳״ג דאין הכי כמי.
דאה״ש דוחין את ה שנת׳

דאו׳ דאורייתא׳

דא״ז דפיש אזמיר׳ דרך ארץ זוטא.
דא״ח דאין חוששין׳ דברי אלהיס חייס׳
דניאל איש חמודות.
דא״י לארץ ישראל׳ דבר אלהיכו יקום׳
דיני ארץ ישראל.
דאילת״ד ,דאי לא תימא הכי.
דאי״ק דאיתא קמן.
דא״כ לאס כן.
דאכ״ר דאי כתב רחמנא.
דא״ל דאיכא למימר ,דאיכא למיפרך׳
דאין לומר׳ דאית ליה׳ דאס לא,
י דאפשר לפרש ,דבר אחד לדור.
דאל״ה לאי לאו הכי׳ דאין להקשות.
דאל״ב דאס לא כן ,דאפשר לומר כן.
דאל״ט דיש אס למקרא.
דאלמ״ד דאיכא למידרש דרשיכן.
דאל״ק דאתי לידי קולא.
דאל״ר לאשר לן רחמנא.
.
דאל״ת דאין לחלץ.
דאלת״ד ,דאי לא תימא הכי.
דעת אחריס מקנה.
דא״ט דאמר מר׳
דאמ״ק דאינו מקבל׳ ד׳ אמות קרקע׳
דאמר קרא.
' ד א מ״ ר דאמל רחמנא.
דאמ״ת דאמרי חרווייהו.
דא״נ דאבון נפש.
דאס״ד דאי שלקא ־דעתך׳

דאמ״נ
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דאע״ג  qfnעל גב.
דאע״מ לאף על פי.
דאעפ״ב לאף על פי ק.
דאפ״ה לאפילו הכי.
דא״צ לאין צרין.
ל'
דא״ק לאי קשיא /לאיחא קמן,
אמות קרקע ,לאמר קרא.
דא״ר לאיכה ראויה ,לאמר רב .לאמר
רחמנא ,לרך ארץ רבה.
דאר״י לן אפרים ראובן יהודה.
ד ארל״ ת לאמר רחמנא לא העביל.
דארל״ת אעל״ט לאמר רחמנא לא חעביל
אי עביל לא מהני.
דא ש״א ל׳ אמוח של אלס,-.
דאש״א קלב״ ט ר• אמות של אלם
קונוס לו בכל מקום.
דאעף ה ל׳ אמות של הלכה.
דאש׳׳ח ל׳ אמות של הורה ,ד׳ אמוח
‘של תפלה.
דא״ת לאמרי הרווייהו.
דאתמ״ל לאס תמצא לומר.
//
II
II
*1א *0ל
ד ב׳ לבר.
ד״ב לברים בגו ,לברים בעלים ,לוב
ד׳ ברכוה,
דבר ברור,
בער,
לי בזה .לס ברית ,לס בתולים,
דפוק ב׳,
לף ב׳,
למו בראשו,
לפוק בערלין.
דב״א לביס אליהו ,לבר אחר ,דבר
לגרי אמת,
אליהו ,לבר אקתר,
לרן בני אלם.
לברי גני אלם,
דבא״ז דבי אליהו זועא ,לפוק באזעל.
דבא״ח לברי אלהיס חיים.
דבא״ר דבי אליהו רבא.
דב״ ב  •7בנינים בו,
״
דב״ג לבר גלול ,דברים בגו.
דב״ה לברי הימים.
דבהבמ״ם דברים הבאים מחמס קעודה.
דב״ו דרך בשר ודם.
דבר ח דבש וחלב.

דבעדפ

ד ב ר ע לביר עלען.
דב״ח לאשתמש בתגא חלף.
חכמה ,לבר חריף.
לברי
לבר עוב׳
דב״ט לבק עוב,
עעס ,לברים בעלים.
דב״י לברי יוקף.
דבכ״א לבכל אחל.
דבכאו״א לבכל אחד ואחל.
דבכול׳ג לבכי האי גונא.
דבכ״ב דבריס ככתבן.
דב״ל לונש בן לבלע ,לי בזה למבין.
דבלא״ה לבלאי הכי.
דכלה״ג לברים בלחי הגונים.
דבל״ט לי בזה למבין.
דב״ט לבני מערבא ,דבר מצוה ,ליני
בלכת מגילה.
דב״נ למיס בדמים נגעו.
דב״ע לבר בעתו ,לברים עתיקים׳
דבר עבירה ,לבל עלוה.
לברי קבלה׳
דב״ק דובבות בקבר,
לברי קדשו.
דכ״ר לבי רב ,לברים רבה ,לשנת
בשמן ראשי.
דבר״י דבי ר׳ ינאי.
דברי״ ש דבי ל׳ ישמעאל.
דברי״ת לבי ר׳ ישמעאל תנא.
דב*ש לבי שותפי ,לבי שמואל ,דברי
שלוס .דברי שלמה ,לנר שנמכין,
לבר שבקדושה ,לבר שמואל ,דוד
בן שאלחיאל ,לוד בן שמואל.
דבש״א לבר בשם אומרו.
דב שא״ם לבר שאיני מחכוין.
דב ש״ב לברים שבלב.
דב שב״ ט לבר שנמנין.
דב שב״צ לברים שבצנעה.
דב שב״ק לגר שבקדושה.
דב ש״ ט לברים של עעס.
ד ב שלב״ל לבר שלא גא לעולם.
.
דכש״ם דבר של פרהקיא.
דגר

דב״ת
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דברה סורה!
דב״ת דבי חרי;
סויה /דבר סורה.
דבת״ח דברי תחכוניס ,דירה בחססוכיס.
דבת״ע דבי חרי עדין(.
דג׳ דגל ,דגש.
ד״ג ד׳ גאולוח ,י׳ גברי ,דבר גדול,
דייני גולה ,דייני גזרוה ,דף ג,
דרך גדילהו.
דג״ג דגלי גלי.
דגד״ב דין גרמא דעשיראה ביר.
^
דגו״ב דגים ובשר.
דגו״ח דגים וחגבים.
•
דגו״י דגן ויין.
דלר׳מ דגול מרבבה.
U
דגומ״ר ״
דג״ן דייני גזרוה.
•
דג״ח דגש חזק.
דגי״ם דרך גשר יס מדבר.
דג״מ דגול מרנבה ,דגים מלוחים.
דגמ״א דגל מחנה אפרים.
דנמ״ר דגול מרבבה.
דג״ק דגש קל.
ד״ד דברי דוד ,דברי דרוש ,ד׳ דברים,
דינא דגרמי ,דינא דמלכוה ,דיש־
דרך דרוש,
דף ד׳,
שעלדארף,
דררא דממונא.
דדא״ל דיוקא דמחניסין אחא לאשמעינן.
דד״ג דינא דגיהנם ,דינא דגרמי.
דד״ד דיכא דמלכוחא דינא.
דדו״ד דור דור ויורשיו.
דת״ח דור דור וחכמיו.
דד״מ דיכא דבר מצרה ,דיכא דמלכוחא,
דרוש דרש משה ,י דררא דממוכא.
דד״נ דרכיה דרכי נועם.
דד״ע דברי )הימים( דניאל עזרא.
דד״ם דפוק דיהרכפורט.
דברי
ד״ה דא הוא ,דבור המתחיל,
דברי
דברי החכמים,
הגאונים,
הימים ,דברי הכל ,דברי הכוסב,
דברי המגיה ,דברי המחבר ,דברי

דברי

דה*מ

___________

דברי
דברי המעסיק,
המקדר,
המקובלים ,דברי הנביאים ,דברים
דור המבול,
האלה ,דוד המלך,
דור המדבר ,דור הפלגה ,דין הוא,
דם הנדה ,דם התמציח ,דף ה׳,
דפוס העכואה ,דרך החיים ,דרך
העולם ,דרך הקודש ,דרכי הקודש,
דרכי השם ,דרכי הסלמוד.
דה״א דברי הימים א׳ ,דהא אמריכן,
דהוה אמיכא ,דם האברים ,ד?;כי
האמורי.
דד,א״ל דבר המסקבל אל לב.
דהא של״ם דם האברים שלא פירש.
דבר הכתוב
דה״ב דברי הימים ב׳,
בהוה.
דה״ג דברי הגאונים ,דיני הגוים ,דרכי
הגוים.
דהגול״מ דבר הגורם לממון.
״
״
״
דהג״ל
״
״
דהגל״מ ״
דה״ד ,דהוא הדין ,דיני השכמת הבקר.
דהו״ל דהוה ליה.
דהל״ל ד־ו ה ליה למימר.
דהו״ם דהו ה מצי.
דד,ומ״ל דהוה מצי למימר.
דה״ז דעס הזבח.
דה״ח דברי החכמים ,דרך החיים.
דה״ט דהיינו טעמא ,דקדוקי הטעמים,
דרך הטבע.
דה״י דברי הימים ,דרך היחיד.
דהי״א דברי הימים א׳.
דהי״ב דברי הימים ב׳.
דד,י״ש דת הישראלית.
דהי ש״מ דת הישמעאלים.
דה״כ דברי הכל s,דברי הכתוב.
דד,״ל דבר המקור ללב.
דהלמ״ם דבר הלמד מקופו.
דהלמ״ע דבר הלמד מענינו.
דה״מ דבור המתחיל ,דבר הלמד מקופו,
דבר הלמד מעניגו ,דברי המאסף!

דהמה״ס

-

דבר* המחבר ,דברי המעסיק ,דברי
המס ,דהוה מצי ,דוד המלך .דין
המלכוס ,דרך המלך ,דרך המקור,
דרכי המשכה.
דהמה״ם דברים הבאים מחמה הסעודה.
דהמ״ח דברי המחבר.
דהמ״ל דבר המקור ללב ,דרכי המליצה.
ח
דהמס״ל/, M
דהמ״ע דברי המעסיק.
דהמע״ה דהמוציא מחבירו עליו הראיה,
דוד המלך עליו השלום.
דהמק׳׳ט דבר המקבל עומאה.
דהמ״ש דרכי המשכה.
דרך
דם הכסש,
דה״נ דם הכדה,
הכאהן ,דה הכוצרים.
דהנ״ט דהכי מילי.
דדדם דבור הקמוך.
דהסשה׳ץת דההראה קסק שמה ההראה.
דה״ע דרך העולם.
דהע״ה דוד המלך עליו השלום.
דהכי פירושו,
דה׳פ דברי הפקוק,
דרך
דעה הפוקקים,
דם הפר,
הפלא ,דרך הפלגה.
דה״צ דרך הציוי.
דברי הקריאה,
דיז״ק דברי הקטן,
דהכי קהכי ,דעה
דהכי קאמר,
הקהל ,דרך הקודש.
דין הקודם,
דהק״ד דבור הקודם,
דמי הקדימה.
דה״ר דבר הרשוה ,דרך הרבים.
דם השעיר,
דה״ש דהאי שעהא,
דרך השאלה ,דרך השלום.
דה״ת דין ההורה ,דם ההמצית ,דרכי
ההלמוד.
דq
דין וחשבון,
ד׳ו דין ודברים,
דפוקווילכא.
דפוקווארשא,
ו׳,
דפוק וויכעציא ,דה ודין.
ח״ א דל ואביון ,דחן ואבירם.
דואה״ש דוחה אח השבח.
חא״ח דואג ואסיסופל.

62

~

דוש״ה

דו״ב דוב בער.
דור
דור ודור,
ד ף ד דבר ודם,
ודורשיו ,דין ודברים ,דין ודין,
דה ודין.
דודאל״ע דין ודברים אין לי עמך.
דו״ה ד׳ וה׳ )־ארבעה וחמשה( ,די
והוחר.
דוה״ט דור המבול ,דור המדבר.
דומ״פ דור הפלגה.
דוהמע״ה דוד המלך עליו השלום.
דו״ז דודי זקכי.
דר׳ח דבש וחלב ,דגים וחגבים ,דין
דרישה
דרוש וחידוש,
וחשבון,
וחקירה.
דוח״ג דגים וחגבים.
דוח״ל דוחק לומר.
דו״ט דורש טוב.
דוט״ל דורש טוב לעמו.
דלותי ולי יהושיע!
ד די דגן ויין,
דשכים ורעככים יהיו.
דול״ג דייק ולא גריק.
דול״צ דורש לציון.
דול״ט דומה למלך.
דול״ת דוחה לא תעשה.
דד׳ט לבור ומחשבה.
דוט״ע דבור ומעשה.
חט״צ דיין ומורה צדק.
דו״נ דוכרא וכוקבא.
דונ״ל דוכש בן לברט.
דו״ס דיר וקהר.
דדע דופן עקומה.
דו״פ דרישה ופרישה.
דופ״ע דופן 'עקומה.
דוק״ש דרוש וקבל שכר.
דו״ר דחילו ורחימו.
דורל״צ דורש לציון.
דו״ש דוד ושלמה ,דוד ושמואל ,דוחה
שבת ,דורש שלומו ,דרוש וקגל שכר.
דושב״א דורש שלומו באהבה.
דוש״ה דורש שלומו הטוב.

דושדדט
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דושה״ט דורש שלומו הנווב.
דושו״ט דורש שלומו ונוובו.
דוש״ת דורש שלומו חמיל.
דושת״ה דורש שלום סורסו ]ספארחו[
הרמה.
דו״ת דגן וסירוש.
דודי זקניו
ד״ן דבר זה,דברי זכרון,
דעה זקכיס׳
דין זה! דינר זהב,
דפוק זוללבאך.
דפוק זאלקווא!
דף ז׳ ,דרך זה.
ךן״ל דבר זה לשונו.
ד ד ם דזוטר מיניה.
ד״ח דבור חדש! דבר חדש! דבר חולז!
דבלי
דבר סריף!
לבר חמור!
דברי סייס!
.סברוה! דברי חול,
דברי חכמה ,דברי חכמים ,דברי
חלומוס ,לברי חמולוס ,דבלי חן,
דבריחקידוס ,דברי חפץ ,דברים
ד׳ חלקים.
דגש חזק,
חילונים,
ד׳ חקרים ,דין חמור ,דם חטאח,
דפוק חדש ,דף ח׳.
דח׳־א דיני חדש אלול.
.
דחא״ם דחשיד אממונא.
דח״ב דברי חברוס ,דברו חכמים בהוה.
דבלי
דחב״נ דברו חכמים בלשון נקיה,
חכמים בנחס נשמעים.
דחבע״ם דיני חמן בערב פקח.
דח״ה דיני חול המועד.
דח״ו דברי חכמים וחילוחם.
דחוה״ם דחול המועד ,דיני חול המועד.
דחו״ר דחילו ולחימו.
דחז״ל דברי חכמינו זכלונם לברכה.
דח״י דבר חידוש ,׳ דחד יומא.
דח״כ דברי חכמים.
דחכז״ל דברי חכמינו זכרונם לברכה.
דח״ל לחזי ליה.
דח״מ לברי חמודוס.
דחמו״ע דניאל חנניא מישאל ועזריה.
דח״פ דלן חיים פרקים.
דח״צ דברים חיצונים.

דפ*ע _________________

דחצ״ט דומם חי לומח מדבר.
ד״ט דבק טוב ,דברים טובים ,דורש
 nטורים ,ד׳ טפחים ,דמי
טוב,
טהרה ,דף ט׳.
דט״ל דולש טוב לעמו.
דטלנ״ת אוסיוס ממולא הלשון.
די
דברים ישרים,
ד״י דברי יוקף,
דיני ישראל,
ימים ,דין יורשים,
ד׳ יקודוס ,דן ידין ,יגפוק ישן,
דה יהודיה,
דף י׳ דרך ישרה,
דח ישראל.
די״א דיש אומרים ,דף י״א.
־
די״ב דבר יום ביומו ,דף י״ב.
דיונסיי״ט דלה יוקשים וקבץ נפולים קמון
ישע מפלהינו.
די״ט די טרינטו ,דיני יוס טוב ,דף י״ט.
די״י דברי ימי ישראל.
די״ל דיש להקשוח ,דיש לומר.
דינ״ו דבר יי נעשה ונשמע.
־
די״ם  nיקודוה.
די״ע דברי ימי עולם.
די״ר לברי ירמיהו.
די״ש דגלי יששכר.
ד״כ ד* כוקוה ,ד׳ כנפוה ,דיני כהנים,
דף כ״ ,דרך כבוד ,דרך כלל'.
דכ״א דירה כלים אשה ,דס )שפ״ד(
כפירה)ע״ז( אשח איש)ג״ע( ,דף כ״א.
דכ״ב דכהיב ביה ,דף כ״ב.
דכבכ״פ דכבלעו כן פלטו.
דכ״ד דכל דרגין ,דף כ״ד.
דכו׳ דכותיה.
דכ״ו לכור ונוקבא ,דף כ״ו.
דכוכ״ט דרך כנוי וכבוד כלפי מעלה.
דכ״ן דכל זה ,דכל זמן ,דף כ״ז.
דכ״ט דכל טמירין ,דף כ״ט.
דרך ככבמיעקב.
דכ״מ דכל מקום,
דכ״נ דכל נהירין.
דרך
דכ״ע לכולי עלמא,לכל ענין,
«
כל עולם.

דב׳יצ
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דכ״צ דכים כניס צדיקים.
ד ס ד דאי כהב רחמנא .דכחב רחמכאו
דכר״ח דכחב רחמנא.
ד״ל דוד לוריא .די למבין .ד׳ למאה.
ד qל /דפוס לובלין.
דל״א דלא אמרינן ,דף ל״א.
דלא״ר דקדוק לסון ארמי.
דל״ב די לחכימא ברמיזא ,די למבין
בכקל^ דיה לצרה בשעחה .דליח
בה ,דף ל״ב.
דלבח״ב דליה בה חסרון כיס.
דלבמ״ד ,דיו לבא מן הדין.

דלכמה״ד //

״ ״

״

דלבש״ם דליח בה שיה פרוטה.
דלא
דלא גלי.
דל״ג דלא גזריכן.
גרסינן .דלשון גמרא .דף ל״ג.
דלגל״ג דלא נלי לא גלי.
דלאו דוקא ^ ,דין
דל״ד דלא דמי.
לדין .דס לדם .דף ל״ד .דף
•q7b
דילמא להבי
דל״ה דאי לאו הכי.
חוה .דף ל״ה.
דל״ז דן לכף זכוח .דף ל״ז.
דל״ח דלא חיישינן .דף ל״ח /דרושים
לכל חפציהם ,דרך לחיים.
דלח״ב די לחכימא ברמ  rא.
דל״ח ול״ט דלא מכים ולא טיפש.
דל״י כא״ה לב״ט דלא ידע בין ארור
המן לברוך מרדכי.
דלי״ק דלמזא קמן.
דלכ״ז דן לכף זכוח.
דלכ״ע דלכולי עלמא.
דלל״ט דליח לה טימא.
דלל״ב דיו לעבד להיוס כרבו.
דלל״ש דרשה לליל שמורים.
דל״ם די למבין .דלא מהכי .דלא מצי.
דלמא׳׳ע דע לפני מי אחה עומד.
דלמ״ד דלמאן דאמר.
דלמט״ל דלא מטי לידו.
דלם״נ דעס למבין נקל.

__ _____________ KTon

דלמ״ע דחזי למזיי עליה.
דל״נ דלא כה  Tא .דלא ניחא ,דעח
לנבון נקל.
דל״ע דורשי לשון עבר ,דלא עבדינן.
דלע״ם דלא עביד מעשה.
דל״ם דלא פליג .דלא פסיק.
דלפ״ז דלפי זה ,דלפירוס זה.
דל״צ דויס לציון .דלא צריך.
דלצ״ב דיס לצרה בשעתה.
דל״ק דורשי לשונוח קדמוכיוח ,דלא
קאמר .דלא קשיא .דליחא קמן.
דלקע״א דלא קביל עליו אחריות.
דקדוק לשון רוסיא.
דל״ר דלא רמיזא.
דלד״ב דלא רמהא באורייחא.
דלרב״ת דלא רמי בה חיגרא.
דלרמ״ב דלא רמיזא באורייתא.
דלרמכת״ג דלא רמי בה תיגרא.
דל״ש דלא שייך .דלא שכיחא .דעח
לישאל.
דל״ת דוחה לא תעשה .דלא תימאן
דלא חני.
דלת״ב דקדוק לשון תלמוד בבלי.
דלת״ה דאי לא חימא הכי,
חימא סכי.
ד ל ת ד ע דוחס לא תעשה ועשה.
דלת ש״ב דיו לתלמיד שיהא נרנו.
דברי
ד״ם דבר מאוס .דבר מצוה,
מוסר ,דברי מורי .דברי מנחם.
דנרי
דברי משח,
דברי מרדכי,
משפט .דגול מרבבה ,דגיס מלוחים.
ד׳
דוד מרדכי• ,דיני ממונות.
n
ר• מיל.
ד׳ מדות.
מאוח.
ד׳ מלאים.
ד׳ מיסות.
מינים,
די
ד׳ משמרות,
ד׳ מראות.
משקין .ד׳ מתנות ,דפוס מנטובא.
דף מ״ ,דרכי משנה ,דרכי משה,
ד ע משל .דרש משה.
דמשק
דמ״א דגל מחכה אפריס,
אליעזר .דף ע״א.
דלא

ד^גא״י
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דמא״י לי מחקורו אשר יחקר,
דם״ב ליכי ממוכוח בשלשה; ד׳ מיסוס
לף מ״ב.
בית לין; לע מאין באח,
דמב״ד ל׳ מיתוח ביח לין.
דמה״ג לגן מן הגורן.
דמה״ד לקה מן הלקה.
דטה״ח לבר מן הסי.
דמה״ט למהאי נועמא.
דמה״ם לישון מזבח הפנימי.
דמה״ת דבר מן התורה ,למן התורה
דמוא״ב לון מיכה ואוקי באתרה.
ליכי משא
דמו״ט לון מינה ומיכה;
ומתן.
דט״ט למי נוהרה; לף מ״נו.
דט״י לגל מחכה יהולה.
דטכב״ל לין מוריקא כשותא בשיא
לובן )ביצה(.
דט״ל דבלי מלכיאל.
דטל״ט לע מה למעלה ממך.
דטיט למכל מקום.
דממ״נ לממה כפשך.
דט־׳ע למי עצים; למריה עלמא.
דמ״ם ל׳ מאות פרשה.
דמ״ם עדט׳׳ם ל׳ מאות פלשה על ל׳
מאות פלשה.
דט״צ לבר מצוה; ליין מורח צלק.
דמ״ק למי קלימה.
דמ״ר לגול מרבבה; לגל מסכה ראובן;
ל׳ מלאות.
למאי שכא;
דט״ש ליין מורה שוה.
דמי
למה שכתב; למוצאי שבת;
שחיטה; לע מה שהשיב״ לרן משל;
ללש משה.
דטש״א למשק אליעזר.
דמש״ה דמשוס הכי.
דטש״ק לע מי שהוא קוכך.
ד״נ לאבון נפש; לבר כפלל; לברים
נאים ,לברים נכוחים ,לברים נעימים;
לבלי כבואה; לברי נחמיה; לבלי
כסומים; דוד כעטא; ליכי נפשות;
5

דעה״ב

לם כלה; לם נקי; לפיש נאפולי,
דף כ׳; דרכי נועם; לרך נשים.
ד״נ א״נ וכ״נ לירה נאה אשה נאה
וכלים נאים.
ד״ן חנ״ק נס^ש דרושה נקובה חשלה
נטולה קלועה כפולה פשוקה שבורה;
לברי נביאים חכמים נבוכים קלושים
כהרא פשטיה.
דנטל״ט ליני כוחן טעם לפגם.
דנ״י ליכי נטילת ידים.
דנ״כ ליכי נשיאות כפים.
דנ״נ לנעשה כבלה.
ד״ם לברי שופרים; לבר שפק; לבר
ליכי שוכה;
ליט שוטה;
שתר;
לפוש שאביוכיטא;
ל' שפירוש,
לפרק שלאוויטא ,לף ש'; דקדוקי
סופרים.
דס״ל לשבירא ליה.
ד סלל״ ת דעלך שני לחברך לא תעביד.
דסמדת״ו לברי שופרים מיברי חורה.
לברי עבדיך;
ד״ע דברים עתיקים;
לברי עזרא; לברי עצמו; לבר עבירה,
דופן
דבר ערוה,
דבר עזר;
עקומה; דורות עולם; ליכי ערכין;
דירת עראי; למי עצים .ל׳ עולמות;
דעת
ד׳ עתיקים; לעת עליון;
לף ע׳;
לפוש עתיק.
עצמו;
לראון עולם;
לקלוקי עניות;
לרך
לרך עראי;
דרך עולם;
עלמה.
דע״א לעד אחל; לעת אוכקלוש; לעת
אחרת; לעת אלהים; לף ע״א.
דעאח״ט לעת אחרת מקנה.
דע״ב לין עשק ביש; לף ע״ב.
לעל
ל׳ על ל׳;
דע״ר דעביל ליכא;
לעת ,לף ע״ל.
דע״ד בל״ד לעביל ליכא בלא ליכא.
לף ע״ה;
דע״ה לול עליו השלום;
לרך עץ החיים.
דעד,״ב דעת הבריות.

דעה״ו
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דעהי׳ז לעולם הזה .לעת הזבח.
דעה״ח דר ך ען החיים.
דעה״פ דעת הפושקיס.
דעה״ק לעת הקהל.
דעה״ת ללשות על התורה.
ד עו׳ ט דין עיקר וטפל.
דעול״ת לומה עשה ולא מעשה.
דעו״ט לעת ומזימה.
דעו״נ דניאל עזרא ונחמיה
דע״ז לעת זקנים .לף ע׳׳ז.
דע״ח לעת חכמים .לף ע״ח.
דע״י לעל ילי.
דעי״ז לעל ילי זה.
דע״ב לעביל כמר .דעלמא כולי.
דעכמ׳׳ע דעביל כמר עביל.
דעכ״פ לעל כל פנים.
דעתי לחזור.
דע״ל לעבילא לגלויא,
דעלא״ג לעבילא לאגלויא.
דעל״ג לעבידא לגלויא.
דעלמ״ג לעת למבין כקל.
דעל״ג לעת לנבון כקל.
דע״ם לעביל מעשת.
דע״ק לעת קלושים.
דעק״ל לעול קשה לי.
לעביל רחמנא.
דע״ר לץ ערכאות.
דעת רבים.
דע״ש דקדוק עברי שדל.
דע״ח דעת חורה.
דעת״ק לעחן קלות.
ד״פ ד פרצופים .דיהרכפורט ,ליני
פשח׳ לפוש - :פאלואה .־פיוללא.
־פירארא ,־פראג ,־פראנקפולט,
ל׳ פעמים .לף פ׳ .ד׳ פרוטות,
ל׳ פלשיוח.
ל׳ פרצופים.
דיד
פקולין .לרן פרט.
|
דם״א לפוש סאדואה .לף פ״א.
דםא״מ לפוש אמשטרדם.
״
דפאמ״ ש ״
דם־׳ד ל׳ פעמים ד׳׳ לף פ״ד.
דפוה״ק לפיק הקודם.

דקמדדז*

דטו״י דעוק ישן.
דפ״ח דפיש חלש q7 .ע״ח.
דפח״ח לברי פי מכס חן.
דפח״ח וש״י לבלי פי חכס חן ו ש פ תי ס
יושק.
דפי״ר לפוש פילארא.
ד פ מ״פ לפליש מלובא פליש.
דם״פ לפוש פלאכקפולש.
דפ״ק לפח קהלתינו .לפוס * :קאר׳!/
*קדמון- ,קלאקויא .־קרימוכא.
דפ״ר לפוש לאשון .ד׳ פלוטוח,
.
דפ״ ש לפיש שוכליכו.
ד״צ לבלי צדיקיס ,לולשי ציון; די׳״-ן
 7י/
צלק ,אלכי צבאוח ,דף צ׳/
 .צומות; ללישת ציון .לרך צ די קי ס.
דצח״ם לועס צומח חי מלבל.
דצ״כ דס צפלדמ ככיס.
דצ״ל לציין להיות ,לצלין לומר.
דצע״ג לצליך עיון גלול.
דק׳ לקאמל ,לקהלת ,דקשה.
ד״ק לבלי קבלה ,לבלי קלשו;
לול קוי פ מ א כן,
לגש קל,
קטן,
דיע»-
לול קאששעל,
לוד קמחי׳
קדיש ,ליכי קנשות׳ דין ק לי ע ה,
דילת קבע׳
דין קיומיהון,
לפר ; p
דעת קלושים,
קדימה,
־ ק ר א-
קדמון■ ,קאכשטאכטיכא,7י,
לף ק׳,
קרימוכא,קריא,
קלישות׳ לליש קיא׳ דיד קג .ע,
דרך
דלן קניו׳
דרך קלושים,
קצרה ,דרך קלאיס.
דקא״ל דקאמר ליה ,לקאמל לן.
דק״ב לפיש קעכיגשבעלג.
דקה״י לקהל ילאיס.
דקה״ג לקהלה הנזכרת.
.
דקו״ב ליכי קליש וברכו.
דקול״ב לקרי ולא כתיב.
דקיי״ל — דקי״ל לקיימא לן.
ד קי ל דקיימא לן ,דקשה לי.
דק מ ה״ד לקה מן הדקה.

דמ״נ
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דשה״ט

שמואל /דבר שבקדושת /דוחה שבס/
דק״נ דיני קנסוח; דף ק״כ.
דיני
דיה שעתה,
דורש שלומו,
דק״ס דקדוקי קופריס.
דיני שמיס,
שבח ,דיני שחיטה,
דקע״א דקביל עליו אסריוח.
דעת
דם שחיטה,
דמי שביעיח,
רק״ם דיכי קרבן פקח.
דפוק שאלוניקו ,דפוק
שלמה,
דקריאת
דק״ש דיני קריאת שמע;
דרישת
דרוש שמואל,
שונצין,
שמע.
שלום ,דרכי שלום ,ד׳ שומרים.
דר׳ דאקעאל /דרוש /דרך.
דיוקנא
ד״ר דאקעאר; דברים רבה; דברים דש״א דברי שערי אפרים,
רעים /דברי רבוחיכו /דברי רבי/
של אבות ,דין שלום אמה.
דברי ריבות /דורם רשומוס; דקדוקי דשאא״ל דבר שאי אפשר לקיימו.
רש״י /ד׳ ראשונות /דרך רחוקה /ד שא״ב דבר שאינו ברשותו.
דרך רשעים.
ד ש אב״ ט דבר שאין במינו.
דר״א דברי ל׳ אליעזר /דרוקת איש /ד שאבט״ג דבל שאין במינו ניצוד.
ד שאב״ק דבר שאין בו קיום.
דיו ).pf
דשא״ג דבר שאין גידולו.
דר״נ דברי ר׳ גמליאל /דרביכו גרשום.
ד שא״ד דשכיב אדינרי.
דרגמ״ה דרביכו גרשום מאור הגולה.
דר״ד ,לברי רביכו הקדוש /דיני ראש ד שא״ה דבר שאינו הגון.
השנה ,דיני רשות הרבים /דראש דשא״ה לבר שאינו חיוב.
דשא״ל דבר שאפשר לקיימו.
השנה.
ד שאל״ ט דבר שאין לו מחירין.
דרה״ע ד׳ רוחות העולם.
דרו״ח דמש וחמש ,דרישה וחקירה .דשא״ט דבר שאינו  :מעכב ,־מתוקן,
־מחמין.
דרו״פ דרישה ופרישה.
ד שאט״ר דבל שאינו מעכב לדורוח.
דרוק״ש דרוש וקבל שכר.
דשא״ש דבר שאיני שלו ,דור ששופט
דרר׳ש דרועא שמאלא.
דת״ל דברי רבותינו זכרוכם לברכה.
אח שופטיו.
ד ש״ב דברים שבלב.
דר״ח דיני ראש חלש /דראש חדש.
דרי״ד דפוק ריווא די טרינעא.
ד שב אה״ר דולש שלומו באהבה לבה.
דשב״ב דברים שבכחב.
דרי״ת דבי ר׳ ישמעאל תנא.
דרוג מצויץ /דשב״ל דבר שבא לעולם ,דברים שבלב.
דר״קו דברי ר׳ מאיר;
דשבל״ב דברים שבינו לבינה.
דרכי משה.
דשבלה״ד דברים שבלב לא הוי דברים.
דרמ״ט דאקטאל משה מארקעל.
ד שכ״ ט דבר שבמנין.
דרמ״ן דרומית מזרחית.
דרמ״ק דרשות מהר׳׳י קאצינעלינבויגין .ד שב״ע דברים שבערוה.
 .ד שבע״ם דברים שבעל פה.
דר״נ דרכי נועם /דרבי נתן.
דר״ע דברי ר׳ עקיבא /דרבי עקיבא .דשבצ״ג דברים שבצנעא נוהג.
דבל
דשב״ק דבל שאין בו קיום;
דררי״ם דרשות ר״י פאדואה.
שבקדושה.
דררש״ט דרשות רבינו שם טוב.
דש״ג דינה של גיהנס ,דין שטל גמול.
דר״ש דברי ר׳ שמעון.
ד שה״ב דבר שהיה בכלל.
דרת״ש דרכי תשובה.
ד״ש דברי שלוה; ד בד שמואל; דבר ד שה״ט דרישת שלומו ה טו ^

דשרב
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דשו״ב דיני שחינוה ובדיקה.
דשו״ט דורש שלומו ונוובו.
דשז״ב דבר שזרעו כלה.
דש״ח דברי שערי סייס; דבר של חיוב.
דש״ח נו״ע אר״ק שד״ש דברי׳ שמעו׳
חזון׳ נחמו׳ ומאמר )ציון(׳ עניה
)שוערה(׳ אנכי)אנכי(׳ מ י )עקרה(/
* קומי)אורי(׳ שוש )אשיש(׳ דרשו׳
שובה ]העטרה מן ימי המצרים עד
שוף השנה[■.
דש״ט דבריש של טעס׳ דרשוה ר׳ שס טוב.
דש״י דובב שפחי ישכים.
דשל״ם דבר שיש לו ממירין.
דעך׳ל דבר שלא לו׳ דשויא להרווייהו.
דשלב״ל דבל שלא בא לעולם.

דשלבל״ע ״ ״

״

״

דשל״ט דבר שיש לו מהירין.
דשל״ם דס שלא עירש.
דשל״ת דשויא לחרווייהו.
דש״ט דבר שאינו מהכיין׳ דיני שמים.
דשע״ח דברי שערי חיים.
דש״פ דבר של פרהקיא׳ דס שלא פירש.
דש״צ דבר של צבור.

הא״ו

ד ש״ק דבר של קיימא.
דש״ש דבר שאינו כלו.
דש״ת דורש שלומו תמיד ,דת ש שלום
תורתו׳ דרכה של הורה.
דברה חורת׳
ד״ת דבלת תאנים׳
דבלי תוקפות׳ דברי תורה׳ דלרי
תלמיד׳ דבר תירה׳ דבר תקלת׳
דורשין תחילות׳ דיני תנאי׳ דין
תורה ,דעת תחתון׳ דרך תבונות׳
ח תעניות.
דרך תמים׳
דת
דתה״ק דין תורתנו הקדושה׳
תורתנו הקדושה.
דתו״א דתן ואבירם.
דעת
דתוה״ק דין תורתנו הקדושה;
תורתנו הקדושה.
דתרגום
דת״י דעת תפארת יקוד׳
יונחן׳ ד ח מו ם ירושלמי.
דתכלב״א דברה חורה כלשון בני אדם.
ד תמקל״י דברי תורה מדברי קבלה לא
ילפינן.
ד ת'נ דין תוקף נאמנות.
דתק״ ע דברי)הימים( תהלים קהלת עזרא.
־
דת״ר דתנו רבנן.

ה׳
הוריות׳
הוד׳
הגהות׳
ה׳ הא׳
הושעכות; הלכה׳ הערה׳ השם.
הא
ה׳ אלפים׳
ה״א ה׳ אותיות׳
אמרת׳ הוא אומר׳ הוא אלהים׳
הכנקת
הוה אמיכא׳ הוי אומר׳
אורחים׳ הליכות אלי׳ הלכה א׳׳
הלכות אבל׳ הלכות אישות׳ הם
אמרו׳ הערה א׳׳ הרי אמרו׳ הלי
את ,השם אלהיכו.
הא״א הוא אדון אחדותו׳ הוא אדוני
אבי ,הלכות אישורי אכילה ,הלכות
אשת איש׳ השומר אחי אנכי.

הא״ב האוחז ביד׳ האמורות בחורה׳
האשה בתרא׳ הלכות אישורי ביאה.
האבדק״ק הרב אב בית דין דקהלה
קדושה.
האב״ת היום אם בקולו תשמעו.
הא״ה הא אטו הא.
האה״א ה׳ אלהינו ה׳ אחד.
הסם אלהיס
האה״ג האשל הגדול,
הגדול.
האה״ל חמלה אשר הונחת להורות,
הנה אנכי הולך למוח.
האד.״פ הולכין אחר הפה.
הא״ו הלכות איקור והיתר.

?-

.

האו׳׳א
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האו״א השס אלהיכו ואלהי אכוסיכו.
האוב״ת הככשת אורחים ובית חבשיל.
האו״ה הלכות איקור והיתר.
האוה״א הס אמרו והס אמרו.
האוה״ה הס אשרו והס התירו.
האו״ט הארץ ומלואה.
האו״ר הויות אביי ורבא.
האו״ת האוכל תרומה.
הא״ח הרי אמרו חכמיס.
האט״ה הא אנוו הא.
הכה אל
הא״י הלכוח אלז ישראל/
ישועתי.
האלב״א הולכין אחר לשון בכי אדס.
הוה אמיכא/
הא״מ האיש מקלש;
הלכות איקורי מזבח /הרי את מקודשת/
ה ד את מותרת.
האמב״ת האמורות בתורה.
האמ״ל הרי את מקודשת לי.
האמל״א הרי את מותרת לכל אדס.
הא״מ לכ״א הרי את מותרת לכל אדס.
הא״נ האשה כקכית.
הא״ע הא איתמר עלה /החכס אבן עזרא.
האעה״ב האם על הבכיס.
האצ״ר המפורשמות איכן צריכין ראיה.
הא״ר האשה רבה /הולכין אחר רוב.
הארה״ק הארון הקודש /הארץ הקדישה/
האר״י הקדוש אלהי ר׳ יצחקי)לוריא(.
הכותן אמרי
הא״ ש האצבעות שוות,
שפר /השתא אתי שפיר.
האש״ג האשה שכתארמלה.
■
האת״ט האוכל תרומה מזיד.
האת״ ש האוכל תרומה שונג.
הב׳ הבא /הבחור /הבעל.
הבאה
ה״ב הא בעיכן /האמבורג/
בעבירה /ה׳ 3ח*כות ,הדרא בריא,
הלכה
הלכה ב׳/
הדר ביה,
הלכות בכורות ,הלכות
ברורה,
בכוריס ,הלכות ברכות ,הרצון בו.
הכה בא אליהו,
הב״א הבקר אור,
הצעיר בבית אבי.
י

הבטכ״ע

הבא״י הכה ברכו את יי.
הבאל״ג המתחיל במצוה אומריסלו גמור.
הבאמ״ב הבאות מחמת ברכות;
הב״ב ה׳ בכיכיס בו.
הבב״ה הבורא ברוך הוא.
הבב״ע הבאה בעבירה;
הבכ״ ת הבלתי בעל תכלית;
הודעת בעל דין,
הב״ד הבית דין,
הרוגי בית דין.
הבד״י הבדיקות ישכיס.
ד,ב״ה הבורא ברוך הוא ,הקדיש ברוך
הוא ,המן בן :המדתא.
הבד,״ב הלכות בית הבחירה.
הבה״ת הא בהא תליא.
הבו״א הבקר אור.
הבוב״ה הבורא ברוך הוא.
הבוה״ב הפך בה והפך בה.
.
הבוי״ש הבורא יתברך שמו.
הבוי״ת הבורא יתברך.
הבוית״ ש הבורא יתברך שמו.
הבו״י תדר בזהר ישיבתו.
ה ב ה׳ הבחור.
הב״ח המתכבד בקלון חברו.
הב״ט הלכתא בלא טעמא ,הכי בבלאי
טפשאי.
הב״י הבית ייש^ ,הטוב נעיניו יעשה.
הביאד,״מ הלכות ביאת המקדש.
הביל״א הבן יקיר לי אפריס.
הבית״ ש הבורא יתברך שמו.
הב״ב הבאיס כאחד.
״
הבכ״א ״
הב״ל הבא לטהר.
הבל״ה הא בלאו הכי.
ד,בל״ט הבא לטהר.
הבל״י הבית לחס יהודה.
’
ד,ב״מ הברה מורכבת.
הב מ״ב הבאיס מחמת ברכות.
הבמד״״ם הבאות מחמת השעודה.
ד,במ״כ הבאיס מכחה.
הבמכ״ע הבא מכלל עשה.

חבמ״ע

-

הנ א במאי

הבמ״ע הבא מכלל עשה;
עשקינן.
הב״נ הטבח ב׳ כרוח.
הבא עלינו/
הב״ע הבאה בעבירה;
הבאח עדים; הכא במאי עשקיכן.
הבע״ד_הבכוח עדים; הבעלי דברים;
הולאח בעל דין.
הכעה״ח הבא על החחוס.
הבע״י הבא על יבמחו.
הבערה
הבע״ל הבא עלינו לטובה;
לצורן.
הבעל״ט הבא עלינו לטובה.
הכעל״ צ הבערה לצורן.
הב״פ הברה פשוטה.
הב״צ הביח דין צדק; הלכחא בעיא
צילוחא.
הב״ר! הכא בהא קמיפלגי.
הבק״א הבקר אור.
הבק״ל המבדיל בין קודש למול.
ה ב״ד הבאה ראשונה.
הב״ש הילל בן שחר; הכל בידי שמיס.
הב ש״ת הזהרו בזקן ששכח חלמודו.
הכ״ ת הא בהא חליא.
הס הגאון; הגביר; הגדול; הגהוח,
הגילשא.
ה׳
האי גוכא;
ה״ג האי גברא;
היינו גוזז;
ה׳ גברי;
גנורוח;
הלכה
הכי גרקיכן;
הן גירשא;
 ; 0הלכוח גדולוח; הלכוח גטין!
הלכוח גניבה;
הלכוח גירושין;
הר
הקגח גבול,
המביא גט;
גריזיס.
הג״א הגהוח אשרי.
הגאב״ד הגאון אב גיח דין.
הגאבדק״ק הגאין אב ביח דין דקהלה
קדושה.
הגונב אחר
הגאה״ג הגאון הגדול;
הגנב.
הגאה״ק הגאון הקדוש.
חגאוה״ג הגאון הגדול.

- n

ד״גל״מ

הגאוה״ק הגאון הקדוש.
הגאוזצ״ל הגאון זכר צדיק לברכה.
הגאמ״ו הגאון אדוני מורי ורבי.
הג א מודל הגאון אדוני מורי ורבי זכרונו
לברכה.
הגכא״ר הגאון בעל אפי רברבי.
הנבו״ג הגבהוח וגלילוח.
הגב״י הגהוח ביח .qpv
הנבעחת״ם הגאון בעל מחם שופר.
הגכעכת״ם הגאון בעל כחב שופר.
הגבתו״י הגדול בחורה ויראה.
הג״ג היא גופא גזרה.
הג״ה הגהוח המחבר; הגהוח הכוחז^
הנה״א הגהוח אשרי.
״
הגהא״ש •
הנה״ג הגאון הגדול; הגהוח הגאון.
הגהגוה״ג הגדול הגבור והנורא.
הגה״ט הגהוח הטור.
הגה״כ הגהוח הכוחב.
הגה״ט הגהוח מליכי.
הגהט״ח הגאון המחבר; הגהוח המחבר.
הגהטי״י הנהוח מיימוניוח.
הגה״צ הגאון הצדיק.
הגה״ק הגאון הקדוש.
הנו״א הלכוח גזילה ואבידה.
הגו״ג הגבהוח וגליליח.
הגו״ד הא גברא יהא דקקא.
 .טשקא.
ועוה׳׳ט ״ ״
הגוח״א ח׳ גבורוח וחשד אחד.
הגול״ט הגורם לממון.
הגול״ט כט״ד הגורס לממון כממון דמי.
הג ד ל הגאון זכרונו לברכה.
הגזצוק״ל הגאון זכר צדיק וקדוש לברכה.
הגזצ״ל הגאון זכר צדיק לברכה.
״
הגי״ג הגהוח יש נוחלין.
הגי״ש הגהוח יד שאול.
■
הג״כ הגעלח כלים.
הג״ל הבו גודל לאלהינו.
הגל ״ט הגורם לממון.
הגל״ם הגדס ליל פקח.

'V:
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הג״ט
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הגביר מורינו/
הג״ט הגאון מורינו/
הגהוה מיימוני /הגהוס מרדכי.
הגמאוה״ג הגאון מאור הגולה.
הגונב
הגטה״ג הגאון מאור הגולה/
מן הגנב.
הגמהי״ם הגאון מורינו הרב ר׳ ילסק
פרענקל.
הגמח״י הגאון מו״ה חיים יעקב.
הגמ״י הגהות מיימוניוח.
הגמ״ל הלכתא גמירי לה.
הגמ״נ הגהות מנהגים.
הגמ״ר הגאון מורינו ר׳ /הגהות מרדכי.
הגנ״י הגאון נרו יאיר /הגביר נרו יאיר.
הג״ע הגע עצמך.
הגע״ב הגעלת כלים.
הגצב״ב הגואל צדק במהרה בימינו.
העניך געללער.
הג״ר הגאון רבינו.
הנר״א הגאון ר׳ אליהו.
הגרא׳יו הגאון ר׳ אליהו ווילנא.
הגראז״ל הגהות ר׳ אליהו זכרונו לברכה.
הגריח הגאון ר׳ סייס.
הגרי״ב הגאון ר׳ יהודה בכרן /הגאון
’
ר׳ ישעיהו ברלין.
הנריוט״ל הגאון ר׳ יום עוב ליעמאנן.
הגרי״ם הגאון  0ישעיה פיק.
הנרל״ב הגאון ר׳ ליב ברלין.
הגרל״ט הגאון ר׳ ליבוש מלבים.
הגרע״א הגאון ר׳ עקיבא איגר
//
H U
הגרעק״א ״
הגש״ם הגדה של פשס.
ה״ד הא דאמרח /הביא דבריו ,הדא
דכתיב ,הדאדתימא /ה׳ דברים ,ה׳
הוא דרך/
הוא דאמר/
 .דרכי/0
היינו
הורמנאדמלכא; הזית דם/
דאמרי ,היינו דוקא ,היינו דכתיב/
היךדין /היכי דמי /הכי דרשינן/
המיר
הלכה ר׳ ,־הלכות דעות/
 .דתו /השתא דאמרת.
הד״א הדא אמרה /הדרת אליהו /היינו
דאמרי איכשי ,היכא דאיחמר איתמר,

ד1.ר״כ

הכל דבור
היכא דאפשר אפשר/
הלכות
הלוך ד׳ אמות/
nob
דרך ארץ /השתא דאמרת.
הדא״ל השתא דאתית להכי.
הדרא בריא,
הד״ב הדיוע בראש/
הדר ביה.
הד״ג הדרת גאונו.
הדנול״ד ההוא דגרק ולא דייק.
הד״ה הדא הוא /הוא דאמר הכתו/3
הלא דין הוא.
הדה״ד הדא הוא דכתיב.
הדה״ן הדבר הזה.
הדה״ג הדלקת הנרות.
הדו״ט הדורש עובתו.
הדו״ע הדש וערבה.
הד״ן הדרת זקנים.
הד״ט הדורש עובתו /הצעיר דניאל
עירנו.
הד ט״ל הדורש עוב לעמו.
הדיקו״ב הדיוע קופץ בראש.
הד״כ הדרת כבודו.
הד״ל השתא דאתית להכי.
הדל״ד היכא דאיכא למדרש דרשינן.
הדל״ל הבו דלא להוקיע.
הדל״ע היכא דליכא עדים.
הד״מ הודאת מקצת.
הד״נ הדעת כותנת.
ה׳ דוד
הד״ם ה׳ דוג־בער קופרין,
שלוצקי.
הד״ם ט״ב הבאה ולוי אשור)לאונן(
עומאה בעור.
הדע״ט הדלקה עושה מצוה.
הדע״ג הדעת כותנת.
הד״ם הדר פשעא /הדרת פכים.
הד״ק הדרת קדשו /היינו דקאמר.
הדק״ב הדיוע קופץ בראש.
הדק״ל הדרא קשיא לדוכתא.
הד״ר הדאקעאר /הדרת רבים.
הדר״ג הדרת גאונו.
הדר״ב הדרת כבודו,

הדר״ט הדרח מלן.
הדר״ם הדלס פכיס.
הדר״ק הדרח קדשו /הדרא קושיא.
הדרשב״י הלולא ד ד שמעון בן יוחי.
הדר שו״ט הדורש שלומו ועובחו.
הדש״ת הדולש שלומו חמיד /הד ולש
שלום סולהו.
ה״ה האל הגדול /האשל הגדול /הדא
הוא הדבל/
ה׳ הידיעה/
הוא/
החכם
הוי היקש/
הוא הדין/
הגדול /החלס הגדול! היינו האי/
הכי
הילדעקהייס/
היינו הך»
השמא /הכלה הימדור /.הלא הוא/
הלכה ה׳! הרב המגיד! הל הביס;
הלי
הרחבה הלשון!
הר ההר!
הוא.
הה״א הוא היה אומר! הלי הוא אומר.
דיהא״ה הכל הולך אחר המעמיד! הלד
החבל אחר הדלי.
הה״ב הל הביס.
הלל הגדול!
הה״ג הגהוח הגאון!
הלב ,הגאון! הרב הגדול.
ההגה״צ הלב הגאון הצדיק.
היא הדין!
הה״ד הדא הוא דכהיב!
היינו הך דאחמל! היקח הדעה.
ההה״ה הוא הודה הוא הדלה.
הההה״ה הרב הגדול המפואר הנכבד
החשוב.
הההההה״ה הלא החואליס האלה הבל
הבלים הכל הבל.
הה״ו והה״ע ההויה וההעדר.
הה״ו וה״נ ההוה והנפקד.
הה״ז הוא הזמן! חלילה הזה! הלל
הזקן! הל הזיחיס.
ההי״ב השס הטוב יכפר בעד.
ההיעבה  Sהרחמן הוא יחזור לנו
עבודה ביה המקדש למקומה.
הה״כ הר הכרמל.
ההלי״ה הולכת הכאה ליס המלך.
ד.ה״מ הלב המגיד /הרב המחנר.

ההמ״ב האיש הגדול מנוחסו כבוד.
הה״ג הוא הדין כמי! הטבח ה׳ נרוס.
הה״ע הוא האלהיס עליון.
הה״ם הלכות הפסח.
הה״צ הרב הצדיק.
ההצ״ם הלב הצדיק מו״ה.
ההקע״ם הופכים הקערה על פיה.
הה״ר המן הרשע! הלב הגדול ר׳.
הה״ש הובלי השמים! הצד השוה.
ההש׳ב הצד השוה שבהן.
ההת״ב הררים התלוים נשערה.
הואיל
הו״א הואיל ואידחי אידחי!
הואיל ואישתרי
ואישתכי אישהכי!
אישתלי! הוה אמינא! הוי אומר.
הוא״א הואיל ואידחי אידחי.
הואה״ם הולכין אחר הפה.

הואחה״ם .

!׳
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הוא״ל הואיל ואתא לידן.
הוא״ט הואיל משה.
הרב הכבד ושב בביתך.ק
הוב״ד הלל ובית דינו! הודאת בעל דין.
הרג הורה גבר! הריס וגבעות.
הרד הובאו דבריו! הוי דברים.
הוד״ל הודה לו.
הוד״ע הודאה עצומה.
הוא
הרה הואיל והותרה הותרה!
המפואר
הולכה והבאה!
הדין!
והחשוב.
הוה״ב הוצאה והכנסה.
הו״ל הוה ליה! הוציא לאור.
הולוה״ב הולכה והנאה.
הול׳׳ל הוה ליה למימר.
ה ר ם הדיוט ומלך! הוי מצי.
הומבה״י הבו! ולרשע! מי יקום! ביכו!
ימוטו.
הסירותי!
מי יקום!

הומהב״י הבו! ולרשע!
הסירותי! ביכו! ימוטו.
הומ״ל הוה מצי לאתויי! הוה מצי למימר.
הונ״א הודך ודבר נפלאותיך אשיסה .־

היע
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הודאה עצומה,

הו״ע הדס וערבה,
הון עשיר.
הועק״י האלופים ועיקרי קהלס ישראל.
הו״ם האלוף ופרנק.
הוצאה״ט הוצאח המס.
הוצא״ר הוצאה ראשונה.
הוצה״ט הוצאס המס.
הוצוהכ״נ הוצאה והכנקה.
הוק׳׳י האלופים וראשי קהלח ישראל.
הוראדנא,
ה ד ר הוצאה ראשונה,
הושענא רבה.
הור״ר הבל ורעות מה.
הר ש הוראת שעה ,הלל ושמאי.
הושע״ר הושענא רבה.
הוש״ר הושענא רבה.
הו״ת הוא ותמורתו ,הלכה ותוקפות,
הקפד ותענית.
הלכה
ה״ז הדרת זקנים ,היינו זה׳
ז׳ ,הרי זה.
הזא״ט הלא זה אוד מוצל.
הז״ב הרי זה ברור.
הזב״ד ב״כ הצעיר זאב בן דוד בוכנער
כהן.
הז״ג הזמן גרמא ,הרי זה גיעך.
הז״ד הזיית דס.
הלכות זכיה
הזו״ט הזאה ומליקה,
ומתנה.
השומר זרע
הז״י הדר זהר ישובתו,
ישראל.
הוי״ו ל׳׳ך האזינו ,זכור ,ירכיבהו ,וירא,
לולי ,כי ידין.
הוכה״ש הזכרת השם.
הזכ״נ הזכרת כשמות.
הזלמ״ה הזמנה לאו מילתא היא.
הז״ט הזמנה מילתא ,הרי זה  :מגורשת,
־מועד* ,־מותרת ,־מקודשת ,־משובח.
הזמ״ב הרי זה מתחייב בנפשו.
הזמ״ה הזמנה מילתא היא.
הזמלמ״ד ,הזמנה לאו מילתא היא.
הז״ג הזכרת כשמות ,הרי זה נזיר.

ד.טו* b

הז״ר היזק ראיה.
הזשא״ג היזק שאינו כיכר.
הח׳ החבר ,החכם ,החתום ,החתן.
ה״ח ה׳ תקדים ,ה׳ סקרים ,העבת
הלכה ח׳,
הכל חייבין,
חלום,
הלכות חגיגה ,הלכות חליצה.
הח״ב החתומים בו ,הכל חייבים בראיה.
החרס הגדול.
החה״ג החכם הגדול,
החה״י הן חסר הן יתר.
החה״נ החכס הנבון.
החה״ע הי חקיד הי עניו.
החה״ש הח:ס השלס.
החו״ב החריף ובקי.
החוה״ש החיים והשלוס.
הדזדט הלכית חובל ומזיק.
הח״ט הלכה חמורך ערפין.
הח״ל החולץ ליבמתו.
החלי״א הניח חייס לכל ישראל אמן.
החלכ״ח הכיח חייס לכל חי.
החלצית״ו השס חפץ למען צדקו יגדיל
חורה ויאדיר.
הח״ט החתום מטה.
הח״נ חטבת חמש כרוח.
החעטש״י התורה חקה על ממונם של
ישראל.
הח״ק החברה קדישא.
הח״ר החכם רבינו.
הח״ש האל חנון שמו.
ה״ט האי טעמא ,ההוא טייעא ,ה׳
טפחים ,היא טהורה ,היינו טעמא,
הלכה ט׳ ,הלכות טומאה ,הרי טוב.
הטב״ג הטבת ב׳ נרות.
הטבע״י הטוב בעיניו יעשה.
הטד״ב הטפת דם ברית.
ד.טה״נ הטבת הכרות ,הטבת ה׳ כרות.
הטו״ה הטוב והמטיב.

״

הטוה״ט ״
הטו״ט הלכות טומאה וטהרה.
הטו״מ הטוב ומטיב.
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הטו״ע הטובח עלי.
הט״ח הטבח חלוס.
הטח׳׳נ הטבח חמש כרוח.
הט״מ הלכוח טומאח מח.
הט״צ הלכוח טומאח צרעח.
הטש״ג הטבח שחי כרוח.
השס
ה״י הכל יודון /הלכה י׳/
יכחמהו /השם ירחם /השם ישמרהו׳
השם יחברך.
השם ישמרהו
הי״א היש אומריס;
אמן.
הי׳׳ב המקום יהיה בעזרו.
היב״ק השם יעככו ביום קראכו.
הי״ד השם יכקום דמו.
הידו״ע השם יכקום דמו ויחוכן עלמוחיו.
היד״ט היודע מחשבוח.
הרב
היד״ע השם יכקום דם עבדיו;
יצחק דמן עכו.
הי״ה השם יודע הכל.
היה״ד היסח הדעח.
היה״ק היכל הקודש.
הי״ו השם יחיהו וישמרהו; השם ישמרהו
ויצילהו.
היוב״ר היושב בראש.
היו״ט היוחר טוב.
היוטו״ט היוחר טוב ומועיל.
היו״ט היוחר מועיל.
הי״ז השם יאריך זכרו.
הי״ח המקום ימלא חקרוכך; הקולוח
יהדלון.
הי׳׳ט היוחר טוב.
היטו״ט היוחר טוב ומועיל.
הי׳ל היה לו; ^ השם ישמרהו לכצח.
הילבאו״א השם יזככו להגוח בו אמן
ואמן.
היל״ל היה לו לומר.
הל״ל ב״ן שכ״ר ה׳ יהודה ליב לכדא
בן ישכר.
השם יודע
הי״ט הוד יקוד מלכוח;
היותר
היו תי מועיל/
מחשבות;

הכלפה״ז
הידי משה;

מקובל; היפה מראה;
היש מדרשים.
הי״נ הי ה כראה; השם יודע כשחרות;
היודע כשחרות; הלכות יין כשך.
הי״ם היד שרלדת.
היס״ב — היסו״ב היד שולדת בו.
;׳
;;
היסל׳׳ב״
הי״ע המקום ירחם עליכו.
היעב״א המקום יאיר עיכיכו בתורתו
אמן; ה׳ ירחם עליכו במהרה אמן.
היצה״ר היצר הרע.
היצ״ט היצר טוב.
הי״ק חיה קיים.
היר״ח הרג יישף רפאל חזן.
היש״ב היד שולטת גו.
היש׳׳ו השם יתברך שמו ויתעלה.
היש״ע הוא יעשה שלום עליכו.
דד״ת השם יתברך.
;;
הית־׳ב ׳״
הית״ה היתר הוראה.
הלכות כלאים;
ה״כ הככשת כלה;
הלכות כלים.
הכ״א הככשת אורחים; הכתוב אומר.
־
הכ״ ב ,הכ ל בו׳ הש כל בשר.
הכבי״ש הכל בירי שמים.
הכ״ד הלא כה דברי; הכה כה דברי;
הרהור כדבור דמי.
הכד״א היכמא דאת אמר.
הכד״ה הלכה כדברי האומר.
הכרת
הכ״ד ,הכל כמכחג המדיכח;
המדות; הכרת המעלות.
הכוה״ק הכתב והקבלה.
הכי״ח הכותב וחותם.
הכו״ב הא כדאיתא והא כדאיתא.
^
הכ״ח הכל חייבין.
הכח״ב הכל חייבין בראיה*
הכ״י הכל יודוך.
הככיגי״א הכה כי כן יבורך גבר ירא אלחים.
הכל״ה הלכות כלאי הכרם.
חכלגוה״ז הכל לפי תזמן.

הכלפה״מ
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הכלפ ה״ מ הכל לפי המקום.
הכל מודים/
הכ״ם הכבודה מרח;
הכסף משכה /הלכה כקחם משכה;
הריני כפרח
הרי כולן מכירי]/
משכבו.
הכמנה״מ הכל כמנהג המדינה.
ד.כ״נ הכל כשמע.
הכנ״א הככקח אורחים.
הכ״ן היו״ם ]אוסיוס המשמשוח בין בראש
ובין בקוף הסיבה בין בפעלים ובין
נשמות[.
הכנ״ב הככקת כלה.
הכנס״א הככקס אורחים.
הכנס״ב הככקת כלה.
הכנס״ת הככקת קפר חורה.
הכס״ת הלכה כקסט ,הלכות כתיבת
קפר תורה /הככקת קפר תורה.
הכ״פ הכי פירושו /הכי פריך /הכרת
פכים.
הכפ״ט הריני כפרת משכבו.
הכ״ק הכי קאמר.
הכ״ר' החכם כבוד ר׳.
הכ״ש הכל שוחנוין.
הכשו״ק הכל שריר וקיים.
הכתב״ט הכל תלוי במזל.
הל׳ הלכה ,הלכות ,הלשון.
היה לו,
הוי ליה,
ה״ל הא לן;
הנזכר למעלה,
הלכסא למשיחא,
הרי לן ,התנצלות לדרשנים.
הלאד״נ הלא למשמע אזן דאבה נפשנו.
הלא״ה הא לאו הכי.
הלבו״ש הנקרא לחיים ברכה ושלום.
הלכל״ ט הלכתא בלא עעמא.
הל״ג הלכה ג׳ #הלכות גניבה.
הל״ה הכל לפי  :האדם ,־הזמן ,־המקום!
־השעה.
הלה״ל הא לן הא להו ,הבא להרגן
השכם להרגו.
הל ץ הלעיטהו לרשע וימות ,המבורך
לעולם ועד.

-

ה^״ת

הלוה״פ הלקח והפתרון.
הלו״ל הדבק לשחוור וישתחוו לך,
העקוב למישור והרכקים לבקעה.
הלו״ת הלכה ותוקפות'.
*
הל״ז -השוה לזה.
הל״י הדל לא ימעיט ,העשיר לא ילבה.
הליו״ט הלכות יום טוב.
הלי״ע הרוצה לשקר ירחיק עדותו.
הלכה כמותו,
הל״ב הלכה כאותו,
הלכה כרבים.
הלכ״ד הרהור לאו כדבור דמי.
הלכ״ט הודו ליי כי טוב.
הלכ״ט הלכה כמותו.
הלכ״ר הלכה כרבים.
הל״ל הבאים לקראתנו לשלום ,הוה
ליה למימר ,היה לו לומר ,הלכה
למעשה ,הרופא לשבורי לב.
הלל״י הוי ליה ליכתוב.
הלכה למשה
הלל״ט הנכה למעשה,
מקיכי. .
הל״מ הכל לאתויי מאי ,הלחם משנה,
הלכה למעשה ,הלכה למשה מקיכי.
הלמ״ט הלכה למשה מקיני.
//
//
הלממ״ם //
הלמד
הלמ״ם הלכה למשה מקיני,
מקופו.
הלמ״ע הלמד מענינו.
הל״נ הלכו נימושוח.
הל״ם הלכות קוטה.
הל״ע הליכות עולם ,הלכות עדות.
׳
ד,לע״ל הליכות עולם לו.
הל״פ הגדת ליל פקח ,הלוקח פירות,
.
הלכות פקח.
הל״ק הלכות קטנות.
•
הלק״ב הודו ליי קראו בשמו.
הלקה״ח הלכות קדוש החדש.
הלקה״ת הלכות קריאת התורה.
הלק״ט הלכות קטנות.
הלש״ש הכל לשם שמיס.
הל״ח הלכה תוקפות.

הם׳
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המהולל/
המדרש״
הם׳ המאמר,
המלכוח -,המלויין ,המקוס.
הברה
האי מאי״
ה״מ הא מכי,
מורכבח ,הדור מצוה ,הואיל משה,
הוי מצי ,הוי מחאה ,היכי מצי,
הכא מאי ,הלכוח  :מזוזה ,־מילה,
־מכירה ,־מלכים ,־מעילה ,־מעשר,
־מקואוח ,הלל מלר־ ,ה׳ מלאים,
הרבי
הפקד מרובה,
הכי מילי,
מזמן ,השיב משה.
המ״א הלכוה מאכלוס אקורוח ,המגן
אברהם.
המאב״ ש המאריך בשלחכו.
המא״ה החזיק מועע אח המרובה,
המאור הגדול ,המזכה אס הרבים.
המאה״ג המאור הגדול.
המאה״ק המאור הקען.
המאוה״ג המאור הגדול,
המא״ל המאיר לארץ.
המא״ט הא מה אכי מקיים.
המאע״ל המאבד עצמו לדעה.
המ״ב הואיל משה באר.
המכ״ה המקום ברון הוא.
ה מכ ה מ״ד המן בן המדסא.
המבה״ם השטן מקטרג בשעח הקככה.
המבל*ו המבורך לעולם ועד.
המכ״ם המוטל בקפק.
המבס״ח המוטל בקפק חולקין.
המבק״ל המבדיל בין קידש לחול.
המ״ד המיר דתו.
היך מה
המד״א הייכו מה דאמר,
דאס אמר ,הרב מרא דאחרא.
הפוד״כ הייכו מאי דכסיב.
!רמדמ״ד המבין דבר מחוך דבר.
הזמכא
המ״ה הבלא מפיק הבלא,
מילתא היא ,הרחק מן הכעור.
המהבח״ר המהפך בחררה.
המה״ג המאור.הגדול.
המה״ע המון העם ,המכחבי עחיס.
המה״ק המאור הקטן ,המלך הקדוש.

-

המלה״ד ________________

המה״ר המאור הגדול ר׳ ,המן הרשע,
המו׳ המובהק ,המופלא ,המופלג.
המוב״ם המוטל  3םפק.
המו״ה המקת ובית הכוקוח.
המרומם
המוה׳־נ המופלג והכבון,
והכעלה.
המוכ׳׳ז המוציא כתב זה.
המוכ״ם המוכר פירות.
המו״ל המוציא לאור.
״
המול״א ״
הרכ מוכן
המו״מ המופלא ומופלג,
ומזומן.
המו״נ המר וכאכח ,המשכיל וכבון.
המו״פ המוכר פירות.
המוקפ״ח המוקפין חומה.
המ״ז הרכי מזמן.
המזא״ה המזכה את הרבים.
המזה״ר המזכה הרבים.
המח״ם המחבר קפר.
המח״ר המחילה רבתי.
המח״ש המפיל חבלי שכה.
המקום ירחם.
המ״י המבין יבין,
המשכיל יבין.
המיב״ע המקום יהיה בעזרו.
המיב״ק המלך.יעככו ביום קראט.
המיכ״ד הממכי יפלא כל דבר.
המי״ע המקום ירחם עליכו
המיר״ה המלך ירום הודו.
המי״ש המקום יתברך שמו.
המי״ת המקום יתברך.
המ״כ היתה מכוחחו כבוד.
המכב״ ש המכוכה בשם.
המכו׳ המכוכה.
המ״ל הוא מותיב לה ,הוה מצי למימר,
היתר מצטרף
היכי משכחת לה,
המרבה
המוציא לאור,
לאיקור,
לשלוח.
המל״א היתר מצטרף לאישור.
ה מל ב ה״ד המניא לבית הדפיש.

המלד,״ד

״

״
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!
המלה״ק המלך הקדוש.
|
המל״ן המבורך לעולם ועד.
הפולומ״ל הוא מוהיב לה והוא מפרק לה: .
:
המל״ל הפוכי מטרהא למה לי.
המלתע״ב המגיע לידו חבא עליו ברכה' .
המגיד משכהI ,
המ״מ המגיד משרים,
המוציא מחברו.
,
הממע״ה המיציא מחברו עליו הראיה.
המ״נ הקר מעלי כגעך.
המ״ם הבאים מחמס קעודה.
המפובה״כ המקת ובית הכוקוס.
המס״ל המקור ללב.
המ״ע הלכות מסכת עניים.
המע״ד המעביר על דעתו.
המע״ה המוציא מחברו עליו הראיה,
המלך עליו השלום.
המע״ל המאבד עצמו לדעת.
המע״ט המעביר על מדותיו ,המעדכי
מלד•
המע״ם הקר ממך עקשות פת.
המעק״ה הניח מעותיו על קרן הצבי.
המ״פ המוכר פימת.
המפח״ב המלבין פכי חברו ברבים.
המפח״ש המפיל ח3לי שכה.
המצל״ה המצפה לתשועת השם.
המק׳ המקובל ,המקשה.
המ״ק הלכות מעשה קרבכות.
המק״ט המקבל נוומאה.
המק״ל המוציא קרי לבעלה.
המקע״ל המקשת עצמו לדעת.
הרחק מחבר
המ״ר המחילה רבתי,
רע ,הרחק משכן רע.
המ״ש הלכות מעשי שכי.
המש׳ ההס המשפעים ההכרחיים.
המ״ש המ״ת המשפעים המתחלפים.
המש׳ הנמ׳ המשפעים הנמנעים.
המש׳ הם׳ המשפעים הקותרים.
המשי״ח הרב משה יחיאל חזן.
המוציא
המשיל היכי משכחת לה,
שס )שמים( לבעלה ,המשכה למלך.

הנ״ח
מועד שבת

מילה

המ שמ״ח הבדלה
חתוכה.
המ שפטי״ם הדיין מצווה שיעשה פשרה
ערס יעשה משפע.
הרחק משכן
המ ש״ר המוציא שם רע,
לע.
המ ש ש״ל המוציא שס שמיס לבעלה.
המ״ת הוד מלכות תפארה.
המתב׳׳י המרביץ תורה בישראל.
ה מ תכ״ר המרביץ חורה ברבים.
המתו״צ הלכות מזוזה תפילין וציצת.
הג׳ הנגיד ,הנדיב ,הנזכר ,הנחמד,
הכיחא ,הנעלה ,הנפער ,הנקרא.
ה״נ הוא כיהו ,הושיעה נא ,הזכרת
הכי כמי,
היה נראה,
כשמות,
הלכות  :־כדרים,
הלכו כמישות,
השם
־נזירות* ,כחלות ,־כשיס,
הרכי נזיר.
ניקי ,הפרת כדרים,
הנא׳ הנאמר.
הנ״א הכי כמי אמריכן.
הנא״ש הנותן אמלי שפר.
הנב״י הנפער במבחר ימיו.
הנבקיו״ש הנפער בקצרות ימים ושנים.
הנד״מ הכדפק מחדש.
הנה״ג הכשר הגדול.
הנה״ח הנץ החמה.
הנה״ם הוא כוקח הקפרדי.
הנה״ר הנחמד הרב.
הנו׳ הכוקחא ,הכוקבא.
הנו״ב הרב נודע ביהודה.
הנו״ח הנבון וחכם.
הנו״ט הנאנח ומר ,הנבון ומעולה.
הנום׳ הכיקחא.
הנות״ל הניתן תשועה למלכים.
הנז׳ הנזכר.
הנ״ז הלכות נזירות.
הנדל הנזכר להלן ,הנזכר למעלה.
הנז״ש הנזכר שם.
הנ״ח הנשאר חייב.

י:,״to
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הני׳ט הרגל כעשה ט 3ע.
הנ״כ הלכוח נשיאוח כפיס.
הנ״ל הנזכר להלן ,הנזכר למעלה,
הקריבהו נא לפסחך.
ד,נל״כ הכיחן ליעף כח.
ד,נלכ״פ הנזכר למעלה כמה פעמים.
הנל״ע הכיחק לעשה.
ד״נלעד״ב הנראה לעכיוח דעסי כחבסי.
הנל״ם היה נראה לפרש ,הקריבהו נא
לפחמן.
הכי מילי,
ד,נ״מ הכי כמי מקהברא,
הכפקא מינה.
הנמדה״ק הנמשך מדבור הקרוס.
ד.נמ״ל — הנמע״ל הנזכר מעבר לדף,
הכמשן מעבר לדף.
הנעו״ע הכעלביס ואיכס עולביס.
הנע״ל היה נא עוזר לכו.
הנע״ם הכסה עושה מלוה.
דעע״ד הנעלה רביכו.
הנ״ם הא כמי פשימא.
הנ״ק הבדלה כר קדוש.
הנקה״ב הכקודוה הכשף.
ד,נ״ר הכג  Tר׳ ,הנחה רוח ,הנעלה רי.
הנ״ש הלל נח שנוייכשניידער.
הנשה״ג הכשר הגדול.
הכחח חפילין.
הנ״ת הנוחן השועה,
הנת״ל הכוהן השועה למלכיס.
הנתל״ע הכיהק לעשה.
הס׳ השבה ,השברא ,השפק ,השפר.
ה״ם הוא שוד ,היי שימן ,הלכוה
שועה ,הלכוה שכהדרין ,ה' שלעים,
המראה
ה׳ שפירוה ,הר שיני,
שפק.
הס״א השערא אסרא.
הס״ג השגה גבול.
הישח דעה,
ה סי ד הוא שוף דבור,
השלקא דעמך.
הסה״ד הישח הדעה.
הסה״ט השכמה המדקדקים ,השכמה
המפרשים.

העו״ת

הםה״פ השכמה הפושקיס.
הסה״ר השכמה הרבנים.
הסכה״פ השכמה הפושקיס.
הסכרה״פ השכמה רוב הפושקים.
ד,םכ״ת ושמ״ע הלל׳ שפר )מורה(,
כהכיס )לדוכן( ,הפלה ,ודד ,שופר,
מגילה ,עומר ]צריכים עמידה[.
ד,םלש״ה המראה שפק לא שמיה ההראה.
ד,סע״ס השפר עד שופו.
ד,םע״ת הוכיס שופו על מחילמו .׳
הספרית השפר ומעניה.
הסרה״פ השכמה רוב הפושקים.
הס״ש השבה שמאל.
הסשד,״ת המראה שפק שמה המראה.
הס״ת הלכוח שפר מורה.
הע׳ העובדים ,העכין ,הערה ,העמקה.
ה״ע הגע עצמן ,הוא עמוק ,הימר
הליכוה עולם ,הלכוה:
עשקא,
עבדים- .עדוח ,־ערכין ,הרהור
הר עיבל.
עבירה ,הרי עלי,
העב״ד העמדה בדין.
העכ״ס העוקק במצוה.
העבמה״ק העושק במלאכה־ הקודש.
ד,עב״ק העברה קולמש.
ד,ענ׳׳י השפדים על גדולי ישראל.
ד,ע״ד העלם דבר.
העדש״צ העלם דבר של צבור.
ד,ע״ה המלן עליו השלום ,הנביא עליו
השלום ,ה״ על הי.
העד,״ב העולם הבא.
העד,״ז הע\לם הזה.
העוכ״י העורבים ובכי יוכה.
העוד,״כ העולם הבא.
העוד,״ז העולם הזה.
העוה״ע העמדה והערכה.
העוה״ר העור והרועב ,העמיד והערין.
העו״ח הלכוה ערכין וחרמים.
העולפהית העובר לפני המיבה.
העו״ס העולה מזה.
העו״ת הלכוה ערובין ומחומין.
^j:

הע״י
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הע״י הבא על יבמחו,
יחיו •0 .עליהם יראה.
העי״א ה׳ עליהם יחיו אמן; ה׳ עליון
יברך אוהו.
העבר
הע״ל המאבד עצמו לדעה,
■
לעובה.
העל״ה העובר לסכי החיבה.
העל״ט העבר לעובה.
העמוהע״ר העמלה והערכה.
העמ״נ העלאה מיין כיקבין.
הענ״צ הקפדים על נשים צדקכיוח.
העע״ל העבר עלינו לעובה.
הע״ק העברה קולמס.
העק״ט הרהורי עבירה קשין מעבירה.
הערמה
הע״ר הכי עכברי רשיעי;
רביח.
הע״ש העלה שלמה ,הערב שמש.
העש״ל הכני עומד פס לפניך.
הפשוק/
הפטרה/
הם׳ הפוקקיס/
הפלשה.
ה״ם הברה פשוטה /הכי פירושו /הכי
הלכוח
הלכה פקוקה,
פריך,
הלכוח
הלכוח פקח,
פק 1קוח/
ה׳ פרצופים,
פרה ,ה׳ פעמים,
הרבה פעמים ,השגחה פרטיה.
הפ״א הלכוח פרה אדומה.
הפברי״ח הפוחח גלי לשוח ידקרכו
חרב.
הפכרי״נ הפוחח בלי רשוח ישככו כחש.
הפ״ג הפקד גדול.
הפ״ה ה׳ פעמים ה׳.
הפו' הפוקקיס.
הפו״ב הפורח באויר.
הפף׳פ הפלא ופלא.
הפד׳ר הלכוח פריה ורביה.
ה פ ט׳ הפטרה.
הפ״כ הפך כרכה.
הפלא״ה הקטן פנחק לוי איש הורוויטז.
הפל שב״ע הפלאח שבערכין.

ה״לו

הפ״מ הלכוח פקולי מוקדשין ,הפקד
ממון ,הפקד מצוה ,הפקד מרובה.
הפ״נ הפרח כדרים.
הפס׳ הפקד ,הפקקה.
הפס״א הפקקה א׳.
הפס״ב הפקקה ב׳.
הפס״ד הפקק דין.
הפקד מרובה.
הפס״פו הפקד ממון,
הפס״ק הפקד קצה.
הפקקה
הפס״ר הפקקה ראשונה,
רבחי.
הפס״ ש הפורק קוכח שלום .הפקקה
שכיה.
הפ״ק הפקד קצה.
הפר׳ הפרחון ,הפרק ,הפרשה.
הפש׳יא חפה שאמר ,הפה שאקר.
הפשב״ע הפלאה שבערכין.
הפ״ת הפרו חורחך.
הלכוח ציצה,
ד,״צ הלכוח צדקה,
הן צדק ,הר ציון.
ישולם ,הצעיר
הצב״י הן צדיק
בישראל ,הצעיר בעבדי יי.
הצ״ה הצד השוה.

הצה״ש ״

״

הצה ש״ב הצד השוה שבהן.
הצו״ג הכל צפוי והרשוח נחוכה.
הצ״ל היה צריך לומר ,הצב למיכהו.
הצריך לעכיככו ,השעה צריכה לכך.
ד,צל״ח הכל צריכין למרי חיטי ,הציון
לכפש חיה.
הצלנ״צ הצלחה כצחיח.
הצל״ם הצריך לפרט.
הצ״נ הצלח כפשוה.
הצעמלאי״ם ה׳ צבאוח עמכו משגב לכו
אלחי יעקב קלה.
ד,צת״פ הצור חמים פעלו.
הק׳ הקדוש ,הקטן.
ה״ק האי קרא ,הא קשיא ,הכי קאמר,
הכי
הכי קאמיכא,
היכי קחני,
הכל קדש;
קאמר ,הכי קחני,

מן״א_
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הלכוח קטנותו
הלכוס קדושין.
הלכוח קצובוח.
הלכוח קמא.
העברת קולמש ,ה׳ קוכטרקיס.
הק״א הכי קאמר״ הקלבן אהרן.
הקדיש
הק״ב הדייט קרען בראש.
בעל.
הק מה הקדוש ברוך הוא.
הקד״ח הקדמה חיובית.
הקד״ש הקדמה שיללת.
הקה״ח הלכות קדוש החדש.
הקה״מ הקדמת המחבר.
הקה״ס הקדמת הקפר.
הק״ט הלכות קטנות.
הקטח״ר הקטר חלבים ואברים.
הא קשיא לן.
הק״ל הא קיימא לן.
הדרא קושיא לדוכתיה ,הקודם לבא.
הק״ם הלם קרן משיחך.
הקמ״ל הא קמשמע לן.
הקפ״ת הלכות קריאת שפר תורה.
הק״פ הלכות קרבן פשח.
הקק״ל הא קא קשיא ■ליה.
הקר״נ הקלוש ר׳ נתנאל.
הקיש הלכות קריאת שמע.
ה״ר הביא ראיה .הושענא רבה .היזק
ראיה .הלולא רבא.
הרא״ה הלב ר׳ אהרן הלוי.
הרא״ט הרב ר׳ אליהו מזרחי.
הרב
הרב ר׳ אלכשנדר
ר׳ אליעזר ממיץ.
מרגליות .הרי אח מגורשת״ הלי
את מותרת.
היאמ״ג הרי את מגורשת.
הראמ״ק הרי את מקודשת.
הרב ר׳
הרא״ש הרב רביכו אשר.
אהרן ששון.
הרב
הר״ב הלכה רוחה בישראל.
הרצון בו.
רבנו ברטנורא.
הרב״ה הרחום ברוך הוא.
הדב״י הרב בית יושף.
הדב״ש הרב בית שמואל.
ה ר ב ת ב״ ר הרבץ סורה ברבים.
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הרצ״א

הרד״ל הרב ר׳ דוד לוריא.
ד.רה״ג הרב הגאון ,הרב הגביר.
הגדול.
הרד.״ח הרב החכם.
ד.רה״ל הרחבת הלשון.
הרד.״מ הרב המגיד.
ד,רד.״צ הרב הצדיק.
הרה״ק הרב הקדוש.
ד,רו״ג הרים וגבעות.
ד.ר״ז הרי זה.
הרז״ג הלי זה גיטך.
ה ת״ ה הרב ר׳ זרחיח הלוי.
ד,רזוו״י הרב ר׳ זאב וואלף יעבץ.
־מועד.
הרז״ט הלי ז ה :מגורשת.
־מיתרת .־מקודשת .־משובח.
ד״ר׳ח השם רב חשד.
הרח״א הרב ר׳ חיים אליהו.
הרח״ן חרב ל׳ חיים כחן )דעמביצער(.
ה רט״ב הנותן ריח טוב בפירות.
ד.ר״י המלך רם ישרון.
הריא״ם הרב ל׳ יצחק אשככדרכי.
ד״ריז״ל הלב ר׳ ישראל זכרונו לברכה
)בעש״ט(.
הרי״ש הרחום יתברך שמו.
ד.רכ״מ הרכי כפלח משכבו.
הרכפ״ט הרכי כפרת משכבו.
הר׳יל היה ראוי לומר .הלכתא רבתא
לשבתא .הראויה להתכבד.
הרל׳יח הגאון ר׳ לוי חיים )כתר חורה(.
הרלנ״ט הראוי לנטילה.
ד.רלש״ד ,היזק ראיה לאו שמיה היזק.
ד,רמב״מ הרב לבינו משה בן מיימון.
דורמב״ן הרב לבינו משה בן נחמני.
ד.רמ״ז הרב רביכו מש׳ה זכית .הלכי מזמן.
הרמטע״ה הלב מטעם הממשלה.
ה ר מי ל הלב ר׳ מאיר ליב.
הר״נ הרב לבינו נשים ,הרכי נזיר.
הרע״ב הרב ר׳ עובדיהו ברטנורא.
הר׳׳ם הלב ר׳ .pD
הרצ״א הרב ר״ צבי אלימלך.

הרב

הר״ר

-
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הת״ת

השי״ל השם יפקדך לשלום.
הר״ר הרב רביכו.
השי״ג השם ינחמהו.
הרש״א הרב רביכו שמואל אידלש.
ה׳רש״ה היזק ראיה שמיה היזק ,הרב ■ השי״ר השם ירחם.
השי״ש השם ישמרנו.
ר׳ שלמה הלוי.
הרי השי״ת השם יתברך.
הרש״ל הרג  0שלמה לוריא,
השיתב״ש השם יתברך שמו.
שלך לפניך.
//
״
השית״ש ״
הרש״ש הרג ל׳ שמואל שטראשץ.
הש״ל הלי שלך לפניך.
הרתי״ט הגאון רביכו חושפוס יום טוב.
הש׳ השאלה ,השגה ,השלם .השנה /השמ״א השמעת אזן” .
השעה ,השער ,השערה ,השקפה ,השמ״ש הרב שלום מזלחי שלעבי.
ה״ש האלברשטאלט,
הביאה שליש ,ד,ש״פ הגדה של■ פקח.
הוגלי שמיס ,הוראת שעה ,הלכות  :ד,ש״צ הן שלך לדק ,השליח צבור.
־שבועות ,־שבת ,־שגגות ,־שחיטה ,הש׳־ת הדורש שלומו תמיד.
הלל השס ,הלי שלך ,הל שלוס .השתל״א השתדל להיות איש.
היכי
הולך חמים,
ה״ת הא תיכח,
הש״א השבת אבידה.
תמצא ,הכא תרגמו ,הכי תרגומו,
השאה״ט הלכות שאר אבות הטומאה
הלכות :תמורה ,־תענית ,־תרומות,
השא״נ היזק שאינו כיכר.
־תשובה ,הנותן תשועה.
השאנלש״ה היזק שאינו כיכר לאו
הלכות תשעה
הת״ב הכל תלוי במזל,
שמיה היזק.
המרביץ תורה גישראל,
באב,
ד,שאנש״ה היזק שאינו כיכל שמיה היזק.
המרביץ תורה ברבים ,התלויות בארץ.
הש״ב הגס שאול בנביאים.
ד.שבא״ל הבאת שלום בין אדס לחברו .התב״א התלויות בארץ.
השב״ה השס ברוך הוא.
התו׳ התוקפות ,התורה ,התורכי.
הש״ג השגת גבול ,השלטי גבוריס.
התור,״ט התורה והמצוה.
התחיה
השג״א השאגתאריה ,השגחה אלהית ,התוה״ם התורה והפלקופיא,
והפדות.
השג״ב השגחה כללית.
התוד,״ק התורה הקדושה.
ד,שג״ם השגחה פרטית.
התב״ם הכל תלוי במזל.
הש״ד הגהות שערי דורא.
התחיל,
התחיה,
התח׳ התחייב,
הש״ה הוראת שעה היתה.
התחלה ,התחתון.
השהה״ש הפה שאקר הוא הפה שהתיר.
התט׳׳ט הולך תמים טעמי מצות.
,
השוה״א השמיס והארץ.
ה״ת כה״ת הכי תנאי כהני תנאי.
השו״ק הכל שריל וקייס.
התלב״א התלויות בארץ.
השו״ט הלכות שחיטה וטלפוח.
,
 .הת״נ התרת כדרים.
השו״י הלכות שמיטה ויובלין.
השס ילחס ,השס הת״ם התראת קפק.
הש״י השג יד,
הצור תמים
הת״פ הלכות תפלה,
ישמרהו ,השס יתברך.
פעלו.
השי״א השס ישמרהו אמן.
הת״ק התרת קללות.
ד,שי״ד השס ינקום דמו.
התר״ם התראת קפק.
השיד״ע השם ינקום דם עבדיו.
הת״ת הלכות תלמוד מורה.
השי״ו השם ישמרהו ויחיהו.

וא״ו

־
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ואעעש״ם

ר
ו ואו; ווארשוי /ווילכא; וויכיצא.
וא׳ ואחל; ואחל; ואמר.
ואי
ואי אפשר׳
וא״א ואי אמרח׳
ואס
ואין אומרים׳
אשמעיכן׳
אמר׳ וא:י אומר.
ואאב״ח ואין אהה בן חורין.
ואא״ל ואי אפשר לומר.
ראאל״ב ואי אפשר לומר כן.
וא״ב ואי בעיה׳ ואין בא.
ואב״א ואי בעיה אימא.
ואכ״ב ואין בו כרס.
ואב״ל ואחד בלב.
בעיה
ואכע״א ואי
אימא.
ואבר״ח ואני ברוב סתדך.
וא״ג ואיה גרסי.
וא״ד ואיכא לאמרי׳ ואיה לאמרי.
ואד״ג ואיה דגרקי.
וא״ה ואלו הן.
ואה״נ ואין הכי כמי.
ואה״ת ואל ההפלה.
ואור״ת ואומר רביכו הס.
ואושו״ב ואכלה ושבעה וברכה.
וא״ז ואחל זה׳ ואחר זה.
ואז״ב ואין זה ברור ,ואני זאח בריחי.
וא״ח ואתי חיורי.
ואחו״ג ואיכו חוזר וכיעור.
ואמרו
ואחר זה׳
ואח״ז ואחל זה׳
חכמיכו ז״ל.
ואח״ב ואחרי כן׳ ואחר כך.
ואחכ״א ואחר כך אומריס.
ואחכב״ע ואחר כך באו עליס.
ואחכו״ל ואמרו חכמיכו זכרוכס לברכה.
ואחת
ואח״ל ואין חבין לארס,
לאחריה.
ואחלש״ב ואין הבין לארס שלא בפכיו.
וא״י ואורך ימיס ,ואינו ילוע׳ ואיכו
ואיכו יכול׳
ואיכו יודע,
יהודי,

ואס ירלו׳

ואל יעבור׳
ואיז ישראל.
ואיכו יכול
ואי״ל ואינו יכול לומר׳
לישבע.
ואיל״ט ואיכו יכול לישבע משלס.
ואי״ם ואל יהיו מזידין.
ואי״ע ואל יעבור.
ואמרו
ואס כן׳
וא״כ ואין כל׳
כולס.
ואכ״ט ואין כאן מקוס.
ואכמ״ל ואין כאן מקוס להאריך׳
,
ואכתי מיבעי ליה.
ואכס״ל ואתה כרחוס סלח לכו.
וא״ל ואזלו לעעמייהו .ואין להקשות.
ואמרי
ואס לאו,
ואין לומר׳
ליה׳ ואמר לך׳ ואפשר לומר.
ואל״ה וחייב אלס לחקור הלין.
ואיכו לפי
ואל״ב ואהבת לרעך כמוך׳
כבולו׳ ואס לא כן.
ואלפ״ב ואיכו לפי כבולו.
ואין לו
ואל״ק ואין לו קרכיס׳
קשקשת.
ואין מקרבין,
וא״מ ואין מורילין׳
ואין מלטרפין.
ואמ״ב ואין מורין כן.
ואמל״ג ואין מקרבין לגדול.

ואמסל״ג ״

״

ואס יש,

״

וא״נ ואיכו כאמן׳ ואין נופליס.
ואנב״י ואכחכו כברך יה.
ואנימוע״ה ואכחכו כברך יה מעתה ועל
עולס הללויה.
ואין כראה
ואנ״ל ואיכו כראה לי,
לומר.
ואנ״מ ואין כאה מקייס.
וא״ע ואיכס עולביס.
ואעג״ט ואימוריס על גבי מזבח.
ואעעש״ם ואינו עולה על שלחן מלכיס.

T.
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ובפ״נ

ואע״ם ואף על פי.
וביו״ט וביוס טוב.
ואעפ״ב ואף על פי כן.
ובי״ם ובל ימלא.
ואפ״ר ואין פגע רע.
וכיי״ג וביין נשך.
וכ״כ ובאי כחו ,ובין כך ,וב׳ כרעיס,
ואצ״ל ואין לרין לומר.
וברכת כהניס.
ואצל״ז ואין לרין לומר זו.
■
ובכ״א ובכל אחד.
וא״ק ואמר קרא! ואחה קדוש.
וא״ק ית״י א״נ ואתה קדוש יושב ההלוס ובב״ז ובכל זה.
ישראל אל כא.
ובכ״ט ובכל מקוס.
וא״ר ואינו רולה.
■
ובפ׳ש ובכל שעה.
ואר״פ ואחד ראש פשוק.
ובכת״ב ובכן תן כבוד.
וא״ש ואיט שומע ,ואלה שמוח ,ואחי ובכת״פ ובכן חן פחדן.
ובל״א ובלשון אשכנז■ .
שפיר.
ובל״ג ובא לליון גואל.
ואשא״ת ואס שגיחי אתי חלין.
ואשאת״ם ואס שגיחי אחי תלין משוגסי .ובלעית ובין לא עשה תשובה.
ובל״צ ובא לליון.
ואש״ר ואלס שמות רבה.
ואל תעשה ,ובלצ׳׳ג ובא לליון גואל.
וא״ת ואונקלש תרגוס,
ובלצגבב״א ובא לליון גואל במהרה
ואס תאמי ,ואני חפלחי.
בימינו אמן.
ואת״ל ואס חמלא לומר.
ובל שאל״ל ובלבד שיכוין את לבו למקוס
ואתליע״ר ואני תפלתי לן יי עס רלון.
]לשמיס[.
ואת״ע ואל תעשה עדיף.
ואס וב״מ ובי מבואר ,ובתי מדרשות.
ואתצ״ל ואל תלערך לבריות,
תמלא לומר.
ובמ״ד ובר מן דין.
ובני ביתו,
וב״ב ובן בנו,
ובני וכמיו״ט ובמולאי יוס טוב.
בכיו .ו׳ בניניס בו.
ובמח״כ ובמחילת כבודו.
ובג״ל ובגד ללבוש.
וכמע״ט ובמעשים טובים.
וב״ה ובית הלל ,ויהי בנשוע הארון .ובמ״ש ובמולאי שבת* .י
וב״ג ובפני כחחס.
וכה״א ובית הלל אומריס.
וכנ״א ובנוקחא אחרינא ,ובני אדם.
וכה״ו ואס בת היא ומיה.
ובה״ם ובהפשד מרובה ,ובית המדרש ,ובנא״ד ,ובזה נבא אל הבאור.
ובערת הרע מקרבך ,וברכת המזון .ובנ״י ובנחה יאמר ,ובני יונה ,ובני
ישראל.
ובהפ״ט ובהפשד מרובה.
ובנ״ר ובני ראובן.
וכזה״ו ובזמן הזה.
ובעד״א ובעלמא דאתי.
ומד,״ל ובזה הלשון.
ובעה״ט ובערת הרע מקרבך.
ובזמד,״ז ובזמן הזה.
ובעי״ט ובערב יוס טוב.
וב״ח ובורא חשך /ובן חלולה.
ובע״ב ובעל כרמו ,ובעל כרחך.
ובחוד.״מ ובחול המועד.
ובע״נ ובעל נפש.
ובט״ח ובעובו חיינו.
.
וכידו״ש וביוס השבת ,ובין השמשות ,ובע״ש ובערב שבת.
ובפ״ט ובפישול מודעות.
ובית השמיעה.
ובפ״ג ובפני נמתס.
וכיוה״ש וביום השבת.

וב״ד

-

חודש

והףר והוא רחוס ,והוראדנא ,והושענא
וב״ר ונכי ראובן.
רבה.
ובר״ח ובראש חדש ,ובראשי חלשיס.
והזמ״פ והזמן פרעון.
וב״ש ובלון שמו.
וה״ט והיינו טעמא ,ולד הטומאה.
ובשא״ט ובשאיכו מינו ,ובשאר מקומות.
והי״א וחיש אומרים.
ובשלכ״ט ובין שלא במינו.
והי״ט רימ״ת והשם ישמרנו משגיאות
ובש״ט ובשאר מקומות.
ויראני מתורתו נפלאות.
ו״ג ו׳ גברי.
והכ״י והיה כי יביאן.
ונו׳ וגומר.
רהכשו״ק והכל שריר וקייס.
וגב״ש וגיורא בשמי שמיא.
והלכ״ש והודה לו בשעורין.
וגחז׳ל וגס סרבוכה זכור לטוב.
והלפענ״ד והנראה לפי עניות דעתי.
וד״א ועד ד׳ ארצות.
והל״ש והושיעני למען שמן.
ודא״י וד׳ אכלו ירק.
והמ״ב והוא מובן בנקל.
ודב״ל ודי בזה למבין.
והמ״י והמבין יבין.
ודו״ק ודוחק קצת ,ודרוש וחקיר קלוב
והמנ״כ והיתה מנוחתו כבוד.
וד״ל ודי לחכימא ,ודי למבין.
והנ״ל והנראה לי.
ודל״ב ודי לסכימא בלמיזא.
והנלפע״ד והנראה לפי עניות דעחי•
ודכל״ט ודי בזה למבין.
והנ׳׳ט והכי מילי ,והכפקא מיכה.
ודלט״י ודלא מוקיף יקיף.
וה״ם והיא קכתו.
ודל״ת ודחי לא תעשה.
וה״ע ווי העמודים ,ועל העולס ,וער
ודמ״ש ודע מה שתשוב.
העיר.
וד״ק ודין קיומיהון.
וה״פ והכי פירושו ,ועל הפועל.
ודרז״ל ודרשו לבותינו זכרוכס לברכה.
והצל״ע והכה צ דן לעיין.
ו״ה ווי העמודים ,ויכוח הדת.
וה״ק והכי קחני.
וה״א וה׳ אותיות.
וה״ר והוא רחום.
והא״ם הה״ב מו״ג ול״ה ואת האכשיס והרי״ע והוא רחום יכפר ערן .׳
אשר פתח הבית הכו בקכוריס מקטון
ו ה שדק והכל שריר וקייס.
ועד גדול וילאו למצא הדלת.
וו״ב וואלף באקקאוויטץ ,ווייכבערגער׳
והא״ר והא אמר ר•.
ווייקבערגער ,וויעזבאדען ,ווירצנורג.
והא״ש והיה אס שמוע ,והשתא אחי ווה״ע ווי העמודים.
שפיר.
וו״ח ותיק וחקיד.
יה״ב והדבר ברור.
ווילט״ד ווילמערקדארף.
יה״ג ודוי הגדול.
ווע״ק וועליש קטן.
וה״ד ויכוח הדת.
וד׳א וזאת אומרת ,וזה אינו ,וזה אמרי•
יהד״ל והדומים להס.
וזאה״ב וזאת הברכה.
והד״ם והדר מפרש.
וזאה״ת וזאת התורה.
והד״נ וחדר כהורא.
ודב וזה בורר ,חה ברור.
וה״ה והוא הדין.
וזבל״א וזה בורר לו אחד.
והה״נ והוא הדין כמי.
וזה״ב וזאת הברכה.
והולכ״ש והודח לו בשעורין,
 1וזה״ש וזה הוא שאמר.

ווה״ת
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וזה״ת וזאת התורה.
וזרז וזה וזה, ,וזולת זה.
.
וזוו׳׳נ וזה וזה גורס.
ודז וזולת זה ,וזרע זרעי.
וז״ט וזה טעות ,וזה טעם.
וזי״א וזרעו יירש ארץ.
וז״כ וזה כונה.
וז״ל וזה לשינו.
וזל״ח וזה לא חשר.
וזל״ק וזה לשון קדשו.
וזיגוד
וז״ט וזה מבואר ,וזה מובן׳
מימיד.
וזמב״נ וזה מובן בנקל.
וזמ״ש וזהו מה שאמר ,וזהו מה שכתב.
וזהו
וזמש״ל וזהו מה שנזכר לעיל׳
מה שרצונו לבאר, .
וז״נ וזה נכון.
וז״ם וזהו קוד.
וזס״ה וזה קוד הכתוב.
וז״ע וזה ענין.
וז״פ וזה פירושו ,וזה פשוט.
וז״פ הל״א פע־׳ב בי״ב בא״מ וב״ה וה״ו
ואמרתם זבח פקח הוא ליי אשר פקח
על בתי בכי ישראל במצרים בנגפו
את מצרים ואת בתינו הציל.
וז״ש וזה שאמר ,וזה שכתב.
וזש״א חה שאמר.
וזש״ה וזה שאמר הכתוב.
״
וזשה״ב ״ ״
וושז״ל וזהו שאמח זכרונס לברכה.
וזש״ב וזהו שכתב.
ו״ח וי חקריס.
וחהר״ל וחתיכה ’ הראויה להתכבד.
וח״ח וחוזר סלילה.
וח״י ויבאני חקדך יי.
ו חי סי וחפץ יי בידו יצליח.
וחב״ם וחן גשלס קכו.
וחל״ב וחרס לזרים בנדוי.
וחעכ״ר וחוקה עלי כרוב רחמין.
ד ט ר טפחים.

ד״מ

וטב״ב וטיסה בכותל.
וטוזב״ן וטוסכן זה בזה.
וטו״ט והן טל ומטר.
וטלמ״ת וטוב לב משסה תמיד;
וטע״ט וטעמא טעים.
וט״ת וטמא הפל.
וירא אלהים!
וי״א וזרעו יירש ארץ,
ויש אומרים ,ויש אושריס.
ויא״ע ויאקף אל עמיו.
ויב״י ומפץ יי בידו ילליס.
ויב״ש ויהא במכוהתו שלום.
וי״ג וירדו גשמים׳ ויש גורשין.
ויה״ב שנ״ר דעת״ו ואני יצחק הקטן
בן שמואל כטריה רחמנא דמן עכו
.
תבנה ותכונן.
ויה״נ ויהי נועם.
ויה״ר ויהי רצון.
ויו״א ויום אחד.
וי״ח ויש חולקין.
ויט״ל ויש טעם לדבריו.
ויי״ח ויוצא ידי חובתו.
ויי״צ ויעתר יצחק.
ויכ״ב ויד כל בו.
ויכ״ט ויכתוב משה.
ויש
ויש לומר׳
וי״ל ויש לדקדק׳
ליישב׳ ויש לקמוך׳ ויש לתרץ.
וי״ל אמ״ו אה״ע הו״ש ד״ו״י עד׳״ו יה״ל
אב״ל ועבר יי לנגוף את מצרים
וראה את הדם על המשקוף ועל
שתי המזוזות ופקח יי על הפתח ולא
יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף.
׳
ויל״ב ויש ליישב בדוחק.
ויל*ד ויש לדקדק.
ויל״ל ויהי לי לישועה.
וילע״ז ויש לקמון על זה.
וי״ל ע״ז ב שה״ד ויש לשמון על זה
בשעת הדחק.
וי״ל עמ״ש ויש להם על מה שיקמוכו.
ויש
ויש מפרשים׳
וי״ט ויש מלין׳
מקומות.

דמ״ל
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ו כ ת לי

וכן הלכה /וכן ה קניס.
דמ״ל מל״ב ויהי יי משגב לדן משגב
וכה׳־א וכן הוא אומר.
לעהוס בצרה.
וכהד״ל וכל הדומה לו.
וימת״נ ויראני מחירחו כפלאוח.
וי״ג ויהי כועס ,ויצאה כשמחו .ויש וכה״ם וכבוד ה׳ מלא /וכן היא המדס׳
וכן היה מנהגו׳
וכל המפרשיס/
נוהגי; ,ויש כוקחא.
וכן המנהג.
דנ״ל ויש נוהגי;  :להסעכוח /־לומר/
ו ם׳ וכולא.
־לקרוס- /לסקוע.
וכ״ו ואת כל ונוכחת.
וי״ם ויש ספריס.
וכ״ז וכל זה /וכל זמן.
ויע״ב ויי יאר עינינו בחורחו.
וכ״ט וכל טו /3וכן טוב.
ויעו״ש ויעדי; שס.
וכי״ב וכיוצא בו.
ויעיל ויחי עוד לנצח.
וכי״ר וכן יהי רצון.
ויע״ש ויעמוד על שורו.
וכיר״א וכן יהי רצון אמן.
ד״ם ויש פוקלי; /ויש פוקקיס.
ויצ״א וירא צורח אביו.
וכן
וכל כן/
וכ״כ וכבר כתבתי,
דצ״ב ויגבה יי צבאוס במשפט.
כתב.
ויקו״ם ויקהל ופקודי.
וכל לשון.
וכ״ל וכלהו לישרי/
ו י ^ מ ויקהל משה.
וכל״ד וכל לישנא דכוסיה.
דק״פ ויקהל פקודי.
וכל״ק וכתב לה קרא.
ויק״ר ויקרא רבה.
וכלש״ז וכל לשון של זכות.
רב.
וישע
רבה/
ויקרא
ד״ר ויהי רצו;׳
וכן
וכן מצינו.
וכ״ם וכל מקוס/
ויר״ל ויש ראיה לדבר.
משמע.
ויר״ט ויהי רצו; מלפניך /ויפק רצון מיי .וכמ׳׳כ וכן מצאתי כתוב.
ויר״ש וירא שמיס.
וכמ״ק וכן משמע קצת.
סרגס.
וי״ת ויוכס;
וכמ ש״ה וכל מאמיניס שהוא,
וית״ל ויח; לן.
וכמ ש״ל וכמו שכתבתי לעיל.
וכ׳ וכתב /וכתיב.
וכ״ג וכן נוהגין /וכן נמי ,וכן נקרא״
ו״כ ר כרכיס.
וכן נראה.
אמר.
וכ;
איתא/
וכ;
אחד/
וכ״א וכל
וכנ״ה וכן נמלאה חמלה.
וכא״א וכתוב אחד אומר.
וכנת״ש וכל נתיבותיה שלום.
וכאו״א וכל אחד ואחד.
וכן פירש.
וכ״ם וכן פקק,
וכאל״ש וכל אשר לן שכוס.
וכצ״ל וכן צריך להיות /וכן צריך לומר.
וכא״ם וכא; אי; מקוס.
וכן שמעתי.
וכ״ש וכל שכן/
להאריך.
מקוס
וכאמ״ל וכא; אי;
וכש״ק וכשניס קדמוניות.
וכ׳׳ב וכתיב ב^ןריה.
וכן
וכן תעשה,
וכ״ת וכי תימא/
וכב״ב וכל בכי ביתו.
תרגס.
וכ״ד וכל דבר /וכל דס תיה /וכ; דעת .וכת״א וכן תרגס אונקלק.
וכד״ל וכדומה ^לו /וכל דדמי ליה.
וכ״ת אה״ג וכי חימא אין הכי נמי.
וכדת״נ וכל דבר תוקף כתו; /וכל די; וכתי׳ וכתיב,
תוקף כתו; ,וכל די; תורת כאמנות .דכת״י וכן תרגס יונתן.
וכ״ה וכאן היה /וכן הוא /וכן היר /.וכתע״ד וכי תעלה על דעתן.

— — s7
ועיין לעיל/

ד ל ויסן לן־ /ועד לחכמים/
ועיין לקמן.
ועד
ולא אמריכן/
ול״א ולא אמר׳
לחכמים א׳.
ולאב״ח ולא אהה נן חורין.
ולאח״מ ולאחר מיהה.
ולאע״י ולאין אונים עצמה ירבה.
ועד
ולא בעינן/
ול״ב ולא בלע/
לחכמים ב׳.
ולבד״ע ולא בדרדקי עצה.
ולב״ח ולבקוף חיברו.
ולבט״א ולא בר עבחא אנא.
ולב״י ולא בילק ידענא.
ולבי״א והצנע לכת ביס יי אלהיך.
ולב״ם ולא בסוף.
ולבסמ״ם ולבסוף מאי סבר.
ול״ג ולא גריס /ולא גרסינן.
ול״ד ולא דמי׳ ולא דק» ולאו דוקא/
וליה דיין ,וליה דכותיה.
ולהבחל״ח ולהבדיל בין חיים לחיים.
ולה״ט ולד העומאה.
ולה״י ולהשימע ינעם.
ולה״י ותעב״ט ולהשומע ינעם וסבא
עליו ברכת נווב.
ולז״א ולזה אמר.
ול״ח ולא חיישינן /ועד לחכמים.
ול״ט ולד עומאה.
ול״י ולא ימות.
V
ולי״ד ולית דיין.
ולי״פ ולא יפקד.
ולי״ש ולא ישלם.
ול״כ ולא כלום.
ולכאל״ש ולכל אשר לד שלום.
ולכה״פ ולכל הפחות.
ולכ״י ולכל ישראל.
ולכי״ש ולכל ישראל שלום.
ולכ״פ •ולכפרת פשע.
ו ל ל וליכא למימי /ולית ליה /ולמה
ליה.

ולל״ג ולא לגבוה.

וטב^*______________1

ול״מ ולא מוריד /ולא מורידין /ולא
ולא מצי/
ולא מצאתי/
מיבעי/
ולולא מסתפינא/
ולא משחכחין/
ותו לא מידי.
ולט״ד ולמאן דאמר.
ולמ״ה ולא מן העשוי.
«
ולטה״ע ״־ ״
ולמ״ט ולמעשים טובים.
ולמ״ל ולא מצי למימר.
ולמע״ט ולמעשים טובים.
ולמע״ק ולא מעוקצך.
ול מע ש״ ט ולמעשים טובים.
ול מ״ צ ולא מצאתי.
ולא
ולא נהירא/
ול״נ ולא נברא/
נמסרה /ולי נראה /ולכך נאמר.
■
ולנ״ח ולוקח נפשות חכם.
ולנ״ג ולנצח נצחים.
ולע״ב ולא עלתה בידן.
ולעד״ג ולעניות דעתי נראה.
ולעדנל״פ לפי עניות דעתי נראה לפרש.
ולעה״ח ולא עם הארז חסיד.
ולע״ז ולמד על זה.
,
ולפ״ז ולפי זה.
ולפימ ש״ב ולפי מה שכתבתי.
ולפ״ע ולפני עור■ .
ולפעד״ג ולפי עניות דעתי נראה.
ולצ״ה ולצרה הזאת.
ול״ק ולא קרירא /ולא קשיא.
ולר^״ל ולא קדשה לעתיד לבא.
ול״ש ולא שכרן׳ ולא שנא.
ולש״ב ולא שכרן.
ול״ת ולא תימא׳ ולא העשה.
ו'
ויקהל משה/
ו״ט ויחל משה,
מדות /ו׳ מלאים.
ומא״ח ומר אמר חדא.
ומא״ט ומה אני מקיים.
וכל מעשיו
ומ״ב וזה מובן בנקל/
ברוכים.

ומבט״ד — ומב״ד ומבטל דבל.

ו&כקש*כ
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ועה״ט

ונימוע״ה ואנחנו נ ב ^ יה עעהם ו עי
ומבקש׳׳כ ומבקש שכר.
׳
עולם הללויה.
ומ״ד ומאן 7אמר.
ונ״ל ונמצא למי /ונראה לי ,וכיאה
ומה״ג ומוריד הגשם.
ונראה לתרץ.
לפיש/
ומה״ד ומן הדין; ומתחיל הדבור.
ונלכ״צ ונזכה לראות בנחמת ציון״
ומה״ט ומהא* טעמא.
ונלענ״ד ונראה לפי עניות דעתי.
וכה״י — ומהי״ב ומן חיבוס.
ונל״פ ונראה לפרש.
ומה״ת ומן המורה.
ונלפ״ז ונראה לפי זה.
ומו״ד ומוציא דבה.
ונלפענ״ד ונראה לפי עניות דעתי.
ומדי ומודה ועוזב ירוחם.
ונ״ט ונפקא מיכה.
ו מו׳ מ וי מביתא וי מברא.
ומחומב״ה ומחומרי בית חלל.
ונט״ל ונעשה מלאכתנו.
ומ״כ והיתה מנוחתו כבוד.
ונשא עונו.
ומשיב ונ״ע וכזכר עוד,
כהלכה.
ונע״י וכרו עליו ידען.
אתריה.
כי
ומר
ומכ״א
ונפ״ש ונשלמה פריס שפתינו.
דין.
כל
ומן
דבר/
ומכל
ומכ״ד
ונש״ע ונשא עונו.
ומכדא״ל ומר כדאית ליה.
ונת׳ ונתבאר.
ומכ״ש ומכל שכן.
ונ״ת ונתנה תוקף.
ומכש״ב // //
ונת״א ונתיב איתתא.
ברעה.
יפול
לבו
ומקשה
ומלי״ב
ונת״ת ונתנה תוקף.
כבוד.
ומנוחתו
ומנ״כ
ד ם ו׳ שפירות.
ומנלח״ע ומנוחה לחיי עולמים.
ו ס ד ב ושיפה ברצון.
ומ״ם ומר שבר.
וסוהכ״ל ושיף הכבוד לבא.
בראשית.
ומע״ב ומעשה
וסו׳׳ל ושיפו להקל.
ומע׳־ט ומעשים טובים.
וס״ל ושבירא ליה.
ומפ״ח ומפני חטאינו.
וס״ט ושר מרע.
ו מצל״ ת ומצות לא העשה.
וע׳ ועיין.
ומצ״ם ומצודתו פרושה.
ד ע ווי עמודים.
ומק״ש ומקח שוחד.
וע״א ועד אחד /ועכין אחר.
ומ״ש וכל מאמינים שהוא/
ומאי שנא /ועכ״ב ועד בכלל.
ומה שכתב /ומה שנאמר.
ועל
ועל דא,
וע״ד ועיקר דירתו/
ומש״ה ומשום הכי.
דבי /ועל דעת ,ועל דין.
בכתובים.
ומשו״ב ומשולש
ועד״ז ועל דר ך זה.
ומש״ם ומאי שנא שיפא.
ועדעכ״ד ועל דעת בית דין.
ומשע״ה ומשעלה עמוד השחר.
ועד״ק ועל דעת קונו.
וד ונ א מי /ונראה.
רע״ה ועד עולם הללויה ,ועוקר תרים׳
ד׳נ ו׳ נקודות.
ועם
ועל הכל,
ועל החתום/
ונא״ט ונחלת אמרו מאל.
ועשה הרנה*
 .p b oועם הכולל,
ונ״ב וככתב בצדו.
ועה״כ ועל הכל ,ועס הכולל.
ונזלבנ״צ ונזכה לראות בנחמת ציון.
ועדדל ועד הלאומי.
ונחז״ט ונחזיק טובה,
,
ועה״ט ועד המזרחי.

ועה״ע
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ורפק״ל
ועיין פרק א',

ועל

פירוש אחר,
ועה״ע ועד העולם.
פיהם אמרו.
ועה״ר ועד הראשונים.
וע״צ ועל לואדי.
וע״ו ו׳ על ו׳.
וע״ק ועוד קשה ,ועקרי.קהל.
ועו״ב ויהי ערב ויהי בקר.
וע״ר ועד ראש ,ועד ראשונים.
ועוה״ר ועוקר הרים.
ועש״ט ועשה עוב.
ועוי״ל ועוד יש לומר.
ועש״ק ו׳ ערב שבס קודש.
ועו׳׳מ ועוד מקומוח.
ו״מ ו׳ פרקים.
ועומה״ם ועומד מהר שיני.
ופגי״ן ופור׳ן גדר ישככו כחש .׳
ועו״ק ועוד קאמר #ועוד קשה.
וע״ז ועל זה.
ופ״ו וי פעמים ו׳.
ועז״א ועל זה אמר.
ופעס״ש ופרוק עלינו קוכס שלומך.
ועז״נ ועל זה נאמר.
וצא ה שד״ה וצוד״ה ל״י צי״ד ועש״ה
וע״ח ועל חעא /ועל סעאים ,ועל ל״י מטעמי״ ם כ א ש״ר אה ב ת״י והביא״ה
ועוף צריך אחד ,העוף שחוט דם
 .חמחי! וערובי חצרוח.
הווריד*ן ושלם צולהו ויכקה דם
ועח״ל ועוד חזון למועד.
העוף ,לבהמה ישפוך ואח עצם
ועח״מ ועדים חסומים מעה.
שהוא המפרקת לשנים יפשול מבהמות
וע״ח שח״ע ועל חעאים שאנו חייבים
טמאות עופות מדוגמתם ימנע מלצודם
עליהם.
כבשים אלים שורים רחלים את השכין
וע״ט ועשה עוב.
בהחלה תבדוק יפה וגס השימנים
וע״י ועל ידי.
בדוק יפה אחר השחיטה.
ועי״ן ועל ידי זה.
'וצו״ג וצורך גדול.
ועי״ל ועוד יש לומר.
וע״כ ועל כולם ,ועל כן ,ועל כרחך .וצ״ל וצריך לומר.
וצלע״ג וצריך לו עיון גדול.
ועכ״ז ועל כל זה.
וצ״ע וצריך עיון.
ועכ״י ועל כל ישראל.
וצע״ג וצריך עיון גדול.
אמן.
ישראל
ועכי״א ועל כל
וצע״ק וצריך עיון קצת.
ו ע כ ע סי ועל כל עמו ביח ישראל.
וצע״ר וצריך עיון רב.
יעכ״ם ועל כל פכים.
וצ״צ וצרות צרותיהן.
יע׳ל ועד לחכמים ,ועיין לעיל ,ועיין ו״ק ו׳ קצות.
וקו״ב וקול כלח.
לקמן.
ו ל ף ל וקיימא לן.
ועמ שכ״ל ועיין מה שכסבחי לעיל.
וק־׳ל וקל להבין.
״
״
ועמ ש״ל
וק״ר וקלות ראש.
וע״ס ועד קופו.
ור״ד ורבותינו דרשו.
ועיין
וע״ע ועד עולם׳ ועולה על,
ור״ח ורב חשד.
ועל עכין.
יעיין ערכו׳
עודי
ור״ל ורוצה לומר.
ועע״ע וערלחס ערלמו ערלים.
ור״מ ויפק לצון מה׳ ,ולא לשעת
מלכים.
ועעש״ט ועולה על שלחן
מאלהי.
וע»ץ ורפק״ל ורפואה קרונה .לבא, , .
יעמ״א ועד פרועה אחרונה,

 1ד ל^ ,
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זא״ז

י ושר״י ושם רשעים ירקב.
ורק״ל ורפוא קרובה לבא.
וש״ש ושלום שלום.
ורק״נ ורקיקי נזיר.
וש״ת ושלום חנינא /ושמא חאמר.
ו״ש ולד שפחה.
ושת״ח ושימש חלמידי חכמים.
ושאב״י ושאינו בן יומו.
ו״ת ו׳ חקונים.
ושאיי״ל ושאינו יודע לשאול.
ות״א וחרגס אוכקלש.
ושא״ת ושאינו חדיר.
וחשובחו בצדו•
ותב״צ וחירוצו בצדו,
וש׳׳ב ושרץ נידו.
ושב״י ושמרו בני ישראל.
ות״ד וחוכן דבריו ,וחמציח דבריו.
ו שב״ת ושונים בחורה.
ותותו״צ וחשובה וחפלה וצדקה.
דמים.
ושפיכח
וש״ד ושאר דבר;
ותטו״ט וחן טל ומטר.
ושחושי״ל ושנוח חיים ושלום יושיעו ל .7ותי׳ וחירץ.
ושחי״ל ושנוח חיים יושיפו לן.
ות״י וחרגס יונחן.
וש״ט ושם עוב.
^
ותיב״ע וחרגם יונחן בן עוזיאל.
יושק.
וש׳׳י ושפחים
*.
ותיכ״ע ותרגום יונתן כחב עליו.
וש״ל ושברי לחוח.
ות״ל ותיפוק ליה ,וחערב לפנין.
בפניו.
ושלב״ם ושלא
ותל״ט וחו לא מידי.
בטח.
ישכון
לי
ושומע
ו שליש״ב
ות״ט וחנשא מלכותו.
מבואר.
ושם
וש״ט
ותט״ל ותנא מקייע ליה.
ושמ״ו ושבע מאוח ושלשים.
ותטנ״ע ולד ,חמורה ,מתו ,נתכפרו/
ושמנ״כ ושם מנוחחו כבוד.
עברת שנתי )חטאות מתוח(.
וש״נ ושם כשמן.
ות״ע ותני עלה ,ותערב עליך.
ושנו״ח ושנוח חיים.
ותע״ב וחבא עליו ברכה.
ושעכ״י ושלום על כל ישראל.
ו תעב״ ט ותבא עליו ברכת טוב•
וש״פ ושאר פושקים /ושל פשח.
ותע״ל ותערב לפניך.
ו שפ״ד ושפיכוח דמים.
וש״ר ושלום רב.
ותתכ״ב ותלמוד תורה כנגד כולם.

ו
ז׳ זאת ,זה ,זהובים ,זהר ,זו ,זווג 1 /זא״ב ישא״ג זבולן אפרים בנימין יהודה
שמעון אשר גד.
זוז ,זיין ,זכר ,זמן׳ זלע.
זה  jזאב״ב וזאב״ב זה אומר בכה וזה אומר
זאת אומרת/
ז״א ז׳ אותיות,
בכה.
אומר ,זה אינו ,זוג אחד ,זכות
אבות ,זכרון אברהם ,זכרון אהרן i ,זא״ב שמ״ן זנולן אשר בנימין שמעון
מנשה נפתלי.
זרע !
זרע אברהם,
זער אנפץ,
 :זאה״ל זכור אותו האיש לטוב.
אמת.
| זא״ו זה אלי ואנוהו.
זאא״מ זה אומר אני מצאתיה.
״
זא״ב זה אומר בכה ,זכור את בוראן /זאוא״ג » ״

I

I

זמרו אלהיס בכבוד.

I

 mזה אחר זה,

זח אל זה,

זה

זמרו אלהים

אצל זה ,זה את זה,
זמרו ,זנב אל זנב.
זא״ח זאת חנוכה.
זאח״ז זה אחל זה.
זא״י וזא״י זה אינו יכול וזה אינו יכול.
זאצ״ז זה אצל זה.
זאצ״ל זו אינה צריכה לפנים.
זא״ת עש״ו וחי״ו זכור אל תשכח עושה
שמיס ואלז והוא מיינו ואורך ימינו.
זה ברול
ז״ב ז׳ ברכות ,זה בורר,
זכלון
זכור בריח,
זהב בזהב,
זמנו בהיל,
זמן במה,
גשפל,
זרוע נשלה ,זרע ברך.
זביא זכור בלית אברהם ,זרע ברך א׳.
זב״ב ז׳ בנינים בו ,זרע ברך ב׳.
זב״ג זרע ברך ג׳.
זב״ד זמן בית דין.
זבד״ו ]הימים שראוי לקבוע בהם ל״ח
אדר[.
זבד״ר זכור בשבת דלאש חדש.
זבו״ג זבולן ונפתלי.
זב״ז זה בזה.
ז ב חו׳ד זבת מלב ודבש.
זב״ט זבחי טוביה.
זב״י זרע בירך ,זרע בית ישראל.
זבל״א זה בורר לו אחד.
זבל״ז זה בלא זה■ .
זבח משפחה.
זב״ט זבחי מחים,
זכ״ע זה בפני עצמו.
זבפ״ז זה בפני זה.
זב׳׳ק זכריה בן קבוטל.
זרע ברך ראשון.
זב״ר זבחי ריב,
זרע ברך שלישי,
זב״ש זבח שמואל,
זרע נלך שני.
זב״ת זנחי תמים.
זה גורס,
זה גוזר,
ז״ג ז׳ גנרי;
זקף
זמן גרמא,
זילבערגראשן,
גדול ,זרע גויס.
זג״כ זה גס כן.
זג״י זילנערגראשען ,זמן גרמא,

זוד*.פ|

זג״ת זיס גפן ס 6כה.
ז״ד זה דוקא /זו דעה;
זריקת דס.
זדב״ג ז׳ דבלים בגולם.
זדר״ד זקוקין דכורא ובגגורין דאשא.
זד״ל זו דומה לזו.
ז״ד ,זה האות ,זה האיש! זה הדבל/
זה הוא/
זה הדלך,
זה הדי]/
זהל הקדוש /זוכל הבליח ,זמלס
האלץ /זקני הדול.
זה״א זמרי הולג אדוניו.
ז״ה אל״י זה השלסן אשל לפני ה״.
וה״ב זמן הבית.
זה״ד זה הדבור ,זה הדבר ,זה הדין/
זה הדרך.
זהו׳ זהובים.
ןהו״כ זהב וכשף ,זהובים כשף.
זה״ו זמן הזה.
זה״ח זהל סדש /זהרי סמה.
זה״י ז׳ הימים.
וד,י״נ זה היה נלאה.
זה״כ זה הכלל /זהב כשף.
וה״ל זה הלשון ,זכות הו f5לו! זעליג
הכהן לויעלבאך.
זהלצי״ב זה השעל ליי צדיקים יבאו בו.
זד״״ט זלע המלוכה.
זהע״י זה היוס עשה יי.
זה״ק זהל הקדוש.
זכות הרבים.
זה״ר זוהר הרקיע,
זה הוא שאמר,
זה״ש זבח השלמים,
זה השעל ,זו השעה,
זה השם,
זו השנה.
זאת התרומה,
זה״ת זאת התורה,
זמן התפלה.
ז״ו זה ודאי.
זואצל״ז זו ואין צריך לומר זו.
זובא״ג זכור ושמור בדבור אחד נאמרו.
זו״ג זה וזה גולם.
זוה״ח זוהר החדש.
זוד,״רן זוהר הקדוש.
זקוקין דכורא,

זכ״ז

זי ז

]שימן

זט״ו ב״ו ד״ד וביי״ו
זדז זו וזו ,זולס זה.
ההפשקה[.
זח״ב זה וזה בודק.
זודג זה וזה גורס.
זכרון
זכר ישעיהו,
ז״י ז׳ ימיס,
זו״ח זוהר חדש.
יוסף ,זכרין יעקב ,זכרון יצחק׳
זו״כ זהב וכשף.
זרע יעקב ,זרע יצחק׳
זרע ה׳,
זד ם זב ומצורע ,זבח ומנחה ,זוטר
זרע ישראל.
זרעו יירש אלץ.
מיניה ,זוכה ומקבל ,זורק ומושיט ,ד״א ז׳ ימי אבלוס,
ז׳ ימי בראשיה׳
זכייה וממנה ,זכריה ומלאכי ,זרס זי״ב ד ימי בכי,
ומטר.
זכוחו יגן בעדנו ,זכוסו ילין בעדכו•
זומפ״ש זוכה ומקבל פני שכינה.
ד״ה ז׳ ימי הבנין.
זו״נזןונ קי ,זכר ונקבה ,זמה ונבלה ,זידז׳ח ז׳ ימי החופה.
זעיר ונוקביה^
דה״ט ז׳ ימי המשסה.
ושריש.
זקן
זו״ם זולל וקובא,
זה ישפיל
זיוז״י זה יכול וזה יכול,
וענבים.
זדע זימיס
וזה י מס.
ןן״פ זקן ונשוא פניס.
זכרונו יהי
ד״ל זכותו יעמוד לנו,
וקציר.
זרע
זו״ק זכוח וקנין,
לברכה.
זכרונוח
ושמור.
זכור
זד ש זוהר שני,
זי״ם ז׳ ימי משתה ,זכר יציאת מצריס•
ושיבה.
זקנה
ושופרוח,
זימה״ל זכור יי מה היה לנו.
ז ד ת זוהר מנינא.
זכותו יעמוד
ד״ע זכותו יגן עלינו,
זות״א זבין וזבין חגרא איקרי.
עולס.
ז״ז זה זכימי ,זולת זה ,זמורח זר׳
זיע״א זכותו יגן עלינו אמן.
זר זהב ,זרע זרען.
זיעועכי״א זכותו יגן עלינו ועל כל
ז״ז ב״ת זלפה זק בלהה מביר.
ישראל אמן.
זהרי
זהר חדש,
ז״ח זאה חנוכה,
קקליס ,זיעכ״י ,ביתו •גן על נל •שלאל.
ז׳ סדשים,
קמה,
ן ״ ן זיע״ל זנותו •גן עלעו.
ק ל א,
ן ״ ל א
זכאה חולק^ה,
זי״ר זח יצא ראשונה ,זית רענן.
חרותנו,
זי״ש ז׳ ימים סלמיס.
זחאר״ט זה חלק אדם ישע מאלחיס.
ז״כ זח כונת ,זה כפרתי ,זה כתג׳
זח״ה זאת חוקת התורה.
ז׳
זכרי כהונה,
זוקף כפופיס,
זח״ו זבת חלב ודבש.
כריכות .זרעו כלה.
זחדד *
זכ״א זה כונת אמרס ,זכות אבות.
זחףק זרע מריש וקציר.
זבב״א זכור ברית אברהס.
על
זחלעע״ק זרוק חוטראלאוירא
זכו״ב זכור ברית.
עוקריה קאי.
ז׳ טובי ,זכו״ל זכור לאברהס ,זכור לטוב.
ז״ט זבחי טוביה ,זהר טוב,
זכו״ט זכייה ומתנה.
ז׳ טפחיס.
זט״ג זכר ונקבה.
זט״ה ז׳ טובי העיל.
זטהבא״ה ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר זכו״ק זכות וקנין.
זכו״ש זכור ושמור ,זכרונוה ושופרוח.
״
״
״
״
זטד»במא*ה« ״

I

זטה״ע ד טובי העיר.

זכ״ז זה כנגד זה.

לשבחוח

זכ״י
זכרון יעקב.
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זכמן

זכ״י זכרון . qpv
יצחק.
זכיג״ב זכוסו יגן בעדנו.
זכי״ע זכוחו יגן עלינו.
זכי״צ זכרון יצחק.
זכור לאברהס.
זכ״ל ז׳ ככבי לכח׳
זכין
זכי לנעשיה.
זכור׳ לטוב.
לו .זכר לדבר.
זכל״ב זכר כולם לברכה .זעליג כהן
לויטרבאך.
זכלי״ט זכר ליציאה מצרים.
זכנ״ז זה כנגד זה.
זכרון עדוס.
זכ״ע זכוחו עולמים.
זכר עולם.
זכ״ם זה כפרתי.
זכ״צ זכרון ציון .זכר צדיק.
זכרי׳ זכריה.
זכי
זכור לטוב.
ז״ל זה לשונו.
זכר
זכרונו לברכה.
לנפשיה.
לדבר .זכר לחורבן .זכרנו לחיים.
זמן לידה .זקוק לה .זרע לבטלה.
זל״א זכור לאברהם .זכרון ליום אחרון.
זלא׳׳ל זכרה לי אלהי לטובה.
^
זל״ב זכרו לברכה.
זלב״י זכרון לבכי ישראל.
זל״ד זכר לדבר.
זלה״ה זכרונו לחיי העולם הבא.
זלה״ק זה לשונו הקדושה.
זלו״ק זרוע לחיים וקיבה.
זל״ז זה לזה .זה לעומת זה.
זכר לחורבן.
זל״ח זכר לחגיגה,
זכרנו לחיים.
זלחה״ה זכרונו לחיי העולם הבא. .
זלחו״ק זרוע לחיים וקיבה.
זלח״ע זכרונו לחיי עד.
זלז׳ט זכור לטוב.
זלי״ב זכותו לעד יגן בעדנו.
זליה״ש זמירות ליום השבת.
זלי״ט זכר ליציאת מצרים.
״
n
זליצ״ט ״

זמליה״ש

זל״ל זרעו לכם לצדקה.
זללה״ה זכרונו לברכה לחיי העולם הבא.
זלט״ב זכר למעשה בראשית.
״
״
זלמע״ב ״
זלט״ש זמירות למוצאי שבת.
זל״ע זכרונו לחיי עד.
זלע״ן זה לעומת זה.
זל״פ זכר לפקס.
זל״צ זרעו לכם צדקה.
זלקצ״ט זכרונו לברכה קדוש צדיק טהור.
זל״ש זה לא שייך .זה לא שכיח.
זל ש״ב זכין לאדם שלא בפניו.
//
//
//
זל של״ב ״
ז״ל ש״ל פ״ל זילא ליה שכיחא ליה
פריצא ליה.
זלש״ש זוכה לשני שלחנות .׳
זל״ת זכרו לתהלה.
זה
זבח משפחה,
ז״ט זבחי מתים.
ז׳ מזלות.
זכרון משה.
מבואר.
ז״ מלאים .ז׳ מלכים .זקן ממרא,
זרע מלוכה .זרע מרעים.
זט״א זמן איםורו.
זמן במה.
זט״ב זה מבואר בנקל.
זמנו בהול ,זרוק מרה בתלמידים.
זטב״ד זרע מלכות בית דוד.
זטב״ג זה מובן בנקל ,ז״ מצות בכי נח.
זט״ג זמן גרמא.
זקן
זמן הבית.
זטה״ב זמן הבא,
ממרא האמור בתורה.
זטה״ג זמן הגורן .זמן הגלות.
זטה״ז זמן ה:ה.
זטה״ל זכור מה היה לנו.
זטה״ע זמן העבר .זמן העתיד.
וטה״ת זה מן התימא .זמן התפלה.
זטו״ת זמירות ותשבחות.
זט״ז זה מזה.
זט״ח זמן חרותכו.
זט״ל זמן לידה .זריזין מקדימין למצות.
זטל״ז זהירות מביאה לידי זריזות.
זטליה״ ש זמירות ליוס השבת.

זמלמ״ ש
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זק״ן נ מ ר
זמן עצי הכחניס.

זע״כ זאב עם כנש;
זמלמ״ש זמירוח למוצאי שנח.
זע״ק זה עני קלא.
זמל״ק ז׳ מלבין קלמאין.
זע״ש זעיר שם.
זמ״נ זמן כחוז.
זמ״נ נק״ט זרעים מועד נשים נזיקין ז״ פזנ ח פקח; זה פירושו ,זה פשונו׳
זמן פלעון; ז׳ פעמים; זלע פשחן.
קדשים טהרוח.
זפ״ג זה פלא גדול.
זמעפב״ד זקן ממרא על פי ניח דין.
זפ״ה זה פירוש הכחונ.
זמע״ר זכרון משה על רש״י.
•
זפ״ז ז׳ פעמים ז׳.
זמ״פ ז׳ מיני פרעכיוח /זמן פלעון.
זמן קבוע.
זמ״ק זה מקום קבל׳
זפמ״ש זה פילוש מה שאמרו.
זכי
זכלון ציון,
ז״צ זנחי צדק;
זמקכ״ג זמן קבוץ גליוח.
צדיק; זרע צדיקים.
//
//
זמק״ג ״
זצוח״ל זכר צדיק וחקיד לנרכה.
זמק״ל זמן קדוש לבנה.
זמקל״מ זליזין מקדימין למצוח.
זצוק״ל זכר צדיק וקדוש לנרכח.
זמק״ש זמן קליאת שמע.
זצוקל״א זכר צדיק וקדוש לנרכה אמן•
זמ״ש זהו מה שאמל /זהו מה שכחב ,זצרקללה״ה זכר צדיק וקדוש לנרכה
זמן שכינה; זמן שמחחכו.
לחיי העולם הבא.
חכמים.
זמש״ח זהו מה שאמרו
זצ״ל זכר צדיק לנרכה.
זמש״ב זמן שכינה.
זצלה״ה זכר צדיק לחיי העולם הנא.
תפלין.
זמן
זמ״ת זמן חפלה;
זצללה״ ה זכר צדיק לנרכה לחיי העולם
ז״נ זאח כדנח; זה נוטה; ז׳ כקודוח,
הנ א.
ז׳ נקיים; זרוע נטויה.
ד ק זקף קטן; ז׳ קרואים ,זלע קודש׳
זנוזל״ח זה נהנה וזה לא חקר.
זרע קיימא.
זנט״ל זה נוחן טעם לדנריו.
זק״א זקן אהלן.
זכי נמי לחנליה;
זנ״ל זה נלאה לי;
זקכר״ד ,זיל קלי ני ה לנ הוא.
זכר נשמסו לנלכה.
זקף גדול.
זה קוד; ז׳ קפיריח; זק״ג זמן קנ ק גליות;
ז״ס זהב קגול;
זקד״נ זקוקין דנולא.
זל קניב.
זקוא״ל זכר קדושים ואדירים לברכה.
זס״ג זה קוד גדול.
זקואל״ב זקן ואינו לפי כבודו.
זס״ה זה קוד הכחונ.
זקו״ם זקן וקליק.
זסט״ש זה קוד מה שאמרו.
זקוצ״ל זכר קדוש וצדיק לברכה.
זס״ע זה קוד עמוק.
זקו״ש זקנה ושינה.
זסשר״ק ]אוחיוח ממוצא השנים[.
זק״ט זקף קטן.
זס׳׳ת ז״ קפילוח חסחונוח.
זמן קדוש
ד ע זה עד; זכוח עולמים; זכל עולם; זק״ל זכר קדוש לברכה,
לננה; זרע קייס לנצח.
ז׳ עמים.
זרע קודש מצנחה.־
זק״מ זקן ממרא;
זע״א זעיר אנפין.
זק״נ זרע קייס נצח.
זעג״ז זה על גנ זה.
ועה״א זקני עם הארץ.
זקני״ם זרעים׳ קדשים; נשים; ישועוה׳
זעד מ זקנות עונלוח ומניקוח.
מועד.
זע״ז זה על זח; זה עס זה; ז׳ ינל ז׳ .זק״ן נמ״ר זהב קהל נהר כמש מסר רהב^

זק*ן שמיי
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זקץ שמ״י זכר קלוש נצח שלום משכבו
יהיה.
זקעו״מ זקנות עוברות ומכיקוח.
זקצ״ל זכר קלוש צדיק לברכה.
זקרכר״ה זיל קרי ביה רב הוא.
זק״ש זמן קריאת שמע.
זק שש״ש זמן קריאת שמע של שחרית.
זקש״ת זקן ששכח תלמודו.
זקת״ח זקני תלמידי חכמיס.
ז״ר זהובים רייניש; זבחי ריב! זבחי
זווג ראשון;
זבח רשעים;
רצון;
זית רענן ,ז״ רועים; ז* רקיעים.
זר״א זרע אברהם; זרע אמת.
זר״ב זרע ברך.
זר״ד זריקת דם.
זר״צ זבחי רצון.
ןר״ק זרע קודש ,זרע קיימא.
זר״ת זבח רשעים תולה.
ז״ש זבחי שלמה; זבחי שלמים; זבח
שמואל; זהב שחוט; זהו שנאמר;
זהו שאמר ,זהו שכתב; זווג שני;
ז׳ שבעות; ז׳ שנים.
זש״א זהו שאמר.
זשאז״ל זהו שאמרו זכרונם לברכה.
זשא״י זכרון שארית יוסף.
זשבפ״ן זה שלא בפני זה.
זש״ד ,זהו שאמר הכתוב.
זשו״ל זהו שאמרו זכרונם לברכה.

ח״א

זשכ״ז זה שלא כנגד זה.
זשכנ״ז זה שלא כנגד זה.
«
י
זשלכ״ז ״ /׳
זש״נ זהו שנאמר; זוהמא של נחש.
זש״פ ז׳ של פסח.
ז־ס״צ זבחי שלמי צבור.
זש״ק זרע של קיימא.
ז ש רדל זהו שאמרו רבותינוזכרונם לברכה.
זששמ״ע זמנו של שטר מוכיח עליו.
זש״ת זקן ששכח תלמידו.
זבח
ז״ת זאת תורת; זבחי תמים,
תודה; זכרון תרועה; זמן תפלה;
ז׳
ז׳ תחתונות;
זמן תפילין,
תקוניס.
זת״ד זה תוכן דבריו.
זתדב״ק זה תוכן לברי קדשו.
,/
״
.
זתד״ק U
זה תוכן
זת״ה זאת תורת האלם;
הלברים.
זתד,״א זאת תורת האדם.
זתה״ד זהו תוכן הדברים.
זתו״ש זו• תורה וזו שכרה.
זת״ח זקני תלמידי חכמים.
ות״ל זמן חורה לחול; זמן תפלה לחול.
זתלי״ל זה תפארת לבני ישראל.
זמן תפלת
זת׳ימ זכרו חורת משה;
מנחה.
זת״ע זמן תפלח ערבית.
זת״ש זמן תפלת שחרית.

ח׳
ח׳ חברה; חדש; חומש; חזן; חיים;
חית; חכם; חלון; חלק; חקר,
חתימה.
ח״א ח׳ אמו.ת,

חביב אדם;

חד אמר,

סדושי אגדות; חדש אלול ,חומת
חזוק אמונה; חזקת אקור;
אכך;

חכמי
חכס אחל,
חיי אדם,
חכמים
חכמי אמת,
אומות,
חלק א',
אומרים; חכמת אלם,
חלק
חלק אדם,
חלק אבנים;
חנן אלהים,
חנן אומר;
סס, 7
אחל;
חקד אברהם ,חסל אלהים ,חקדי
חרט אנוש;
חקקי און,
אבוס,

חאאמפכהץיד
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מרון  ,qbסשן אהלן; סשש אסיי,
רותיכה אקורה.
ח א א מפ כ כ״ ח חזקה אין אדס מעח פניו
בפני בעל סובו.
חא״ב סרב איש ברעהו.
חא״ג חלושי אגדוח.
חא״ה סלושי אנשי השס! סכמי אומוח
ס r pי
העולס ,סלק אבן העזר,
אומוס העולם.
חאה״ג סליפי איקורי הכאה,
סלק
חאה״ע סכמי אומוח העולם,
סקידי אומות העולם.
אבן העזר,
חאהע״ז סלק אבן העזר.
חאה״ר חעא אלם הראשון.
חאה״ת סלושי אגלוח התלמול.
חאו״ח סלק אולס סייס.
חא״ז סופת אליהו זוטא.
סלק אורס
חא״ח סייו איכס סייס׳
סייס.
ח א ״ סכמי א ח ישראל׳ חקר א׳ יוד.
חא״כ סכס אין כקף.
חא״ל סברא איה ליה ,סייב אדס לומר.
חאל״ב חזק א»ז לעל בחורה.
חצר אוהל
חא״מ סלק אלהי ממעל,
מועד.
חא״ר סופין את רובו״ סיפת אליהו
רבא.
חא״ש סלושי אכשי שס.
חא״ת סיבור אור תורה.
דדב סד בהון ,חושד בכשרים ,סורבן
בית ,חורבן ביתר ,חזור בן ,חיי
בשריס .סכס באשי ,סכמה ביכה,
חכמי בבל ,חלק ב׳״ חלק בכורה,
חתן
חש בראשי,
חכוכת ביס/
גיאשיח.
חליפי בן אשר.
חכ״א חורבן ביס א״״
חב״ב־ חורבן בית ב׳.
חכ״ב ס* בנזזיס.
חב״ד חכמה ביכה דעה.
חכיחסבצלסהשרון ,סורבן בית המקדש.

חפ״פ

חכח״ ם חורבן בית המקדש.
חכה״ק חבוט הקבר.
חכ ה״ ש חבצלת השרק.
חכיו חייכו ברחמן ואסיה ,סיל בלע
ויקיאכו ,חכמה ביכה ודעת ,חסז
בתורה ומעשים.
חבו״ט חבורת מצוה ,חיי בכי ומזוט.
חכד׳ ש חיים ברכה ושלום.
חכ״ז חמץ בזמכו.
חברת בקור
חכיח חבר בן חיים,
חולים׳ סדר בחדר ,חדש בחדשי׳
חותם בתוך חותם ,חלא בר חמלא׳
חציו בן חוטן*
חככיא בן חזקיה,
ס טן
חכי׳י חווק בן יין ,סייס ב ,r
חכוך בית יוסף׳
בית יהודה׳
חכון בחור יה ,חקר ב׳ יודין.
חבי״ב חיים בן ישראל נכבשתי )ככה״ג(׳
חש בראשו יעקוק בתורה.
חשמוכאי
חכיכ״ג חביתי כהן גדול,
בן יוחכן כהן גדול.
חכי״ם חיים בן י ^ ב פאלאגי.
חבי״ת חלב בשר יין תכלת.
חכ״כ חושד בכשרים.
חכ״ל חבלי לידה.
חכל״ד חולין בעזרה לאו דאורייתא.
חכלי״ו חזק בתורה לאורן ימים ושכיס.
חיי בשרים לב
חבל״ ט חבלי מיתה,
מרפה.
חכ״מ חבלי מיתה ,חבלי משיח ,חסיד
בכל מעשיו.
חכ״נ חבי בר ככאי ,חלופי בן כפסלי.
חכי ם חכמת בן שירא.
חולין בעזרה׳
חכ״ע חבוט ערבה,
סכם בעיכיו.
חכע״ם חמן בערב פקח.
חבעפא ש״ ש חוק בערב פקס אסר שש
שעות.
חומס בית פאגי״
חכ״ם חבוש פאר,
חיק נ פ ק ח.
חייב בפשיעה,

חבצה״ש
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חבצה״ש חבצלס השרון.
חב״ק חברח בכי קלש; סומר בקודש.
חב״ר חורבן ביח לאשון.
זזב״ש ח3לי שכה ,חד גשבחא ,חורבן
בית שכי.
חבת״ח חותם בתוך חוסם.
חדושי
חד גדיא,
ח״ג חד גברא,
גאונים ,חובת גברא ,חובת גליוח,
חכם
חירק גדול,
חיוב גברא,
גדול ,חלב גמל ,חלק ג׳ ,חלק
חמץ גמור,
חמדה נכחה,
גדול,
חמר גמל ,סכוכי גוי ,חקד גדול,
חצוף גדול ,חצי גרים ,חרס גמור.
חג״כ סתימת גמרא בבליח.
חלב
חנב״י חופר גומץ בו יפול,
גבינה ביצה יין.
חגב״ש חלב גבינה בצלים שחלים.
חג״ד חתימת גמר דין.
חג״ה חדא גזלה היא.
חגוח״א חמש גבורות וחקד אחד.
חגול״ד סד גריק ולא דייק.
חגו״ש חגורת שמואל.
חג״ח חברת גמילות סקדיס.
חכם גדול
חג״י חדשים גס ישכים,
חסימת
חקר ג׳ יודין,
יקרא,
גמרא ירושלמית.
חגי״צ חגירת צפורן.
חגמ״ח חברת גמילות חסדים.
חגעי״ת חמץ גמור על ידי תערובת.
חג״ש חגורת שמואל.
חג״ת חקד גבורה תפארת.
חגת״ם סקד גבורה תפארת מלכות.
חגת״ג חסד גבורה תפארת נצח.
חושבכא דדין/
ח״ד חדישי דינים,
סייתא
חזו דאתאי,
חוח דעת,
סלק ד׳
חלוקי דעות,
דקנולא,
חלשאדעתיה ,חמודי דניאל ,חמשה
דבלים ,חצי דבל ,חתן דמים.
חד״א חד אמר ,מדרשי אגדות! חומש
דפוק א״ ,חתיכה דאיקורא.
7

ח״ה

חדא״ג חדושי אגדות.
חדא״ם חתיכה דאיקולא.
חד״ב חומש דפוס ב״.
חד״ג חלושי גאונים ,חמץ לגן גמור.
חדה״ר חלושי הרשב״א.
חדול״ג חד דייק ולא גריס.
חד״ח חקר דחסר.
חד״י חקר ד׳ יודין.
ח״ד כח״ד חושבכא דדין כחרשבנא דדין.
חד״ל חתן דומה למלך.
חדל״ע חברת דורשי לשון עבר.
חדל״ק חומרא לאתי לידי קולא.
חדל״ ש חירגא דיומא לא שמיה.
חד״מ חלא מילתא ,חלב דם מליחה*.
חדס״ו חייתא דקיערא קברת וקבלת.
חי דומם
חד״צ חברת דורשי ציון,
צומח.
חייתא דקיעלא.
חד״ק חדושי קודש
חקד דץ רחמים,
חד״ר חלוקי דרבנן,
חרס דרבנן.
חדר׳׳ג סרס דרביכו גרשום.
חדרגמ״ה חרס דרביכו גרשום מאור
הגולה.
חד״ש חלמא דבי שמשי.
חד״ת חדושי תורה ,חדרי תורה.
ח״ה חבצלת השרון ,חג המצות ,חג
חדוש
חדוש הלבנה,
הקכות,
חובת
חדושי הלכות,
העולם,
חוט
חוכו המשולש,
הלבבות,
השדרה ,חוט השני ,חול המועל,
חזקת הבתים ,חזקת היתר ,חזרת
הש״ץ ,חטאת העוף ,חי העולמים,
סכמי
חכם הרזים,
חיי הכפש,
הדור ,חלול השבת ,סלול השם,
חלופי הקריאה ,חלוץ הנעל ,חלק
ה׳ ,חמדת הימים ,חנוכת הבית,
חצר
חקדי השם ,סקילי הדור!
הכבד ,חקור הדין ,חקת הגלית,
חק תהפקח ,חשבון הכפש ,חשבונות
המדינה ,חושן המשפט.

חה״א

— «—

חרב

סכמה האלהיס! י חה״ע סדוש העולם,
חה״א סדר האוכל.
סכמי העמים,
סכמיהאומוה .סכמי האמה .ססידי
סתימת העדים.
האומות.
חה״ב סזקס הבסיס,
חטאות הפנימיות׳
סכמי הבבלי /חה״פ חג הפסח,
סכמיס הזהרו בדבריכס.
חכמת הפרצוף.
חה״ג סדושי הגלשוכי ,סוקות הגייס ,חה״צ סטאת הצבור ,סכמת הציול•
חטאת הקהל׳
סזקת הגוף ,סכמי הגויס .סתימה חה״ק חבוט הקבר,
הגמרא.
חיותהקודש ,חכמי הקבלה ,מכמה
חה״ד סכמי הדור ,סשידי הדור.
סשלי
סלופי הקריאה.
הקבלה.
סקוק
חה״ו הדושי הלכות ואגדות,
הקצות.
היוצר והאב.
חדושי הרשב״א*
חה״ר חדר הראיון.
הנובע.
סכמי
חטעס.
חה״ט סוש
חכם
סוש הריח.
חוש הראות.
חה״י סמדת הימים ,מקר ה׳ יודין.
הרזים ,חצי הריוח .חתיכה הראויה•
חה״כ סברת הככקת כ^ ,:סצר הכבד.
חהר״ל חתיכה הראויה להתכבד.
ח ה  0נ סזן הכנסת.
חג השבועות׳
חה״ש חבצלת השרון,
לו,
היא
סובה
הלכות,
חה״ל סדושי
חוס
חוט השכי,
חוט השדרה,
לן,
הוא
סולין
הלבבות.
סובת
השמע ,חכם השלם ,סכמי השעורים׳
סתיכה הראויה
סכון המרבה לסלוס,
סלול השם ,ססר השער .חצרות
להתכבד.
השיר ,חשבון השוה ,חתימת הש״ס•
הלבבות.
סובה
חהל״ב
סזה המכועה*
חה״ת סדושי התורה,
להתכבד.
הראויה
התיכה
חהל״ה
חכמת התכונה׳
חכמת התורה,
סג המצות,
חה״ט סבלי המשיס,
חכמת ההשבורת ,חתימת התורה׳
סוט
המאירי.
סדושי
סדר המטות,
חתן התורה.
חוס
המועד,
סול
המשולש,
חהת״ב חכמת התכונה.
סכמה
המשתתף,
סוש
המשיש,
חולדה ובול׳
ח״ו חוכא וטלולא,
המעשית,
סכמי המשכת ,סכמת
חטים ושעורים׳
חזק ונתחזק,
המזלות,
סכמת
סכמת המסקר,
חי וכישע ,חי וקיים ,חיים ושלום׳
המספר.
סקדי
המקום.
סלול
מלילה
חלב ודבש.
חכם ונבון,
המקום ,סשן המשפט ,חתימתהמשכה
חס ושלום׳
חס וסלילה,
•וחס׳
חהמ׳׳ד הול המועד דחג ,סכמי המדות.
חסל ו׳ .חסרות ויתרות ,מקילה
חהמ״ם סול המועד סכות.
ודלישה.
חהמ״ם מול המועד פסח.
חדא חופת אליהו .חזק ואורן .מלבים
חהמ״צ סג המצות.
חקד ואמת.
ואבלים,
הכפש.
סכמת
הכגון,
חד,״נ סכמת
חלבים
חוא״ב חזק ואמץ בתורה,
חכמת הנסתר,
חכמת הכדסה,
ואברים.
הכעריס,
סלוק
הניתוח,
סכמת
חזי
חוא״ט חולצת ואיכה מתיבמת,
סשבון
הניזק,
חצר
הנקוד,
חלקת
ואיה׳ חסד ואמת ,חסידים ואנשי
הנוצרים ,חשבון הכפש.
מעשה.
הספרים
חדר
חה״ם חג הסכות,
חו״ב חזק ואמץ בתורה ,חכמה ובינה
סכות.
המועד
חול
סוט הסיקרא,
חלב וביציס; חולדה ובור,
סטאת העוף*
חשבון העבול*

חוב״א
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חומה ובריח,
חולדה וברדלק,
חפיש
חורבן ביה ,חייס וברכה,
ובדיקה ,חקה ובלק ,חריף ובקי.
חוכ״א חזק ואמץ בחורה אמן.
חוב״ג חובת גברא.
חוכה״ג חובה הגוף.
חוכה״ל חובה הלבבוס.
חובה״מ חורבן ביס המקדש.
חובהמ״ק חורבן ביה המקדש.
חוב״ע חולין בעזרה.
חוביצ חובבי ציון.
חוב״ר חורבן בית ראשון.
חוב״ש חורבן בית שכי.
חכמה וגבורה,
חו״ג חובת גברא,
חקדיס
חמור וגמל,
חלב וגיד,
^
וגבירות.
חו״ד חוקר ודורש ,חות דעת ,חכמה
חלב ודס,
חלב יד3ש,
ודעת,
חמאה ודנש ,חרב ודס.
חוע המשולש׳
חו״ה חובת הלבבות,
חלת
חול המועד,
חוע השני,
ושת הדלקה.
חוה״ג חובת הגוף ,חוקות הגויס.
חוה״ד חוקר הדין.
חוד,״ט חוש העעס.
חוה״ל — חוד,ל״ב חובת הלבבות.
חול המועד,
חוה״מ חוע המשולש,
חוכי המעגל ,חוש המשוש ,חושן
המשפע.
חוהמ״ם חול המועד קכוח.
חוהמ״ם חול המועד פקח.
חול המועד
חוהמ״ ש חוע המשולש,
של< חוש המשוש.
חוהמש״ס חול המועד של שכות.
חוהמש״ם חול המועד של פשח.
חוה״נ חולי הכופל.
חוה״ר חוש הראיה ,חוש הריח.
חוע השכי,
חוה״ש חוע השדרה,
חול
חוש השמע,
חוע השערה,
המועד של.

חומכ״ת
חרישה

חו״ז חומרא זוטא ,חותני זקני,
וזריעה ,חרצכיס וזגיס.
דזוז״ל חוזר לראש.
חו״ח חופת חתכים ,חוקי חיים ,חיים
חלח וחבור,
וחשד ,חיל וחומה,
חש
חכא וחשלא,
חמרא וחיי,
וחלילה ,חרב וחנית.
חו״ט חובת טלית ,חוכא ועלולא.
חושן ישועות,
חו״י חומות ירושלים,
חות יאיר ,חשר ו׳ יודין ,חשרות
ויתרות.
חוי״ח חות יאיר חדש.
חוי״ל חזק ויאמץ לבך.
חוי״ר חומות ירושלים.
חוי״ת חשרות ויתרות.
חו״כ חדא ומתחזי כתרתי ,חתן וכלה.
חוץ
חו״ל חוץ לארץ ,חוץ למדינה,
למחכה ,חוץ לעיר ,חוץ לתחום,
חזק ויאמץ לבך.
חול״ד חוץ לדף ,חוץ לדרך.
חולד״ה חוץ לדרך הטבע.

חולדה״ט

U

״

,׳

חולו״ק חולין וקדשים.
חול״ן חוץ לזמנו.
חול״ל חוטא ולא לו.
חוץ
חול״ט חולצת ולא מתיבמח,
למקומו.
חול״ם חנון ורחום לכל פועל.
חול״ר חמרא וחיי לפום רבנן.
חול״ת חוץ לתחום.
חו״ט חובל ומזיק ,חובת מכא ,חוזר
חוט מקיף,
ומברך ,חוזר ומגיד,
חומרי מקום ,חוקר ומקובל ,חלי
ומכה ,חמת ומזלות ,חמץ ומצה,
חנף ומרע ,חשד ומשפט ,חשידיס
חרג
ואנשי מעשה ,חק ומשפט,
חלש ומשגר ,סשן משפט.
ומגן,
חו טד ה״ ט חוץ מדרך הטבע.
חומ״ן חיי ומזוני ,חמה ומזלות.
חומכ״ת סלא ומהסזי כהרסי.

חומ״ג
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חחא״מ
הבתים,

חזקת

הי חי׳

חז״ה חזקת
חומ״ג סובה מנא.
חזר הדין.
חומ״ע סולי מעיס.
חזה״ב חזקת חבתיס.
חומ״צ חמץ ומצת.
חוזר ונראה /חוזר חזה״ג חזקת הגוף.
חר״נ חובס כסיס,
חכס וכבון ,חזה״ת חזה התנופה.
ונעור ,חזק ונתחזק,
חזוא״ם חזק ואמץ.
חנק ונחלה.
חוטא כשכר,
חונמו״ק חי וקיס נורא מ מ ס וקדוש .חזוי״ל חזק ויאמץ לבך.
חו״ם חגר וקומא,
חיוורי וקומקי׳ חזדט חגי זכריה ומלאכי.
חורין וקדקין.
חכס וקוער,
חזו״ג חזק ונתחזק.
חזו״כין חזן וקהל ,חרישה זריעה וקצירה•
חד׳ע חולדה ועכבר ,חיה ועוף. .
חועו״ד חיה ועופות ודניס.
חזו״ש חזה ושוק.
חועמ״ש חולדה ועכבר מציין שס.
חז״ח חזקת חיוב.
חז״ט חזקת טהרה .חזקת טומאה•
חנוכה ופורים,
חד׳פ חונה פה,
חקידא ופרישא ,חפכי ופכחק.
חז״כ חזקת כשרות.
חופ״ח חופת חתכיס.
חכמינו זכרוכם
חז״ל חזון למועד,
קהלתכו.
חופ״ק חונה פח
לברכה.
חופק״ק חונה פה קהלה קדושה.
חזל״א חזי לאצטרופי.
הו״צ חובבי ציון ,חומר וצורה.
חז״ט חזקת ממון.
קרקע,
חרק חדא ועוד קאמר ,חיבת
חזמ״ק חזקת מרא קמא ,חכמה זקנה
חופה וקידושין,
חולין וקדשים,
מראה קומה.
חליס
חקיד וקדום,
חי וקיס,
חז״ן חכם זקן כשוי.
וקטן.
חרש
וקשת,
חז״ם חזקת קככה ,חיים זעליג סלא*
חו״ר חומרא רבה ,חכמי ורבני ,חנון
כימקקי.
ורחום ,חקד ורחמים.
חז״פ חזקת פטור ,חזקת פנויה•
חורל״פ חנון ורחום ככל פועל.
חז״ק חתימת זקן.
חורק״נ חלות ורקיקי נזיר.
חזק״ה חזקת היתר.
חומש שומרוני,
חו״ש חדש ושבת,
חז״ק דב חרישה זריעה קצירה זמירה
חזה ושוק ,חטים ושעורים ,ח׳
בצירה.
ושחוט ,חיים ושלום ,חמק ושוד
חז״ש חזקת שמיר.
חליז ושכון ,חרש
חק ושלום/
חזשע״ש חזקה שליח עושה סליחותו.
ושוטה.
ח״ח חבילות חבילות ,חד חריג ,חדרי
חוש״ח חוט של חקד.
חומר חרם׳
חדרים ,חובר חבר,
חוש״ט חן ושכל טוב.
ח׳
^ןקי חייס,
חופת חתכיס,
חוש׳׳ם חולו של מועד.
חקריס ,חכם חרשים ,חליפי חליפין•
חדת חותם תבנית.
חלל חלב ,חקיון חכמה ,חפץ חיים
חלק זכר,
ח״ז חוב זה ,חודש זה,
חפץחקד ,חרב חדה ,חרס חכמים
חצי זית,
חצי זהב,
חמי זקני,
•חרס חמור ,חשש חמץ.
■
חצי זכר ,חתימת זקן.
חחא״ל חברא חברא אית ליה.
חדא חזקת אבהתא ,חזקת איקור.
חזא״ל חיים זלמן אלי ש ע ^.
חחא״ט חוקרי חכמה אורת מבקריס•

חדו״ג
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חח״ג  7pnחכמה גבורה.
ה ח ד מ חלק חושן משפט.
חח״ן סלק חצי זכר.
חיים
חח״מ חובר חברים מחוכמים,
חזקיה מודיכו .חלק משן משפט.
חח״נ סכמה חקד כלח.
חח״צ חברה סובבי ציון.
חח״ת חמשה חומשי הורה.
חי ט חובה טליה! חיים טובים ,חלה
חלק טו/3
חלל טפח״
טמאה״
חמי טבריה ,חן טוב ,חצי טפחI ,
חשש טרפום ,חחימה טובה.
חט״ד חטאם דם.
חטה״ק חטאם הקהל.
חט״ח חטאה חלב ,חלמא טבא חזאי.
חט״נ חטאם כעורים,
חט״ם חטף קגול.
חט״פ חטף פחח.
חט״צ חטאם צבור.
חט׳׳ק חטף קמץ ,חוטי קורדכייחא.
ח״י חביני ילידי ,חביבין יקורים ,חביבין
חומש יריחו,
חומז יין,
ישלאל,
חוח יאיר ,חיה יחידה ,חכמי יון׳
חמדח
חכמח יוכיח ,חלק יעקב,
חקדי יי׳
חמץ ידיעה,
ישיאל׳
חק
״שן ישועוח ,חקרון ידיעה,
’ישף /חק יעקב ,חסימת יל.
חי״א ח״י אדומים ,חיי אדם.
חיא״ג חלקי יי אמרה כפשי.
,
חיכיג חרס יהושע בן כון.
ןזי״ג ח״י גדולים ,חידושי גאוכים.
חלק יורה
חילישי יורה ד עה,
חקרון ידיעה.
ייי ״ א חיים יוקף דוד אזולאי.
חיה״ח חיגול יד החזקה.
חיוה הקודש׳
חיד׳״ק חיגוט הקבר,
חתימח ידו הקדושה.
חיה״ש חילול השם.
*n׳ vחכמת יוכיח.

חיו״ג חייס יוכה גורלאכד.

-

הם

חיו״ד חלק יורה דעה.
חיוה״ק חיות הקודש.
חיוע״ו חיות ועופות.
חיו״צ חי יי וברוך צורי.
ח״י )שמכה עשר(
חי״ן חידושי זקני,
זהובים.
חי״ח ח׳ ימי חכוכה.
חיי״ם חגוש ־ יקורים  -ים  -מדבריות,
חולין  -יומא ״ ידים  -מקואות.
חי׳׳ל חיים יהודא ליב״ חקד יי ליראיו.
חיל״י חיה יחיה לא ימות.
חי״מ חתימת יד ממש.
חימ״ד .חקד יי מלאה האלץ.
חי״ע חלק יי עמו ,חק יעקב.
חי״פ ח״י )שמכה עשר( פעמים . ,ח״י
פכים ,ח״י פרוטות.
חי״ק חתימת יד קדשו.
חי״ש חיי שעה.
חי״ת חידושי תורה.
ח״כ חביבי ככפשי ,חולק כבוד ,סוקל
כל ,חזקת כשרות ,חייבי כריתות׳
חצי
חקרוך כיק,
חלוף כתב,
כופר ,חשוב כמת.
חכ׳׳א חכמים אומרים ,חכמת אלס.
חכאו״ה חכמי אומות העולם.
חכא״י חכמי ארץ ישראל.
הכ״ב חכמה כתב ביכה ,חכמי בבל.
חכ״ד חזר כל לגר ,חכמה כתר דעת.
חכה״ד חכמי הלול•
חבד״״ט חכמי הטבע.
הכה״מ חכמי המשכה ,חכמת המזלות׳
חכמת המחקר ,חכמת המקפר.
חכמת הכתוח.
חכד״״ג חכמת הכפש,
חבה״ע חכמי העמיס.
חכד״״ק חכמת הקבלה.
חכד״״ר חכם הרזים.
חכה״ת חכמת התורה ,חכמת החכוכה.
ח ם ״ ל חכמיט זכרוכם לברכה.
,,
חכ״ח חלק כחלק.

״ ״י סלליס כל •שלאל,

סכמי ־שיאל׳

חכי״ח
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חט״«

חל״י חק לישראל.
חלי״ל חשרון לא יוכל להמכוח.
חלי״ט חכם לב יקח מצות.
חלי״ש חיים לכל ישראל שבק.
חלי״ת חושה לעזרתי יי חשועתי.
חלכ״ח חיים לכל חי.
חל״ם חוץ למקומו׳ חזון למועד ,חזי
למזגי ,חזר למוטב ,חלקת מחוקק׳
חמור למשא ,חתום למטה.
חל״ט כצנ״ש חמה לבנה מאדים ככב
צדק נגה שבתאי.
חלמ״ע חזי למזגי עליה.
חל״נ חולי כופל׳ חנון לנערים ,חשרי
״ל״ ״כ״.
חל״ם חיז לשוכה.
חלע״ה חלק לעולם הבא.

חכי״ח חברח כל ישראל חברים.
חכלה״ר חכם להרע.
חכ״מ חכמח מנוח ,חשוב כמס.
חכמז״ל חכמינו זכרונס לברכה.
חכ״נ חביבי כנפשי ,חכמה כשחרה.
חב״ע חכמה מילאה.
חפ׳צ חכם צבי.
חוצפא
חכ״ש חגרוחא כלפי שמיא,
כלפי שמיא ,חכמח שלמה.
חכ״ת חכמה סתאה ,חכמי תלמוד.
ח״ל חביבא ליה ,חבלי לידה ,חוזר
חוץ לדרכנו׳
לראש ,חוץ לארץ,
חייבי
חזון למועד ,חזר למוטב,
לאוין ,חייב לברן ,חייב לו ,חכם
חלת לחם׳
חלילה לכו,
להרע,
חשד לאברהס ,חק לישראל ,חקרי
לב ,חרס לזריס ,חתום למטה.
חזי לאיצטרופי׳
חל״א חב לאחרים,
משד לאברתס ,חשרי ״ל״ ״א״.
חלא״א חוץ לארבע אמות.
חלאה״ש חל להיות אחר השבח.
חלא״ז חמץ לאחר זמנו.
־חליא״ת חושה לעזרתי יי אלהי חשועתי.
חל״ב חס לבי בקרבי ,חרס לזרים
בכדוי.
חלבנח״ ש חרס לזרים בכדוי חרס שמתא.
חלב״ב חלק בכורה.
חי־*ב״ש חל להיות בשבח.
חוץ לדרכנו.
חל״ד חוץ לדף,
חלד״ה חוץ לדרך הטבע.
חל״ה חלק לעולס הבא ,חשרי ״ל״ ;/ה״.
חלה״ג חלקת הנקוד.
חשרי »ל״
חלה״ם חלקה הפעלים,
הפעל.
' ח ל ה״ ש חילול השס ,חלקת השם.
חלו״ל חיטרא לידא ומרה לקבורה,
חמרא למרא וטיבותא לשקיה.
חל״ז חוץ לזמנו.
חל״ח חייס לכל חי.
חל״ט חלה טמאה.

חלעוה״ב ״

,,

*

חל״פ חד לא פגוס.
חלפ״ש חלק פי שכיס.
חל״ק חייב לקרות.
חלק״ו חס לח קר ויבש.
חלק״ק חונה לעתה קהלה קדושת.
חלר״א חדשים לבקרים רבה אמונתן.
חלר״ע חטאנו לפכין רחם עלינו.
חל״ש חייס לן שבק׳ חלק שלמה.
חלשכ״ע חולץ שנשחטו בשרה.
דזל״ת חוץ לתחום.
ח״ט חבלי משיח׳ חברה מקרא ,חלא
חולי מעים׳
מילתא ,חול מועד׳
חומרי מקום ,חומרי מתניתא ,חייבי
מיתות ,חייבי מלקות ,חיי מרומים׳
חימוד ממון׳ חכמי מקרא ,חכמי
משכה׳ חכמה מכוח׳ חכמת משח׳
חלות מצות׳ חלקת מחוקק ,חמד
חמש מגלות׳
ח׳ מלאים,
משה׳
ח סן
חצי משי,
חקורי מחשרא,
מצרים״ חשןמשפט ,חתום מטה׳
חתימת מילה.
חט״א חברן מית אשר ,חשר משוגעים
אני.

דןט״נ חברת מקיצי נרדמים׳
כקע . ,חמץ נוקשה.
חט״ס חומשים מחזורים
מזנים מלמדים הופיי?•

סד מינייהו

דומא״ד חגרה משכיל 6ל דל•
חמ״ב סביבה מצוה בשעמה•
המב״ד חייבי מיסות בית לין*
חמב״ז סמץ בזמנו.
״ וי ח מלביש
’ 'v
ח&םכט״א
חמב״ח חתיכה מב׳ חתיכות.
י
’
״
חמ׳׳ע
מפואר.
חמב״ט חכמה מפוארה בכלי
חומש מחוג
ערומים,
חמכ״פ חמץ בפסח.
ממשה עשי ,סנני  6מיש6ל עזיה•
חמכ״ש חביבה מלוה בשעתה.
ח מע״ ב ממשה עשר באב.
חמל
גמור,
חמ״ג חמדה גנוזה ,חמץ
חמפ״ג מלתית מורייק פת גבנה•
גמל; חמש מגלות.
דזמ״צ מירם מלן צול•
דניחנ׳
חמולי
חמ״ד חכמה מדינית,
דזמצ״ב סביבא מלוה בשעתה*
חקר מקום דפיש ,חמשת מיני דגן.
חייבי מימה
״ “״יי
חמדה״ט חוץ מדרן הטבע.
חמ״ה חברת מחזיקי הדח ,חברת מפיצי
ש״ני מלקות פ י ג ח׳ ״ייי
השכלה /חמדת הימים ,ס׳ מלאכים
משה ,חמדת שלמת•
המנהיגים.
חטשא״י חמץ שאינו ידוע•
האחין.
מן
חליצה
חמה״א
דו^ש״ה חי מלא שטיפה הדחה.
הטבע.
מן
חוץ
חמה״ט
חמן משש שעי״ י״״לי‘•
חמה״י חמדת הימים.
חמשו״ע מכניא מישאל ועזל •
ועזריה.
חמ״ו חנניה מישאל
ך^מש״י חמץ של ישראל.
וגזל.
חמק
חסו״ג חמור וגמל,
דזמש״ג חמץ של נכרי.
חמו״ד חמודי דניאל ,סקר מקום ושנם
 0 Sח,ל מישי של ס ״ ״ •
דפוק.
דזמש״פ ממשה עס^* .
ןץי>ש/׳נו מול מועד של פקח.
חמוה״ק סקורי מחקרא והכי קחני.
 V mשנינה קללה•
®
חמו״ח חמרא וחיי.
מדה שנה תורה.
 p n a nחנניה מישאל ועזריה.
דז^ש״ח חוקה על ‘
חטו״ק חקורי מחקרא והכי קתני.
י'י*’ י'  ,' w V r n mחטא״
חטו״ד חכם מופלג ורב רננן.
חמו״ש חדש מועד ושבת.
חט״ז סמי זקני.
חט״ח סדא מסדא ,חומש מאור סייס׳
חלקת מחוקקי
הנוינ.ה,מול חטיבה,
מגחכים ימדזודימ.
׳• מל אפי ^י
חשובים.
חטח״א סדא מכלל סגרחה איתמר.
חמ״ט חמי טבריה.
חמדת
חמ״י חכרת מעורר ישנים,
*שלאל ,חמץ ידוע.
חטי״ש חוץ מיראת שמים.
ח מ מכ״ ת חוץ ממעלת כבוד תורתו.

זזמט״ןג

חמתה מרובה מצילתה.

קידוריס׳

ממץ נוקשה ,״־יד
סלי גזיו•
סייס נשים
 ,1״
^
נ טי’ ״ ׳
״; .א הבית נשמח אדס׳ ״ °
אניל “'^■ •  nAמלמו.
חנ א'״ ״’  ° Lנ » ^  6שבוע״א•
״ י ם בנתה ב’ ״ם•
חנא״®
חנב' = ״ ” ״ דילמר״ סנונס »’ ״•
חדד ,״ ל״ י י ״ ^ ׳ תולה נדלק’®
מ׳ נרות ובחלש
חנוכ״י'
» 1ס

כקלי! סתמל״ן׳ ״ק׳

והלנא

וזנב•?*

 -י״ו -

זדם
חשורי

ח׳ כרוח ועס כולס חם״מ ממירא קכנתא מאיקורא,
כביח הלל,
מחקרא.
חשמוכאיס נתגברו והרגו
השמש,
חם״ע חקד עולם ,חשד עליון.
כל האויביס.
חנכ״ל שצ״מ חמה כגה ככב לבכה ח  0״פ חמשת קרני פלשתים ,חשל
קדור פקח.
שבחאי צדק מאדיס.
חסיכה נעשיח חס׳׳ק חשידא קדישא.
חנ״ג חרב כוקמח נקס,
חס שא״ם חקד של אמת.
כבילה.
חועבי
ערבה ,חבר עיל,
ח״ע חבוע
חנ״ס חמור כושא שפרים.
חייבי עשה,
חטאת עוף,
עצים,
חנע״ג חתיכה כמשיח כבילה.
חיי עוצם׳
חייב עליו ,חיי עד,
חנ״צ חצי כזק צרורוח.
חשל
חל עליו,
חכמה עילאה,
חנ״ק חקרה כעולה קרועה.
עולם ,חצי עבד ,חצי עור ,סקח
הם׳ חקר.
חכמה
קנול,
חעף
שככה,
ח״ם חזקה
חתימת עדים.
עולם ,חרפת עולם,
ח׳ שפירות,
שתימאה,
חשש חע״א חל על אישור.
שככה ,חחס שופר.
חע״ב חמשה עשר באז^
הס״א חשד אברהם,
חשד אלהיס ,חע״ז חברת עוזר דלים.
חשדי אבוח,
חעדול״ט חבל על דאבדין ולא משתכחץ•
העולם.
אומות
חסאר׳ה חשידי
חע״ה חכמיכו עליהם תשלום.
חסב״ם מקרון בפכיס.
חשה״ש חותמי! על השער.
חס״ג חקד גדול ,חקרון גדול.
חעוה״ב חלק עולם הבא.
,
חסדח״ס חקרון דחקרון.
חעוה׳׳ז חלק עולם הזה.
חס״ו חקר ״ו״.
חעוחב״ח חצי עבד וחצי בן חורין.
ואמת.
חסו״א חקד
חעז״ם חייבים על זדוכס כרת.
חסוא״ט חקד ואמת,
חומש על
חקידים ואנשי חע״ח חומרא על חומרא,
מעשה.
חייבין
חעאת על חעאת,
חומש,
חסףג חקדיס וגבורות.
על חימוצו.
־
חסוי״ת חקיות ויתרות.
העח״ם חייבין על חימוצו כרת.
חסו״פ חקידא ופרישא.
חעח״ל חכמים עשו חזוק לדבריהם.
חסו״ק חקיד וקדוש ,חקר ״ו״ קדמאה .חע״כ חייב עליו כרת ,חתימת עדים
חסו״ר מקד ורחמים.
כשרים.
חכיכא.
חסו״ת חקר ״ו״
חכם עדיף
חע״מ חייב עליו מיתה,
עוביס.
חס״ט חקדיס
מנביא ,חפץ ערבות מושבו ,משן
חס״י חקר ״י״ ,חקרון ידיעה.
ערכיו מושבו.
חסי״ד חקרון ידיעה.
חעמ״פ חייבין עליהם משום פגול.
קדמאה.
חם־״ק חקר ״י״
חענ״ג חתיכה עצמה נעשית כבלה.
חסי״ת חקר ״י״ חכיכא.
חעסא״ג חיי על שלה אמן נצח.
חעס״ל ח:מיס עשו שי :לדבריהם.
חס״כ חקרון כיש.
חסכמ״א חמירא קככתא מאישירא.
חעסנ״א חיי על שלה נצח איח.
חע״ש חבור עמולי שבע.
חס״ל חקד לאברהם.
ח״פ חג פקס ,קונת פה ,חזקה ספול,
//
חסל״א ״

^פ״א
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דושאבם

חקו״ד חקירה ודרישה.
חק״י חק יוקף ,חק יעקב.
חקל״ח חייך קודמין לחיי חברך.
חק״פ חצי קנה פגום.
,/
הקפ״ג  ,/״
חק״צ חקרי קצות.
חק״ת חקל תפוחין.
חורבן ראשון,
ח״ר חדושי רשב״א,
חכם ר׳,
חיה רעה ,חיי ראשי,
חלי ראש ,חלק ראשון.
חר איב חזרת ראשי אברים.
חר״ג חרס רביכו גרשום.
חרגמ*ה חרס רביכו גרשום מאור
'
הגולה.
חר״ו חרוף וגדוף.
חרו׳׳ח חרדל וחריע.
חר״ל חתיכה ראויה להתכבד.
״
U
חרל״ה ״
חרל״פ חייא ראש לגליל פולין.
חרטב״ט חכם רביכו משה בן מיימון.
חרטב״ן חכם רביכו משה בן נחמן.
ח רץ חידושי רביכו כקיס.
חרעק״א חידושי ר• עקיבא איגר.
חר״צ חברת רודפי צדק.
חופ
חופ שכי,
ח״ש חדש ששוכי,
ח ו ^ שכר ,חומש שמרוני,
שער,
חזרתשלום ,חיים
חזקת שמור,
שעה ,חיי שרה,
חיי
שאל,
חלול שבת ,חלול
חכמת שלמה,
מלק שלמה,
חלק שלישי,
שם,
חלק שמעון ,חלק שכי ,חלק ששי,
חמשת שקלים,
חמדת שלמה,
חצי
חציה שפחה,
חציה שלי,
חצי שקל,
חצי שעור,
שעה,
חרבן שני ,חרש
חקות שמיס,
חשופי שת ,מ׳ שרצים,
שופה,
חתמתי שמי.
חש״א חברת שבת אחים ,חיים שאל,
חקד של אמת ,משש איקור.

ח׳
חלילה פסולה,
חפף פסח,
חצי פרק,
פרקים ,חצי פרופה,
חר 3פפיוה ,חסום פה.
חפ״א חקרי ״פ״ ״א״.
הפ״ה חסימת פי האמה.
חפ״י חקרי ״פ״ *י״.
חפ״ט חתיכה ,פריעה ,מציצה.
חפ״נ חקרי ״פ״ ״כ״.
חפ״ק חונה פה קהלת.
חפק״ק חונה פה קהלה קדושה.
חפ״ש חלק סי שכיס.
חפ״ת חיים פלפיאל תולעת.
ח״צ חגירת צפורן ,חובבי ציון ,חפאת
צבור ,חכם צבי ,חלב צמר ,חמדת
צבי ,חרבות צורים.
חצא״ט חצר אוהל מועד.
חצב״ח חצי בן חורין.
חצ״נ חצוף גדול ,חצי גריק.
חצ״ה חצר הכבד.
״
חצה״ב ״
חצ ה״ ט חצר המעורבת.
חצה״ב חצר הניזק.
חצו״ט חצופה ומרשעת.
חצ״ט חצי פפח.
חצ״ל חיים צבי לערכער.
חצ״נ חצי כזק ,חצי כחמה.
חצסל״י חפאכו צורכו קלח לכו יוצרכו.
חצ״פ — ח צ פ״ ר חצי פרק.
הצק״פ חצי קכה פגוס.
חצ״ש חציה שלי ,חצי שעור.
חברא קדישא,
ח״ק חברה קברכיס,
חפף
קשה ,חזן קורא,
חזות
חירק
חיפי קורדכייתא׳
קמץ,
חכוך קפן ,חקידא קדישא,
קפן,
חרובי
קצות ,חצי קדיש,
חקרי
קרתא.
חקכטנ״ע חקין קדוש ברוב פובך כהל
עדתך.
חק״ה חיות קייס הגעה )־ שהחינו(.
חשאב״ם חולה שאץ גו קככה.
חקרב חקת ובלק,

^! ש א ץ
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חשא״ז חזקח שאיט ז ט ח.
חשא״ל חתיכה שאיכה ראויה להסכבד.
חש״ב חולין שנשחטו במזכה ,חמשיס
שערי ביכה.
ח שכ״ע חולין שנשחטו בעזרה.
חש״ג חמלו של גוי.
הש״ד חשי שכס דפוש.
חשה״ג חשבון הכפש.
חש״ו חרש שוטה וקטן.
חשוב״ג חשוכי בגדים.
חשוחב״ח חציה שפחה וחציה בן חורין.
חקדא
חשו״ט חברת ש״ש ומשניות,
שמן וחשדאין מילן.
חשו״ק חלש שוטה וקטן.
חשח״ע חטאים שאנו חייבים עליהם.
הש״י חמץ של ישראל.
חשיכ״ם חולה שיש בי שככה.
חש״ך חמול /שור ,כלב.
חש״ל חכמת שלמה.
חש*:״נ חשוכא לכהולא.
חזרת של מצוה.
חש״מ חולו של מועד,
חשמונא״י חד ש)לבנה( ,שבתאי ,מאדים,
והמה כככעים אל ישלאל ,חדש׳ שבת,
מילה ,כדה׳ אלושה ,יחוד)השם(.
חשמ״ג סייס שאל ממן נתח.
חשט״ע חשבון מעוקב.
חש״נ חנואו של כחש ,חמש שנאה כפשו,
חית של ככלי.
חשנ״ב חולין שנשחטו בעזרה.
״
״
חשנב״ע ״
חש״ם חשש שככה.
חש״ע חטאו של עגל ,חשבונו של
עולם.
חשעי״ת חצי שעור על ידי תערובות.
חש״ש עה״ם חמ׳ן שעבר עליו הפשח.

חת*ת __________________
ח שע״ש חזקה שליח עושה שליחותו.
ח ש״פ ח׳ של פשס.
חש״ק חולם ,שוא ,קמץ.
ח שקה״ד חכמי שקול הדעת.
חשקע״א חמץ שקיבל עליו אחריות.
ח שרפכ״י חמולו של ר• פכחש בן יאיל.
ח שר״ק חרפה׳ שמה׳ שרקה ,קללה.
ח שת״ט חוקה׳ שכה ,תורה ,מדה.
ח״ת חלושי תורה׳ חדרי תורה ,חולקין
חכמי
חכמה תתאה,
תרומה,
תלמוד ,חמש תשובות ,חק תוכות,
חחס
ח׳ תיבות,
חקל חפוחין,
תבנית ,חתן תורה.
חת״ב חתן בראשית.
חתבת״ח חותם בתון חותם.
הת״ד חתן דמים.
תתה״ג חתימת הגמרא.
חתה״ט חתימת המשכה.
חתה״ע חתימת העדים.
ח תה״ ש חתימת הש״ש.
חתן התורה.
חתד׳״ת חתימת התורה,
חתו״א חתכים ואבלים.
חתו׳׳ב חתן וכלה.
חת״ז סתימת זקן.
חת״ח חותם חון חותם.
חת״ט חתימת טובח.
.
חת״י חתימת יד.
חת״כ חליפתי ,תמורתי ,כפרתי.
הת״ל חתומים למטה.
חת״ט חתום מטה.
חתנ״ג חתיכה נעשית נבלה.
חת״ם חתס שיפר.
חת״ע חתימת עדים.
חתע״ב חתימת עדים כשרים
ד ת״ ת חברת תלמוד תורה.
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טה'*עז

ט׳
ט׳ טבילה׳ טהור .טוב ,טיס ,נומא
טעון׳ טעוח ,טעם .טענה ,טפה,
טפח׳ טרס.
טהרס
ט׳׳א ט׳ )=חשעה( אדומים׳
טובה אחח׳ ^ טומאה
אברהם,
טור אודם׳ ^טורי אבן,
אוכלין׳
טעם
טעוח אחס,
טל אורוס׳
אחר.
ט אד״ ה טוב אחריח דבר מראשיהו.
טא״ה טור אבן העזר.
ט אה״ט טיהר אס הטמא.
טא״ו טומאה אוכלין ומשקין.
ט או ט״ ש טוט אקור וטוט שרי.
טרפה איכה
טא״ח טור אורח חיים׳
חיה.
טא״י טרפה איכה יולדה.
ט א״ל טמאה אכי לך.
טא״ע טור אבן עזר.
טא״ק טלה ,אריה׳ קשה.
ט״ב ט׳ באב׳ טומאה בלועה׳ טור
ברקה ,טיחה בכוהל ,טעון ברכה.
טב״ ב טעון ב׳ ברכוה.
טבו״י טבול יום.
טב״ ט טובי בן טוביאל.
טב״י טבול יום ,טבחי ישראל.
טכ״כ טבילה כלים ,טיחה בכוהל.
ט בלי״ר טעם בלי ריח.
טבל״ ם טורא בטורא לא פגע.
טבילה
טב״מ טבילה בזמכה מלוה׳
טועה
מלוה׳ טועה בדבר מלוה׳
בדבר משכה.
טב״ע טביעות עין׳ טוטפוה בין עיכיך׳
טכע״י טביעות עין.
טבע״ק טבעה קידושין.
טכ״ק טבעה קידושין; טרף בקלפי.

ט״ג ט׳ גדולים ,טובה גדולה ,טופה
טליה גדול,
טיב גטין׳
גטין,
טעות גוי ,טעכח גכב.
טגמעג״ק טלי גיטך מעל גבי קרקע.
טג״ע טעם גן עדן.
ט״ד טובייכא דחכימי ,טומאה דחויה׳
טיפת דיו׳ טן דו׳ טרפא דאקא.
טד״א טומאה דאורייתא׳ טרפא דאסא׳
ט ד כ״ ר טעמא דכתב רחמכא.
טד״צ טירחא דליבורא.
טד״ר טומאה דרבכן.
טד״ ש טופקא דשטרא.
ט״ה טהרה הקודש ,טוב האיץ ,טובי
העיר ,טובה הכאה׳ טומאה הגוף,
טופס השטר׳ טורח הדרך ,טעון
הזאה ,טעם הדבר ,טעמי המלוח׳
טעמי המקרא.
טה״א טוב הארץ.
טהא״ט טובת הכאה איכו ממון.
טה״ב טעות הוא בידם.
ט ה > טומאת הגוף.
טעות הדפוק׳
טה״ד טורח הדרך׳
טעם הדבר.
טה״ז טעון הזאה.
טה״ח טהרה חולין.
טהח״ ש טהרה חשבון.
טה״כ טובת הכלל; טעם הכתוב.
טה״ט טובת הכאה ממון ,טומאת המת׳
טעמי המקורה ,טעמי המלות ,טעמי
המקרא.
טה״נ טובת הכאה.
טובי העיר;
טה״ע טהירו עילאה,
טעם העליון.
טה״ק טהרה הקדש; טובי הקהל.
טה״ש טופק השטר,

—
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טה״ת טהירו חתאה /טומאח החהוס׳ טויו״ד טור יורה דעה.
טו״כ טומאת כלים.
טעם החחסון.
טול״ט טעמו ולא ממשו.
ט״ו טוב ורעי
טביחה ומכירה,
טו״א ט״ו ) =חמשה עשר( אב; טומאח טו״ט טבח ומכר,
טוב ומטיב ,טובת מראה ,טומאת
אוכלין ,טומטום ואכדרוגיכוק /טורי
טומאת
טומאת משקין,
מדלס,
אבן.
מת׳ טל ומטר ,טנאך ומשארחך׳
טוא״ג טומטום ואנדרוגינוס.
טענה ומענה.
טואה״ע טור אבן העזר.
טימ״ט טל ומטר.
טואו״ח טור אורח חיים.
טואו״ב טומאח אוכלין.
טומ״י טומאה ישנה.
טומ״ב טבח ומכר ,טומאת כלים.
טוא״ג טומטום ואנדרוגינוס.
טו״ב טובל ושרץ בידו ,טומאה בלועה ,טומ״ג טובי ומנהלי.
טור ברקה.
טומ״צ טובה ומצלחת ,טומאת צרעת.
ודעח.
טעם
דשטרא,
טר׳ד טופסא
טוען
ט׳׳ו ניסן,
טו״נ טוב ונחמד,
טוד״ח טומאה דחויה.
טרפות
טמיר ונעלם,
ונטען,
טוד״ם טורי דפרודא.
ונבלות
טוד״ר טמא יליד רחוקה.
טו״ם טומאת סתרים.
טוד״ש טופסא דשטרא.
טו״ע טוב עין ,טוב עלם ,טומאת ערג.
טו״ה טובי העיר ,טובה הנאה.
טועמ״ל טופח על מנח להטפיח.
טוה״א טוב ה א ח.
טו״פ טרפה ופסול.
מתון.
אינה
הנאה
טוהא״ם טובם
טופ ע מל ה״ ט טופח על מנת להטפיח.
הגוף.
טוה״ג טומאה
טו״צ טובת צבור ,טורח צבור.
טוה״ד טורח הדרן.
טד׳ק טובי קהל ,טומאה קלח ,טומאת
טוה״ב טובח הכלל.
קרי ,טל ית וקיטל ,טפקר וקצץ.
טוה״ט טובה הנאה ממון.
טוקמב״ע טול קורה ]קיסס[ מבין עינין.
טוד.״נ טובח הנאה.
טו״ר טוב ורע.
טוהנ״ט טובת הנאה ממון.
טו״ש טומאת שבעה ,טומאת שח.
טוה״צ טובת הצבור ,טורח הציבור.
טו ש״ב טובל ושרץ בידו.
טוה״ק טובי הקהל ,טובת הקהל.
טוש״ע טור שלחן ערון.
טוה״ת טומאת התהום.
טו״ת טלית ותפלין ,טענות ותביעות.
//
טוהת״ה //
טות״ר טובח תחת רעה.
טדז טומאת ד ,טורי זהב.
ט״ז טומאת זב,
טורי זהב,
טמא
טו״ח טומאה חמורה.
ז׳ )=שבעח(,
זריקה,
טעון
טוחדט טור חושן משפט.
טעם זקנים.
טוח״ט טור חשן משפט.
טז״ד טעון זריקת דם.
טו״ט טוב טעם ,טומאה וטהרה.
טזו״ט טומאת זב ומצורע.
טוט״ג טוען טענת גנב.
טהלת חולין,
ט״ח טבילת חובה,
טוטו״ד טוב טעם ודעת.
טומאה חמולה.
טהרה חשבון,
טו״י טוב וישר ,טומאה ישנה ,טומאת
ט׳ חניות ,ט׳ חסדם ,טלה תלב,
ידיס.

טחוהלכ״ש
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טפח סלב,

טל חיים .טעס סטא!
.
טרפה חיה.
טחו הל ב״ ש טענו חטין והודה לו נשעורין.
טחוז״ם טוביה חטא וזיגוד מיכגיד.
טחו״ם טוביה חטא וזיגוד מיכגיד;
טור חושן משפט.
טח״י טרפה חיה.
טח״ט טור חשן משפט.
מחמ״ה טפל סומר מן העיקר.
טהפ״ח טבא חדא פלפלא חריפחא.
טחפ״ח מ מ צ״ד טבא חדא פלפלא
חריפחא ממאה לכי לקרי.
ט״ט טבחו טבוח! טוב טעס! טעון
טבילה.
טט״ג טוען טעכח גנב.
טט״ו טוב טעם ודעס.
U
ט טו״ ד ״ «
טטו״ו טמא טומאה ז׳.
טטו״ע טמא טומאה ערב.
טט״י טמא טמא יקרא.
ט״י טבול יוס .טבחי ישראל /טומאה
ישנה /טריפה יולדה.
טי״ד טומאה ידים״ טור יורה דעה.
טיו״ד טור יורה דעה.
טי״כ טירת כקף.
טילל״ ת טוב יי לקויו לכפש חדרשכר.
ט״כ טבילת כליס! טירת כסף /טעם
כעיקר.
טכ״ח טבילת כלים חדשיס.
טכלא״י טלטול כלאחר יד.
טכ״ע טעם כעיקר.
ט״ל טוב להקיז.
ט ל ב ל״ ת טב לביש לא תעביד.
טל״ג טלי גיטך.
טל ה״ב טבא לא הוי בישא.
ט ל ט״ד טב למיתב טן דו.
טלכ״ע טעמא לאו כעיקר.
טל״פ טעס לפגס.
טל״ק טלית קטן.
טל״ ש טעס לשבח.

טע״א

ט״מ טבילת מלוה; טוב מעות! טובת
מראה! טומאת מגע! טומאת משאו
טמא מס ,ט׳ מלאים /טעמא מאי/
’
טעמי מלית׳ טעמי מקרא׳ טפחא
טריפה מקום.
מוכח /טרדת מלוה
טמ״א טבח ״ משקה  -אופה /טומאת
אוכלץ.
ט מ א ״ל טמאה אכי לך■ .
ט מ״ד טעון מחן דמיס.
ט מ״ ד ואעג״מ טעון מסן דמיס ואימוריס
על גבי מזבח.
ט מ ד כ ״ ט טמירא דכל טמירין.
ט מו ט״ ת טהור מליח וטמא תפל.
טמו״ק טומאת מקדש וקדשיו.
ט מ״ ב טוב מנוחתו כבוד.
ט מ״ מ טוב מוחי מחיי.
ט מ״פ טעם מפסיק.
טמקו״ק טומאת מקדש וקלשיו.
ט מ״ר טעמי מלות ריקאכטי.
ט מ ר מ״ ה טעמי מלות ר׳ מכחס הבבכי.
ט מר ש א״ק עעמי מלות ר׳ שלמה אלקבן.
טומאת כבלה׳
ט״נ טבילת כשיס׳
ט״
טימאת כפש!
טומאת כדה#
נקודות.
טנ״א טעמים נקודות אותיות׳ טבעיות
כמוסיות אלקיות.
טנ״מ טומאה׳ נוחר .מעילה.
טנ״ע טובך כהל עדתך.
טנת״א טעמים׳ נקודות׳ תגין׳ אותיות.
ט״ם טעוח סופר׳ ט׳ ספירות׳ טפה
סרוחה■ .
טס״ד .טעות סופר הוא.
טס״ ק טעמי סוכה קבלה.
ט ם״ר טפה סרוחה.
ט״ם שק״ץ נוזלי״ם אותיות שאינם
מקבלים רק דגש חזק. .
טע׳ טעות׳ טעם.
ט׳׳ע טביעת ע'ן׳ טהירו עילאה׳ טוב
טעימת עכו״ס.
עלס׳ טובח עין׳
טע״א טעם אחר׳ טענות אמחיוח.

טע״ב
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תט״ר

ט ע׳ ק טעימת קפילא.
טע״ב כועס בשר! נועכס במוליס.
טע״ש טעון שחיטה; טעון שירה.
טע״ג טענת גנב.
טע״ת טעמי תורה; טענות חוכחיוח.
טעדכ״ר טעמא דכמב רסמכא.
טעת״ב טענות תוכחיות.
טעה״ד טעיס הדפוק /טעס הדבר.
טעה״ב טעס הכתוב; ״טענה הכפילה .ט״פ טוביה פעדער; טמון פה; טרפה
פקול.
טעה״ט טעמי המקורה; טעמי המלוח;
טפג״ט טמאה; פקולה ,געולה; ממזרת .׳
טעמי המקרא; טעס המל. 7
טפ״ד טפת דיו; טפת דם.
טעה״ם טענות חפחוחוח.
טפ״ח טפת חלב.
טעו״ב טעון ברכה.
טפ״ס טפה קרוחה.
טעו״ד טעס ודעת.
טענות צודקות;
ט״צ טומאת לרעת.
טעוה״ז טעון הזאה.
טעו״ז טעון זריקה.
טורח צבור.
טומאה קלה;
ט״ק טבעת קדושין;
טעוז״ד טעון זריקת דס.
טומאת קרי׳ טיב קדושין; טלית
טער׳ט טעון טבילה.
ט; קבין.
טעימת קפילא.
קטן;
טעוקיו״ר שעון קלוש יליס ולגליס.
טעודיד־׳ר נועון רחיצה ידיס ורגלים.
טקירר טעון קלוש ידים ורגלים.
טעו״ש טעון סחיטה; טעון שירה.
ט ק מ״ע טול קורה ]קיקס[ מבין עינין.
ומניעות.
טעו״ת טעון תנופת; טענות
טק מ״ ש טול קיסם מבין שכין.
ס.
ט ע ס זקני
טע״ז ט ע ם זח;
ט״ר טי3ול ראשון; טעמא רנא; טפחא
זקכיס.
טעז״ק טעס
רביע*.
טע״ח טעס חטא ,טעס מלב; טענות טרידר״ר טעון רחיצת ידיםורגלים.
חלושות.
טר״פ ט׳ ריש פקוק.
טע״ט ט׳ על ט׳; טפח על טפח.
טומאת
טונ שכל;
ט״ש טוב שס;
טפח.
טע״ט כרו״ט טפח על טפח נרוס
שרז; טיבול שני .טמא שבעה.
כוזבות.
טע״כ טעס כעיקר; טענות
טשבנ״ה טוב שנגויס הרוג.
טע״כ והמרי״א טעם כעיקר והיתר ט שכ רל״ג טוב שברופאים לגיהנס.
מלטר qלאיקור.
ט של״ג טוב שלא נברא.
כעיקר.
טעכ״ע טעם
טש״ע טור שלחן ערוד.
טעל״פ טעם לפגם.
ט ש״ר טובתן של רשעים.
טעל״ש טעס לשבח. .
ט ש״ ש טומאת שמונה שרצים.
מצות;
טע״מ טעמי
טלית
טעמי מקרא; ט ש״ ת טלה־ שור־ תאומים;
טעם מיתה; טענות מזויפות.
שכולה תכלת.
טעמו״ם טענות מופתיות.
ט״ ת טעמי תורה; ט׳ חקוניס.
טעמ׳ל טופח על מנת להטפיח.
ט ת״ב טפלי תלו ביה.
טע״צ טענות עצומות״
טענות צולקוח .ט ת״ר טובה תחת רעה.
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י׳  , t vיוד !o v ,יוצרוח /ים.
"״א י׳ )=עשכה( אדומים .י׳ אמרח•
יברכהו אלהים ,יד אבשלום .יד
יד אליהו,
יד אהרן.
אברהם.
יה אלי.
יד אפרים.
יד אלעזר.
יוקף
יונס אלם.
יהודה אריה.
יורשי אחרי ,יחוד אלהים.
אמץ,
ילקונו אליעזר .ישודאלהוח .יקוד
אמונה .ירא אלהיס ,יש אומרים.

יש אוסליס.

ישע אלהיס.

יא״א יהודה אריח אוקימו.
אבוסיכו.

יי אלהי

יישף
יא״ל יהפכהו אלהים לעובה.
יזכרם אלהינו לעובה.
אלמנצי.
יש אם למשורח׳ יש אם למקרא.
יאל״א ישמרהו אלהים לעולם אמן.
יש אם
יאל״מ יום אחד לפני מיחסך.
למקרא.
יאלמ״ם יש אם למשורס.
יאלמ״ק יש אם למקרא.
יא״מ יהודה אריה ממודיכא .ירא אלהיס
מרבים .ישיבה אהל משה.

יאמה״ב יאמר הכחוב.
יא״נ יזכור אלהים נשמת.
נפשך.

יא״ב יוס א׳ נקר.
יאכ״ל ירא אלהים בכל לבבו,
יאב״ש יאכל בשבה.

יא״ע יום א׳ ערב.

ישמור אח

יכוננה אלהיס גיליון.

יאעב״ת יאר עינינו בחורחו.

יא״ה ירך אמו הוא.
יא״ו יי אורי וישעי.
יאו״א יי אלהיכו ואלהי אבוסיכו,

י״ב

יהי

אור ויהי אור.
י ארח יוצר אור ובורא חשך.
יאו״מ ירא אלחים וקר מרע.
יאומ״א יי אורי וישעי ממי אירא.
יא״ח יצחק איחיק חבר.
יאח״ו יגדל אלהים חי וישהבח .ישלח
אלהים חקדו ואמסו.
ישוב ארץ
יא״י יי אלהי ישראל.
ישראל .יהיר //א• ״י״.
יאי״א יי אלהיט יי אחד.
יאיפא״ו יאר יי פניו אליך ויחנך.
יאכ״ב יד אשה כיד בעלה.
יאכאוכ״מ ישימך אלהים כאפרים וכמנשה.
יאככ״ ש יאכל בשבח.
יאכ״ו ישימך אלהים כאפרים וכמנשה.
יאכ״ם יעקב איש כפר שכניה.
י אכ רו׳ל ישימך אלחיס כרחל ולאה.

יאע״ה יעקב אבינו עליו השלום.
יאעמב״ד יבא אלינו עס משיח בן דוד.

יא״פ יד אפרים.
יאפ״ז ישראל אישר פרח זהב) =נאלד־
בלום(.
י־אפ״ש יהושע ,אלעזר .פנחש .שמואל.
יא״צ יאהר־צייט .יחומי אנשי צבור.
י־א״ק יברכהו אלהי קדם .יברכהו אלהים
קלוש .יראח אלהים קדמון .יראח
אלהים קודמח.
יא״ר יצחק אייזיק ראללער .יושף אלעזר
ראזענפעלד.
יאש״ט יאוש שלא מדעח.
יא״ת יהודה אבן חבון.
י״ב יבש ביבש .יגדל בחורה .יהודה
יחיש בשר,
יודע בינה.
בנימין,
ירבו
ימי בראשיח.
יליד ביח.
בישראל .יש בו .יש בכור .ים
ברירה.

יב״א
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יב״א יצחק בן אגרתם.
יכא״ר יצחק בן אהרן רוטעכבערג.
י״ב בקר׳
יב״ב יבא במהרה בימינו,
יבנה במהרה בימינו.
יכ״ג יהושע בן גמלא ,יוקף בן גוריון
•
יש בגידין.
יבג״א י״ב גבולי אלכקון.
יבגבנר״ט יש בגידין בנוהן כועס.
יבגי״י יבורך גבר ירא יי.
יב״ד יש בו דעס.
יבד״ל יש בו דעת לישאל.
I
״
יבדל״ש ״ ״ ״
יכ״ה יי ברוך הוא ,יעקב בעל השורים,
יש בקדשי המזבח.
יב״ה וא״ק יבא בעל הכרס ויכלה את
קוציו.
יב״ה וע״ש יבא בעל השור ויעמוד על
שורו.
יכה״ט י׳ )=עשרת( בני המן.
יבהע״ה יד בעל הששר על התחתונה.
יכ״ו יששכר בנימין ונפתלי.
יבוב״ ש יציבא בערעא וגיורא בשמי שמיא.
יכו״ג יבורך גבר.
יבוגי״א יבורך גבר ירא אלהיס.
יבו״ח יבוס וחליצה.
יבוכ״ב ידו ד.כל ויד כל בו.
יכומ״ט יגדל בתורה ומעשים שובים.
יבומ״כ יליד בית ומקנת כסך.
יכ״ז יהידא בן זאב ,יוחנן בן זכאי.
יהושע
יכ״ח י״ב חדש .י״ב חלות,
בן חנניה .יוקי בר חניכא .יעקב
בן חיים.
יהודא
יב״ש י׳ בשבת ,י׳ בשלנים,
בן שבאי.
יב״י יבנה ירושלים ,יברך ישראל ,יהודא
בנימין יוקך ,יחזק בית ישראל ,ירבו
בישראל .יתיר ב׳ יו דין.
יבי״ו יברכך יי וישמרך.
יבי״ש יעקב גן יוקף שלינףא.
יבכ״ו יגדל בתורה כהוגן וכשורה.

-

יגוא״נ

י ב כ ש כ״ ד יפתח בדורו כשמואל בדורו.
יכ״ ט י״ב מזלות ,י״ב מיל ,יהודה
ירצה בכל מעשיו׳
בנימין מנשה.
יש בו משוס.
יבמו״ם יבא בעל מחשבות ויפרע מכס.
יכמ״י ישא ברכת מאת יי.
יב מ״ ט יש בכלל מאחים מכה.
י כ מ ד ט יש בו משוס כוהן שעם.
יב״ג י״ב נשיאים ,יהושע בן נון ,ירגעס
בן כבש .ישמעאל בן נתניה ,יששכר
בנימין נפתלי.
יכנ״ה יין בשמים כר הבדלה.
יכנ״צ יראה בנחמת ציון.
יבנצו״י יראה בנחמת ציון וירושלים.
יב״ם ייבא קבא.
יושב  .בסחר
יב״ע יונתן בן עוזיאל,
יצירה
עליון .ימול בשר ערלתו,
בריאה עשיה .יש בערכין.
יכ״פ יואל בעריל פאלקאווישז•
יכ״צ יבכה בצדקה ,י״ב צלעות .י״ב
ינחני
יואב בן צרויה,
צרופים.
יפרח בימיו צדיק׳
במעגלי צדק.
יראה בנחמת ציון.
יב׳יק יתודא בר קלונימוק ,יהושע בן
קרחה ,יוחנן בן קרח ,יחוד ברכה
יס
קדושה ,יעננו ביום קראנו,
בקרבכות.
יבק״ע יש בה קום עשה.
יכ״ר יוכדב בן רכב .ישראל בכי רחמנים.
יכ״ ש יאכל בשבח .יבין שמועה ,י״ג
שבשיס ,י״ב שכת .י״ב שעת ,י״ב
יוקף
שערים .יהושע אבן שואב,
,
בן שמעון.
יבשוי״א י׳׳ג פנה ויום אחד.
י״ג יין גפן .יש גורקץ .י׳ גדולים.
יגא׳׳ל יוקף גיביאכסקי איש ליפקק.
יגן
י׳ג בריתות,
יג״ב יגילו בה.
.
בעדנו.
ינכ״א יגבר איש.
יגוא״ג יטן ואכסה.

יג״י
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יג״י יחיר ג׳ יודין.
יגי״ה יבורך גבר ירא השס.
יגי״ל יחיד גלל עצמה »ין לבונה.
יג״ל יחיל גאה לעמן ,יין ג׳ לוגין.
יג״ל םד׳ק יחיד גאה לעמן פנה זוכרי
קדושתן.
יגל״ת יסמוך גאולה לתפלה.
יג״ם י״ג מלוח ,י״ג מעלות.
ינמה״ר י״ג מלות הרחמים.
יג״ע יגן עלינו ,י״ג עקרים.
יגעול״מ יגעתי ולא מצאתי.
יג״צ י״ג צלעות.
_
ינ״ש י״ג שנה.
י״ג תיבוה ,י״ג
יג״ת יגדיל חורה,
תעניות.
יגת״ד י״ג תקוני דקני.
יגת״ר יגדיל תורה ויאדיר.
ינ״ת עה״ס י״ג תעניות על הקדר.
י״ד יל דוד ,יוסף דעת ,יוצא דופן,
יערות
ילקוע דוד,
יורה דעה,
דגש׳ יש דורשין ,יש דיחוי.
יעקב דניאל אולמו.
יד״א ידי אדם,
ידא״ם יש דיחוי אצל מצות.
יד״ה יד החזקה.
ידה״א יורה דעה הארון.
ידה״ב ידי הבריות.
ידה״ט ידיעת העבע.
ידה״ם ידי המקום.
ידו״ר ידים ורגלים.
״
ידור״ג ״
יד״ח ידי חובתו.
ידח״ב ידי חובת בעור.
.
ידח״ט ידי חובת מצה.
יד״ט ידא דטבחא.
יד״י יתיר ד׳ יודין.
ידי״ט יוסיף דעת יוסיף מכאוב.
ידיד
ידיד נפש,
ידי״נ ידיד ככבד,
נפשי.
ידינ״ם ידיד נפשי.
י

יד,כ!״פ
יד

יד״ט ידים מסואבות ,ידי משה,
מלאכי ,יודע מחשבות.
ידמ״ל יל מלאכי.
יהי
יליד נפש,
יד״נ ידיד ככבד,
דן נחש.
יד״ם ידי סופרים ,י״ל סעודות.
יר״פ יומא לפגרא.
.
יד״ש ידי שמים.
י״ד שח״ט ד״ם יין דבש שמן חומ׳ן
טל דם מיס )ז׳ משקים(.
ידתה״ ש ידיעת תכונת השמים.
י״ד ,יד החזקה ,יום הדין ,יום הכפורים׳
ינאי
יחי המלך,יין המשומר,
המלך ,יסודי הדת ,יציאת השבת׳
ישמרם
יצר הרע ,ירחמם האל,
%
השם.
יד,״א יריעות האהל.
יהא״ד ,יקוב הדין את ההר.
יד,א״ל ישמרהו השומר אמתלעולם.
יד׳״ב יצא הפסלו בשכרו.
יהב״ח ישמח האב ביוצא חלציו.
יהב״י יהודה בן יוכה ייטילס ,יקותיאל
הכהן בר יהודה.
יהב״ג יהושע בן נון.
יה״ג יוסי הגלילי ,ים הגדול ,ימות
הגשמים ,ימי הגבלה.
יה״ד^יום הדין׳ יסודי הדעת.
י״ד ,ד׳יב״ק יי הושיעה המלך יעננו
ביום קראנו.
יהו״ג יהודה וגד ,יהודה וגליל.
יהוש׳ יהושע.
יה״ז יום הזכרון.
יד,״ח יד החזקה ,יחוסי החכמים ,ימות
החול ,ימות החמה ,ימות החורף.
יה״ט ידיעת הטבע.
יד,״י יתיר ה׳ יודין.
יה״כ יהי כבוד ,יום הכפוריס.
יהכ״ג יום הכניסה.
יד,כ׳׳פ יום הכפורים.
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יוצ״ם

יה״ל יהודה הלוי ,יהודה הלוי לעורן .יו״ג יורה :דולה ,יקר וגדולה.
 .יהושע הלוי לעוויכזאהן .יחכה חשס יו״ד יוצא דופן ,יורה דעה.
יו״ה יום הדין .יום הכפוייס.
למכככס .ישמרהו השס לנצח.
יוהנ״ש יום הגשמים.
יהלו״ם יהושע הלוי מזח.
יוה״ד יום הדין.
יהל״ל יהודה ליב לעווין.
יוה״ב יום הכפורים .יחיד ורבים הלכה
יהל״ר יהיו לרצון.
כרבים.
יס המלן.
יה״ם יהיב מזוני.
יהמ״מ יבא הנק מכל מקום.
עהכ״ג יום תכניקה.
יה״נ יקוד הוד נצח .ישו הנוצרי.
יוהכ״פ יום הכפוריס.
יהנ״ק יין הבדלה נר קידוש.
יוה״ט יום המיתה.
יום המעשה.
יה״ם יין הבדלה קוכה.
יודיט״ע יום המעונן
יה״ע יושף השס עליכס .ירח העבר.
יוה״ש יום השבה.
יהע״ל יי היה עוזר לנו.
יו״ו יתעלה וישתבח ויתפאר.
יו׳׳ח יבוס וחליצה .יודעי חן .יוצאי
יהעש״ה יין הרקח על שיר השירים.
יה״פ יחק העעל.
חלציו .יושבי חוס ,יין וחלב.
יהפ״ב יצא הפקדו בשכרו.
יו״ט יום טוב.
יה״צ ישמרהו הצור.
יוט״א יום טוב א׳.
יה״ק יד הקנונה.
יוט״ב יום טוב ב׳.
יהק״ג ישועה .הצלה .קיחה .גאולה.
יוט״ל יום טוב ליפמאכן.
יה״ד יהא רעוא .יהי רצון.
יוט״ע יוקף טוב עלם.
יהר״ל יהי רצון לפכין.
יוט״ר יום טוב ראשון.
יהר״ם יחי רצון מלפנין.
 Iיוט״ ש/יו ם טוב שני.
יהרמ״י יהי רצון מלפניך יי.
יוטשש״ג יוס טוב שני של גליוס.
השם,
יחוד
יה״ש יהושיע העשיל שור.
יו״י יהודה וישראל .יום ויום .יוצא'
ימוח השנה.
ימוס השבוע.
ירכו .יעלה ויבא .יש ויש ,יחיל
יהש״ר יהא שמה רבא
ו׳ יודין.
יהשר״ט יהא שמה רבא מברך.
יו״כ יום כפורים.
יה״ת יס הסלמוד .יקודי החורה.
יוכ״ט יום כפורים מכפר.
י״ו יעלה ויבא.
יוכ״ק יוס כפור קטן.
יו״א יגון ואנחה .יהודה ואפרים .יום י ד ל יוצא לאור.
על
א׳ .יון ואדום .יורשיו אחריו.
יולחעסא״נ יגדל ויחי לנצח י
יוא״י יהרג ואל יעבור.
קלה אמן נצח.
יוא״ל יו  qpאלמיצי.
יול״ט יופי לך מזבח.
יעקב יו״ט יוצאי מצרים .יורה ומלקוש .וסל
יכין ובועז.
י ר ב יוצא ובא.
ובכיו.
מדאי.
I
יוביו״ע יושי בן יועזר.
י יוטא״ת יגעתי ולא מצאהי אל תאמין
יוב״נ יהודה ובנימין.
יוטה״ב יוצא מן הכלל.
עוזיאל.
יוב״ע יונסן בן
יומה״צ יותר מן הצדקה.
יוב״ר יושב בראש.
יוט״פ יוצא מידי פשוטו.
יב״ש יוקף בן שמעון.
יוט״צ יוצאי מצרים.

I

יו״נ

-

יו״נ יוצא וכככק/
יו״ם יורד וסוחס.
יוס״ד יוסף דעח.
יף׳ע יצירה ועשיה.
יועה״ט יועץ הממלכה.
יועה״ס יועץ הסוד ,יועץ הסתרים.
יועש״ק יוס ערג שגס קודש.
יוצה״ם יוצר המאורות.
יוצ״ח יוצאי חלציו.
יוצ״ט יוצאי מצרים.
יוצמה״כ יוצא מן הכלל.
יושבי קרנות.
יר׳ק יומא קמא׳
יוסראשון /יישב
יו״ר ידים ורגליס!
ראש׳ יצחק ורבקה.
,
יור״א יורשו אחריו.
יור״ד יורה דעה.
יור״ל ירא ורך לבב.
ירא
יין ושמן׳
יו״ש *מיס ושכיס׳
ושלם׳  .ירושלים ושומרון.
יושא״י יודע שאיני יודע! יושבי ארץ
ישראל.
יוש״ה יסוד ושיש העבודה.
יוש״ט יד ושס ערב.
יוש״ק יום שבת קודש.
יוש״ר יתגדל ויתקדש שמה רבא.
ידת יונה חמה׳ יתד ותנועה.
יראה זרע.
י״ו יום זה׳ ימח זכרו.
יתעלה זכרו.
יז״ב יהיה זכרו ברוך.
יוכ״ת י״ז בתמוז.
יז״ה יוסף זאב היידענפעלד.
יזי׳׳א יזכור יי אותם.
ידי״א יראה זרע יאריך ימים אמן.
יז״ל יהי זכרו לברכה׳ יתברך זכרו לנצח.
ידית י״ז תמוז.
י״ח יאי חולקיה׳ יד חזקה׳ יד חרוצים,
יודעי
ידי חובתו׳ ידיעת חשבון׳
חן׳ יום חול׳ יוצאי חלציו׳ יורה
יישר חילך.
יהי חלקי׳
חעאים׳
ילקוט חדש׳ יעלת חן׳ ירא חעא,
ימיס וכהרוח.

- m

יט״ט

יש חולקץ׳ ישני חברון.
יח״א י״ח אזכרות.
יח״ב יאיר חייס בכרך.
יחב״א יהי חלקו בחיים אמן.
יחביע״ט יעלזו חסידים בכבוד ירננו על
משכבותס.
יח״ד י״ח דברים.
יח״ה יחוד השם.
יח״ו יי חי ועד׳ יושב חגי>נו וסתרו.
יראת חיים
יחו״ט ימצא חן ושכל טוב.
.
וישבע טוב.
יחו״ע יחולא עילאה.
יחו״ת יחודא סןזאה.
יח״ט י״ח טרפות.
יחי״ם יחידי סגולה.
יחיעכי״ל .יהי חסדך יי עלינו כאשר
יחלנו לך.
יח״ל יוסף חנינא ליפא.
יחלבח״א יהי חלקו בחיים אמן.
יחל״ע יפול חבלו לחיי עולמים.
יחלצית״ו יי חפך למען צדקו יגדיל
חורה ויאדיר.
יחל״ק יעקב חיים הלוי קארן.
יח״ט ידי חובת מצה.
יח״נ ידי חובת נדרו.
יח״ם יחידי סגולה.
יח״ע יחודא עילאה.
יח״צ  ,ירושלים חברון צפת.
יחצ״ו יחזקהו צורו וגואלו.
יח״ק יצחק חיים קאסטילאנו.
יח״ש י״ח שנה.
יח״ת יחודא תתאה.
י״ט יום טוב׳ י׳ טפחים .ימי טהרה.
יצר טוב׳ יש טעם.
יט״א יום טוב א״׳ יום טוב אחרון׳
יום טוב אלגאזי.
יטא ש״פ יום טוב אחרון של פסח.
יט״ב יום טוב ב׳.
יטב ש״ג יום טוב ב׳ של גליות.
יט״ט יתיב טרם טפחא.

-
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יי״ם יקוד יוקף פרקים.
ייט״י ימים טו 3יס יחיה.
יין צרוף׳ יין צרפת.
יש טעם
יט׳׳ל יום טוב ליפמאן״
יי״ ר ,יין קפריסין.
לדבריו.
■
יי״ש יין שרוף.
יט״ע יושף טוב עלס.
יישו״ד יין שמן ודגש.
יט״צ יוס טוב צהלו) /יום טוב צוק.
*
ייש״כ יין של כותים.
׳
יט״ד יום טוב ראשין.
יוס טוב שני .ייש״ע יעבץ יהושע שר עסק.
יט״ש יוס טוב שסל,
יית״י יראת יי חוכץף ימים.
יטשש״ג יוס טוב שני של גליוס.
ידין ילין /יית״ק ישוד יוסף תקון קי*.
י״י יד יהודה /יד
ייפי־
*לושח י״כ יהי כבוד .יו  9כפור,
יסוד /qpv
יורה יורה/
יתר מ טיל.
כתכם׳ ים כאן׳
ירח יקר.
יס,
ייאימו״ע יחל ישראל 6ל יי מעהה ועד יככ״ט יכנוס בבי טוב.
יככ״צ יראת כתן בהר ציון.
עולם.
יכ״ג יוחנן כתן גדול.
ייאע״ב יי יברך אח עמו בשלום.
ישמח ישראל יכ״ד יתר כנטול דמי.
יי״ב ישמח יי במעשיו/
יכ״ו יישר כחו וחילו.
בעושיו.
יכו״ב יכין ובועז.
ייכ״ע יבמה יבא עליה.
ייב״צ יענך יי ביום צרה.
י ט״ ח יישר כחו וחילו.
 ,יכוח״ל יישר כסו וחילו לאורייתא.
יי״ג יין גפן.
יי״ז יי יבכה זבולו /יתברך יתרומם זכרו I! .י ס ז יום כפורים זח.
יי״ח יישר יי חילין /יצא ידי חיבחו .י יכי״ל יהי כבוד יי לעולם.
יי״ט יראם יי טהורה
יכ״ג יתר כנטול.
יי״י יחוד יחיד יחודו /יחיד יי יחיל /יכנ״ד יתר כנטול דמי.
ייי״י יגל יעקב ישמח ישראל.
יכנה״ז ישעיה ניסן כהן הר זהב )גאלי*
יי״כ יין כשל /יישר כחכם.
בערג(.
משאלוחין.
ייכ״ם ימלא יי כל
יכ״ע יכוננה עליון .יכפר עון.
ייכ״ע ישועת יי כהרף עין.
ישיבת■ כרכים
יכ״ק יום כפור קטן,
ן
4
ימל
לבנון,
יי״ל יי יעזר לי .יין
קשה.
למעשיו.
יי
יי לעולם /ישמח
יכ״ש יחודך כבבת שמרם,
יילא״ו ימלוך יי לעולם אמן ואמן.
ל׳ ילקוט.
יהין לרצון qpi * ,למק,
יתברך יי לעולם אמן ואמן׳ יתעלה י״ל יד לשון,
יי לעולם אמן ואמן.
יוסף לקח ,יחי לעד ,יין לבכיו׳
אלהיך
לעולם
יילאצלו״ה ימלוך יי
יכול להיות׳ יכול לומר ,יצא לאיי״
הללויה.
ציון לדור ודור
ישלדקדק ,יש להקשות ,יש להשיג׳
ייל״ך ימלוך יי לעולם ועד.
יש לו ,יש לומר׳ יש לחוש׳ ים
יימכ״ר יי ישמרך מכל רע.
ליישב׳ יש לכוין׳ יש למחות׳
ישרים
כאדרי/
יי״נ יין כקך׳ ימינך יי
לני׳ יש לעיין׳ יש לפרש׳
יראים נביאים׳ יתכך יי נגף.
לשאול ,יש לראות׳ יש לחח•
ייס״ל יאבה יי שליח לו.
יל״א יתרון לאדם.
יע^ב;
ישועות-
יי״ע יוקף יי עליכם,
יל«8,ל־יסי לן אשל לך.
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לל״י יד ליד לא ינקה.
ילאנ״ם יחי לעד אמן כלח קלה.
ילא״פ יהיו לרצון אמרי עי.
ל״מ יש לו מחירין.
והגיון
פי
אמרי
ילא״ם ולליצ״ו יהיו לרצון
למ״ב יש למחוח בידם.
וגואלי.
לבי לפניך יי צורי
למ״ר ילמדנו רביכו.
לבדיקה/
יפה
יל״ב יכול לחזור בו/
ל״ם יי לפורקכך קבריח! יש לו שימן!
יש למחוח בידם.
יש לו קמך! יש לו קכפיר.
ילב״ב יהודה ליב בן ברון.
לע״א יוקף לקח על אקחר.
ילבמ״נ יחמי לאו בכי מחילה כינהו.
לפ׳ ילפיכן.
ילבע״ר ינוחו לך ברכוח על ראשך.
ל״פ יהודה ליב פר! /יש לפרש.
ילב״ ש יחי לעד ביראה שמיס.
ל״צ יום טוב ליפמאן צוק.
יל״ג יהודה ליב גארדאן /יורד לגיהכס.
ל״ק יי לישועחך קויחי ,יהודה ליב
יל״ד יהודה ליב דוקעק /ילקונו דוד/
יש לדקדק!
יראה לעכיוס דעסי׳
קראקא.
יש לדרוש
לק״א ילקוט אליעזר.
ילד״ם ישם לדרך פעמיו.
לקה״ג ילקיט הגרשוכי.
ילד״ק יש לדקדק.
לק״ס ילקוט קופר.
ילד ש״ל יש לכו די שבח לאל.
ל״ר ילמדנו רבינו! ילקוט ראובכי.
יל״ה יאחה לו הגדולה /יוכל להיוח!
ילקיט שמעוני.
ל״ש יועיל לשכחה!
המשיח!
יוצא לכל הדעוח! יזכה לימוח
ל״ת יש לו חובעין.
יש להנין׳ יש להחמיר /יש להקל!  .לת״ר יצא לחרבוח רעה.
יש להקשוח.
״מ יד מלאכי! ידי מצה! ידי מצוה!
ילה״ז יכול להזיס.
ידי משה! יואל משה! יום מיחח!
ילה״ח יש להחמיר! יש להס חלק.
יופי מכלל! י׳ מאמרוח! ימין משה!
יצאו
יפה מראה!
יקוד מורה!
ילה״ק יקודי לשון הקודש! יש להקדים!
ישועוח
יציאח מצרים!
מהם!
יש להקל! יש להקשוח.
משיחו! יש מוחרוח״ יש מוקיפין!
ילו״ר יש לו ואינו רוצה.
יש
ישמח משה!
יש מחמירין!
יל״ת יי לעזרחי חושה! ילקונו חדש!
יש מקשין!
ממלין! יש מפרשים!
יש
יצא לחירוח! יש להס חלק!
יש מחירין! יש מחרציס.
לו חזקה.
ימ״א יש מפרשים אומרים.
י לי ט יש לו טהרה! יש לו עלפיס.
ימאו״א יום מיחח אב ואס.
י ל ט ב״ ם יש לו טהרה במקוה.
ימ״ב יהי מקורו ברון! ימי בראשיח.
יל״י יי לאורך ימיס׳ יי לעד יחברן!
ימב״ח ישמח משה במחכח חלקו! יש
יהב ליה ידיה.
מיחה בלא חטא.
ילי״ב יוס ליבשה.
י מב״ט יוכה מצאה בו מכוח.
יליב״ה יחהלך לפני יי בארצוח החייס .ימב״ע יהי משכבו בנן עדן.
יל״כ יחן לך כלבבך,
ימ״ג יקוד מלכוח גבורה! יש מפרשים
יל״ל יחי לבבכם לעד! ים לכו להשיב!
גורקין.
יש לני לומר! יש לנו לשאול.
ימג״ל יי מלן גאוח לבש.
ילל׳א ” לי לא א>יע.
ימ״ד יש מפרשים דורשץ.
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ימוח החמה ,ימש״ו ימח שמו וזכרו.
ימ״ה יוצא מן הכלל/
ימרח המשיח ,ימות חשכה /יצחק ימ ש״ק ישעיה /משלי! שיר השירים!
קהלת.
מן הלויס /יש מניאין הטומאה.
ימשתר״ז ימח שמו תהום רבה זכרו.
ימה״ג ימות הגשמים /ימי הגנלה.
ימה״ח ימרח החול ,ימוס החורף /ימי ימ״ת ימי חעכיח! ימי חשובה.
״נ יאיר כרו /יאיר כחיב /ידיד ככבד!
החג /ימי החמה.
ידיד כעש /יחיה נצח ,יין כסד׳
ימה״ב יוצא מן הכלל.
ימי כדת /ימים נוראים /י׳ כםיוכוח׳
ימה״מ ידי משה ה׳ מגלוח /ימוח
י׳ נקים! יפה נוף /יצאה נפשו!
המשיח.
*ש
ישוע כוצמ/
יציאח כשמה!
ימה״ם יש מעט הפרש.
ימה״ר יוסר מן הראוי.
כוחגין! יש כוחלין.
חשכה.
ימוח
ימה״ש ימוס השבוע/
ינ״ב יצאה כשמתו בטהרה.
ימ״ו ישראל מאיר וואהלמאן.
ינכ״י ישראל כושע ביי.
ימוה״ג ימוח הגשמים.
ינב״צ ירכן כופלת בטנן צבה.
ינה״ל יוקף נפתלי הערץ לוי ,יעקג
ימוה״ח ימוה החול /ימות החמת.
ימוהמ״ש ימות המשיח.
נפתלי חלוי.
ימוה״ש ימות השבוע /ימות השכח.
ינה״ק יין כר הגדלה קידוש.
ימו״ח ימות חול /ימות חמה.
ינוי״ל יי נתן יי לקח.
ינח״ל יחי כא ח קדן לכחמכו.
ימוי״ם יש מכשירין ויש פוקלין.
ינ״ל יש כוהגין להתענות /יש כוחגין
ימדך יש מתעשר ואין כל.
לומר.
ימו״ל יקודו מעפר וקופו לעפר.
־מו״ג ימים וכהרוח.
ינ״ם יהודה כוקבויס.
ימו״ע ימות עולם.
י נ מ ס ה יפה נוף משוש כל ה א ת.
זקש.
ימ״ז יחיאל מיכל
ינע״ט יניח על משכבו.
יי מעוז חיי/
ימ״ח יי מכת חלקי/
ינעט״ב יכום על משכבו בשלום.
יין מירייק חלב.
י״ם ידי קפק ,יחידי שגולה ,ים קוף!
ימ״ח מח״ג יין מיס חלב מלח)קלקיכדרית(
יש
ישיבת שוכה,
י׳ שפירות!
חלתיח גביכח.
שפרים.
ימכלג״ח י׳ מכוח לג׳ חלקים.
יש שפרים אחרים.
•ס״א ישוד אש!
ימכ״ר ידו מעשוח כל רע.
יס״ב יד שולדת נו! י׳ שפירות בלימה!
ימ״ל יגדל מלכותן לעד; יד מלאכי /יםב״נ יש שירכא בלא נ ק ^
יקוד מלכות /יצחק מרדכי לעוויכזאן .יס״ג יש שפרים גירשין
יט״נ יש מקימות כוהגין.
יס״ד ישיח דעתו.
יטעש״א יהי מונח עד שיבא אליהו.
יסה״ד יקודי הדח.
יט״ם יחיאל מיכל פיכש.
יסה״ט יקוד המזבח ,יקודי המצוה.
מדרש.
י ט פ״ ט ידי משח פירוש
יסה״ג יקוד הנקוד.
י טיר יפה מראה.
יסה״ת יקידי התורה ,יקוד התשובס/
יט״ש יהיה מה שיהיה,
יוקף מוקיר יסו״א יקוד אבא.
יין משומר,
שבתא,
ימח שמו ,יסוא״י יקוד אימא.
יסוה׳ד יקודי הדח.
יש מי שאומר.

-

יפל״ב
באורן.
הינוב.
ישיבת ע׳ן חיים.
כיד רבו דמי.
יאי עכיוחא לישראל/

יעוש״ב יעוין שם
יםוה״מ יקוד המזבח׳ יקודי המצוה.
יעוש״ה ימוין שם
יםוה״נ יקוד הנקוד.
יסוה״ת יקוד התשובה׳ יקודי התורה .יע׳־דו יעלת חן׳
יעכיר״ד יד עבד
יסו״ע יקוד עולם.
יע״ל יי עזרתה לי;
יסוש״א יקורין של אהבה.
יחי עוד לכלח.
יסוש״ה יקוד ושרש העבודה.
 ,יעל״א ישב עולם לפכי אלהיס.
יס״י יש שפרים ישכיס.
יעל״ה ישב עולם לפני האלהים.
יס״ל יי קברית לפורקכן.
יעל״ן יעלה ויבא.
יסל״ט יש קדר למשכה.
ים״מ יקוד מים׳ י׳ קפירות מקוריות׳ יעל״י יי עוז לעמו יתן.
יעלקג״ט יאוש ,עד זומם /לחי /קדושי]/
יש קפרים מדויקים.
גלוי דעחא /מומר.
יסמ״ג יקוד מלכות גבורה.
יסמוס״ל יקודו מעפר וקופו לעפר.
יעשה מעשה/
יע״מ יעשה מאמר/
ים״ע יקוד עולם׳ יקוד עפר.
ישלח עזרן מקודש.
ים״ת יקודי תורה.
יעמש״ל יכוח על משכבו שלום.
י״ע יגן עלינו׳ יכוככה עליון׳
ימות יע״ע ידי עוברי עברה.
יקוד עולם׳
עולם׳
י׳ עגולים׳ יעע״ג ישראל עומד על גביו.
עצר.
יורש
יעעע״ם יכוככה עליון עד עולם שלה.
יגן עליה יע״צ יורש עצר.
יע״א יבכה עירנו אלהים׳
אלתים׳ יגן עלינו אמן׳ יהי עמה יע״ק ישראל עם קדום.
אלהים׳ יכוננה עליון אמן׳ יעקב יעק״ב יזיד עדשים קבל בכורה .ילבש
אבינו.
עור קבל בכורת /יוצרן עושן קוכך
יעאע״ה יעקב אבינו עליו השלום.
בוראן.
יעכ״ח יעקב בן חיים.
יע״ר יגיד עליו רעו /ימי עני רעים.
יעב״צ יעקב עמדין בן צבי.
יער״ף ימער על רשעים פחים.
יעב״ק יעננו ביום קראנו.
יע״ש יושגי על שפת׳ יעוין שם.
בתורתו.
יעב״ת יאר עינינו
יעש״ב יעוין שם באורן׳ יעשה שלום
במרומיו.
יעג״מ יפה ענף ג׳ מגלות.
יע שב״ט יעשה שלום במרומיו.
ת ״ ד — יעד״ב יערות דבש.
יע״ה יהי עוזי השם׳ יכוננה עד העולם׳ יעש״ה יעוין שם היטב.
.
ינוח עליו השלום׳ ירים עליו הודו .יעשי״ם ירעה עד שיקתאב.
יעה״ע ידו על העליונה.
יציב
י׳ פעמים/
י״פ י׳ פקוקים׳
יעה״ת ידו על התחתונה.
פתגם׳ יקום פורקן׳ ישעיה פיק׳
יי עוזי ומעוזי׳
יע״ו יי עוזי ומגיכי׳
יש פוקקין׳ יש פותרין.
יעלה ויבא.
יידישעק פאלקש־
יפ״ב יפול ביע ה׳
יעו״ב יעקב ובכיו.
נלאטט.
יעו״י יעלה ויבא.
יפד״א י׳ פעמים ד׳ אמות.
יעו״ל יראו עינינו וישמח לבנו.
יפ״י י׳ פעמים י׳.
יעועכי׳׳א יגן עלינו ועל כל ישראל אמן .יפ״כ יפוי כה.
יפל״ב יפה לבדיקה.
יעו״ש יעוין שס.

יפ^ם
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יר׳ו

יק״ב יחוד קדוש ברכס.
ים״מ יפה מראה.
יקכ״ה יחוד קולשא ברין הוא.
יפמ״ ש יקום פורקן מן שמיא.
יפנ״ם יצא פלוני נקי מנכסיו.
יקבה״ו יחוד קודשא ברין הוא ושכינתיה.
ענף.
יפה
יפ״ עיפ ה עין /יפה עיניס,
•
״
״
״
יקבהו״ש .
יפס מואר.
יפ״ת יפה הואר;
יקכ״ ש יוס qקרא בן שמעון.
י״צ יי צדיק /יאהרצייט /יוצא צבא/
ישמרהו יק״ה ישראל קדושים חס.
יין צרפה;
יין צמוקיס;
יקוכ״ה יחוד קודשא ברין הוא.
צורו; יש צריכין.
יצאאב״ב יי צבאוס אשרי אדס ט ט ח  3ן .יקו״ג יקר וגדולה.
יצאע״ה יצחק אבינו עליו השלוס.
י ק ד ה ירים קרנו והודו.
יקי׳׳פ יקום פורקן.
יצה״ט יצר ה טו ט
יצה״נ יציא^ הנפש.
יקזנ״ה יין קדוש זמן נר הבדלה.
יצה״ר יצר הרע.
יק״ל יי קויחי לישועתן; יש קנין לעבד.
יצה״ש יציאח השבח.
יקלעכל״ר יש קנין לעבד בלא ר ט.
ישמרהו צורו
יצ״ו יי צורי וגואלי;
יק״ם יקהל משה.
וישר.
צדיק
וגואלו; ישראל
יקנ״ה יין קדוש נר הבדלה.
יצרא ישמרהו צורו וגואלו אמן
יקנה״ז יין קדוש נר הבדלה זמן.
יצוא״ם ישמרהו צורו וגואלו אמן סלה.
יקנהז״ם יין קדיש נר הבדלה זמן סוכה.
יצו״ע יצירה ועשיה.
יקנהס״ז יין קדוש נר הבדלה סוכה זמן.
יצד׳ר יצחק ורבקה.
יצח״ק ישרים צדיקים חסידיס קדושיס .יקס״ז יין קדוש סוכה זמן.
יקעב״א יש קונה עולמו בשעה אחת.
יצ״ט יצר טוב.
יק״פ יקום פורקן.
יצטל״ב יצטרך לבריוח.
יר׳ יראה; ירושלמי; ירמיהו; ירצה.
יצי״ם יציאח מצרים.
י״ר יהא רעוא; יהי רצון; יום ראשון;
יצ״כ יום צום כפור.
יושב ראש; ילקוט ראובכי; ימים
יצ״ם יעקב צבי מטקלינבורג; יצאו מהם;
רבים׳ יצחק רבקה; ישובו רשעים;
יציאת מצרים.
ישע רב.
יצמ״ש ימצא צדקתו מאח שערים /ישמרהו
יר״א יהודה ראובן אפרים; יהי רצוי
צורו מאה שנים.
אחיו; ירא אלהיס; יראת אלהים׳
יצ־׳נ יצאה נפשו /יציאת נשמה.
ירחמהו אלהיס.
יצ״ם יצא סוד.
יר״ב יראתי בפצותי.
יצ״ע ישמרהו צור עולמים.
ירכ״ג ירבעם בן נבט.
יצע״ו ישמרהו צור עולמים ויחייהו.
יצעמלאי״ם יי צבאוה עמנו משגב לנו יר״ג ילקוט ראובני גלול.
יר״ד יעזב רשע דרכו.
אלהי .יעקב סלח.
_
יר״ה ירום 'הודו.
יצ״פ יציב פתגם.
ירה״א יריעות האהל.
יצ״ר יצר רע.
ירה״ג ילקוט ראובני הגדול.
יצ״ש יציאת שבח.
ירד;״נ ירמיה הנביא.
יצתו״א יצר תינוק ואשה.
יושבי ירו׳ ירושלמי.
יומא קמא׳
י ק יל קלשו!
קרנות; יין קפריסין /י׳ קדושות .יר״ו יטאוני רסמין• ואסיה.
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ירובע״ל יהי רוסו ונפשו בגן עדן לעולס׳
יהי רצון ונזכה במהרה עלוח לירושלים.
ירו שמ״ט ירושלים של מטה.
ירושמ״ע ירושלים של מעלה.
ירושת״ו ימשלים סבנה והכונן.
יר״ח ירא חטא! רפאל  qpvחזן.
ירצה לומר/
יר״ל יהי רצון לפניך/
ישובו רשעים לשאולה.
ירל״א יי רועי לא אסקר.
י ר ט׳ ירמיהו.
יצאו רחמיך
יר״ט יהי רצון מלפניך/
^
מעך.
ירמה״נ ירמיהו הנביא.
ירמ״י יהי רצון מלפניך יי.
ירמי׳׳א יהי רצון מלפניך יו אלהינו.
יראו עינינו/
יר׳׳ע יה רבון עלם/
יראה עילאה.
ילקוט ראובני
יר״ק יהא רעוא קמי/
קטן.
ירק״ו ילקוט ראובני קטן וגדול.
יר״ש ירא שמים /יריעות שלמה.
יר שבב״א יהי רצון שינכה במהרה
בימינו אמן.
ירש׳׳ט ירא שמים מרבים.
של פקס.
יר ש׳ ם יום ראכון
יר״ת יחדיו רוממו תהלח; ימתין רשע
תשובתו /יראה תתאה.
יש׳ ישעיה /ישראל.
י״ש יבין שמועה ,יד שאול /ידישמים/
יהודה שטיינבעיג /ילקוט שמעוני/
ימח שמו /יקוד שירים /ירא שמיס;
יריעות שלמה /י׳ שכה /יש שבח/
יתברך שמו.
ישא״י ישוג א ת ישראל.
יש״ב יהי שלום בחילו /יהי שמו ברוך/
יחיו שניהם בנעימים /יע קג שמואל
יצא
ביק /יעשה שלום במרומיו/
־ שכרו בהפקדו /ישכן בטח.
ישכדדם יצא שכרו בהפקדו,

י ש סר ת

ישביא״ל יעקנ שלמה בן יצחק אייזיק
אלשוואכג.
יש״ג אז״ן יהודה יששכר גד אשר זנולין
נפתלי.
ישה״נ ישעיה הנביא.
יש״ו יבא שילו ולו /יוצר שמיס וארץ/
ישמרני ויצילני/
ימח שמו וזכרו/
יששכר וזבולין ,יתברך שמו ויתעלה.
ישו״ד יין שמן ודבש.
י שרו ימח שמו וזכרו /יששכר וזבולון.
יתברך שמו ויתעלה זכרו.
יתר שאת
ישו״ע יוצר שמיס ועפר/
ויסר עז.
יש״ז ישראל זוטא.
י ש חו׳ ד יין שמן' חלב ודבש.
ישח״ק ישראל חיים קורפו.
ישט״ר יש שכר טוב לצדיקים.
יחד שבטי
יש״י יבא שלום ינוח.
ישראל /ישועות יעקב.
ישי״ט יהי שם יי מבורך.
ישי״ע ישרש יעקב.
ישיע״ט יבא שלום ינוח על משכבו.
ישיעטד.״נ יבא שלום ינוח על משכבו
הולך נכחו.
ישיע״ק ישועות יעקב.
ישכ״ש יום שכלו שבח.
יפה שתיקה
יש״ל יהי שמו לעולם,
לחכמים.
ישל״א יהי שמו לעולם אמן.
י שלדב״ע יש שליח לדבר עבירה.
י שלדו״ד ינון שמו לדור ודור.
י שלד״ע יש שליח לדבר עבירה.
ישל״ט יאוש שלא מדעת.
יהי שמו
יש״ט יאוש שלא מדעת,
מבורך /ירא שמים מרבים /ישיבה
יתרון
ישמח משה/
של מעלה/
שכה מעוברת.
ישמל״ו יהי שמו מבורך לעולם ועד.
יש״ס ישיבת קוכה /ישראל קבא.
ישסד׳ת ישראל קבא ותבונה,

-
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יש״ע ישוע שר עקק.
ישע״ב יש שבח עצים בפח.
ישעה״ג ישעיה חכנ*א.
יישעכב״ו יחרומס שמו על כל ברכה
וחהלה.
ישע״ר ישוד שירים על רוח.
יש״פ »עקג שמואל פיכם /יחרון שכה
פשועה.
י ש״צ יין של צהרים /ישמרהו צורו.
ישצ״ו ישמרהו צורו וגואלו.
ישצ״ו ע״ו ישמרהו צורו וגואלו עולם
ועד.
יש״ק יום שבח קודש.
 qpvשלמה
יש״ר יהא שמח רגא׳
 qpvשמואל ריגיו; יחיה
רופא/
שנים רנוח /ישע רב.
ישרא״ל יס /שבחי] /רברבין /אלהא,
יש ששים רבוא
למקדשן )יר״ע(,
אוחיוח לחורה.
י ש ר ד א יחיה שנים רבות ועובוח אען.
ישר׳׳מ יהא שמח רבא מגיד.
יש״ש יום שכלו שבח /יס של שלמה.
ישש״ג יום טוב שכי של גליוח.
יששמ״ע ישיבה של מעלה.
יש״ת יי שפחי חפחח. .
ית׳ י יחבאר /יחברן /יחיר; יחעלה.

-

כאוצמi .
יוכחן
חשובה׳
יפה
חיביח.

י״ת יאיר חויחי /יום חעכיח/
חרגם /יחיה חמיד ,ימי
יחוד חורה ,יסוד חשובה.
י׳
חואל /ישמע חפלחו.
י ת ב׳ ל יחבאר לקמן.
יתב״ ש יחברך שמו.
יתב שה״ג יחברך שמו הגדול.
ית״ו יגדיל חורה ויאדיר.
יחברן
יתו״י יגדיל חורה ויאדיר,
ויתעלה ,יחד חכועה ויחד.
יתוי״ט יפה תואר ויפה מראה.
יתד חכועה
יתוי״ת יתברך ויתעלה,
ויתד.
יתכ״ג ׳תר כנטול.
ית״ל יתבאר להלן ,יחכן לגרוק ,יחכן
לומר.
יתמ״ג יתרת מגבה.
יתמ״ק יתרת מקמה.
יתע׳ יתעלה.
ית״צ ימינך תתיר צרורה.
ית״ק יתום קטן.
י ת ק׳ ק ישעיה ,תלי עשר ,קינות ,קהלה•
ית״ש יתברך שמו.
יתשד,״ג יתברך שמו הגדול.
יתש״ו יתברך שמו ויתעלה.
ית״ת יפה תלמוד תורה.

כ׳
כ׳ כבוד,
כת  ,כך ,כל,
כלל /כאב״ע כל אחד בפני עצמו.
כן,
כמו,
^
ח
כ
כתר,
כס,
כ א כ פ״ע כל אמד בפני עצמו.
כ״ א כ בו ד א ב ,כבוד אם,
כבוד אלהים ,כא״ה כה אמר ה׳ ,כל אופן המועיל.
כבלת אלז ,כה אמר ,כוכח ארי,
כאד,״כ כאלו הוא ברשותו.
כופין אותו ,כי אם,
כן איתא,
כל אחד ,כאד,״ד כבוד אלחיס הקתר דבר.
בל אדם,
כך אמר,
כלי אבן ,כאה״פ כלל אחר הפרט.
כל איקורין ,כל איש,
כלל אחד ,כס אחה ,כתנות אור ^ .כאה״צ כה אמר השם צבאות.
כא״א כאי אפשל ,כאיש אחד ,כאן באו״א כבוד אב ואם ,כל אחד ואחי
כאשר אמר,
אין אומרים,
כתב  .כאוה״ם כל אופן המועיל.
אגרת אליהו כחוב אחד אומר.
׳
| כאוכמ״נ כאפליס וכמנשה.

כאו׳

1^3 -
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כאו״ל כל אומה ולשון.
כאו״נ כאות נפש.
כא״ז כבסה אין זקוק.
כא״ח כל אוכל חמז.
כאחז״ל כה אמרו חכמינו זכלוכס
לברכה.
כלך אצל
כא״י כל אגדות .ישראל/
יפות.
כאיוחוי״ל כי אורך ימים ושנות חיים
ושלום יוקיפו לך.
כאי״ל כבדא אלומה ירוקה לאזור.
כאשר ימלכו לך.
כא״כ כף אל כף.
כ׳א כ״ב כ״ג כלם אהובים כלם ברורים
כלס גבורים.
כא״ל כוף אזכך לשמוע.
כל אחד לפי
כאל״ם כאלו לא מל.
מנהגו.
כאלפ״ד כאלו אומר לא פרעתי דמי.
כאל״ש כל אשר לך שלום.
כאן אין מקום.
כא״ט כאיכי מצווה.
כאמ״ל כאן אין מקום להאריך.
כל אשר כשמע.
כא״נ כאות נפש.
כף אחת כחת.
כאעוע״ז כאלו עובד עבודה זרה.
כאע״י כי אס על ידי.
כאעשר״א מ פין אותו• עד שיאמר רוצה
אכי.
כא״פ כדי אכילת פרק.
כאפוכמ״נ כאפרים וכמנשה.
כאצש״ב כלך אצל שכמותך.
כארז״ל כאשר אמרו רבותינו זכרוכס
לברכה.

כופר
כוש ב׳,
כ״ב כהני במות.
בכל .כיצד בוצרין ,כל בו ,כלי
כתר בינה.
ברזג
כבא״ב כמה בעלני איכא בשוקא.
כבאבדל״ש כבאין בו דעת לישאול.
ככאב״ש כמה בעלני איכא בשוקה.
כבאו״א כבוד אב ואם.
כבא״ם כזית בכדי אכילת פרק.
כב״ב כל בכי ביתו .כל בעל בית.
כב״ד כח בית דין ,כתובת בית דין.
כב״ה כבית הלל .כבנין הורדוק ,כולהו
כותלי בית המדרש.
בהדי הדדי,
כותלי מ ת הרחם.
כבה״ט מתלי בית המדרש.
כבה״ע כל בני העדה.
כבה״צ כבוד הצבור.
כבה״ר כותלי בית הרחם.
ככה״ת כבוד התורה.
ככוה״ב כבוד הבריות.
כבוה״צ כבוד הצבור.
כבוה״ת כבוד התורה.
כ״ב וש״ב ומש״ב כתוב בתורה ושנוי
בנביאים ומשולש בכתובים.
כבו״ע כבוד עילעה.
־
כבד ת כבוד תיתאה.
כב״ח כתר בינת חכמת.
ככח״ט כתבנו בקפר חיים טובים.
כבי׳ כביכול .כביצה.
כל בכי ישראל.
כב״י מ ש ביד יי.
כלי בן יומו .כתב בית יושף.
כביכו״ל כי באדם יאמר כן ולא לאלה.
כב״ב כלי בתוך כלי.
כבכאכ״פ כזית בכדי אכילת פרש.
כככא״פ כזית בכדי אכילת פרש.
כבכ״פ כבולעו כך פולטו.
כבודו
כב״מ כבודו במקומו מוכח.
כמשחל׳ביכיתא מחלבא.
מחול;
כבמ״פ כבודה בת מלך פכימה.
כבס״ח כתבנו בשפר חיים.

כ א ש״ד רובו של אחד כמוהו)למפרע(.

כבסח״ט כתבנו נשפר חיים טוניס' ,

כאר״י כתבי אלתי ר׳ יצחק.
כארל״פ כי אתה רחום לכל פועל.
כא״ש כאמור שס!
כלך אצל שכמותך.
כא ש״ע כאפרה של עולה.

כך איתא שם.
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כב״ע כבבח עינו ,כופר בעליס; כופר כדאי פ כדי אכילת פרק.
כד״ב כרכא דכולא ביה,
בעיקר.
בכן ,כה דברי בחן.
כבע״ג כבעל כקיון ,כל בעל נפש.
כב״ ש כביס שמאי ,כבנין שלמה ,כגש כדב״א כדרן בכי אדם.
בן שכסו ,כשף ביאה שער ,כריקה כדב״ו כדרן בשר ודס.
כד כ ל״ ק כדבעיכן למימר לקמן.
בין שכיח.
כד״ג כגון דין גבר.
כבש״ע כבודן של עכייס.
כדי
כדי דבור,
כד״ד כדבור דמי,
ככ״ ת כסוב בחורה.
דמיהן ,כיון דדש דש.
כב ת״ב כלי בחון כלי.
כיבלי האומר׳
כד״ה כדבר האמור,
כס כגון ,כגוכא ,כגילשח.
כהן
כדרן הנאתן ,כקא דהרסכא.
כ״ג כבוד גאוכו ,כהאי גוכא,
גדול ,כח גברא ,כח גדול ,כל כדה״א כדבר האמור ,כדברי האומי•
גגוח ,כל גע ,כלי גולה .כלל כדה״ז כדבר הזה.
גדול ,כן גירקח,
ככשח גדולה .כד ה״ ט כדרן העבע.
כג״א כותים גרי אמח ,כוחיס גרי אריוח .כד ה״כ כדור הככביס.
כגבל״ג כגוף בלא כשמה.
כד ה מ״ק כן דרן המקרא.
כג״ד כגוןדא .כגזחדמי ,קגזרדיכו .כדה״ג — כדהנ״א כדרן חכאתן.
כגד״ח כמה גדולים דברי חכמים.
כדה״ע כחו דתיתרא עדיף.
כדד ת״ ט כחא דחתירא עדיף עפי.
כג״ה כבוד גאונו חרס.
דמי.
כגופו
כגו״ד כגון דא,
כדה״ר כסא דחרקנא.
כגו״ג כהן גדול ונזיר.
כדד,״ש כדרן השומרים,.
כגע״ה כחן גדול עס הארז.
כדה ת״ע כחא דחסירא עדיף.
כג״ר ,כבוד גדולח קדושתו.
כדד׳ד כל דבור ודבור ,כל דבר ודבר<
כדי
דיבור,
כ״ד כדיבור דמי ,כדי
כדת ודין.
דמיהן ,כה דברי ,כורת דבורים,
כדו״ד .כפל ר• ור\.
ככבא דשביע ,כן דרשו ,כל דבר ,כדוכ״ד כדת וכדין.
כל דהוא ,כל דוכתא ,כמא דאמר ,כד״ז כדינר זהב ,כעובי דינר זהב.
כמא דאיסמר ,כמא דתימר ,כמה כד״ח כ״ד חדש ,כדי חייו ,כדי מלזקס.
כמה דוכתי,
דברים,
כן דינו ,כדל מ״ע כל דאיהו לא מצי עביד.
כםא דהרקכא,
כן דעת,
כללי דיני מוקצם•
כקא כד״מ כדי דמיהן,
דין ,כתר דוד.
כדמ״ו כדת משה וישראל.
כדאיתמר.
כד א׳ כדאמריכן,
״
״
כדםו״י ״
כ ד״ א כ״ ד א מו ח ,כדי אכילת ,כ דין בדמ״ם כל דפריש מרובא פריש.
אכינה ,כה דברי אבין ,כה דברי כד מפ״ו כדמפרש ואזיל.
אמן ,כיון דאיפלג איפלג,
כל דבריו נאמנו/
כמא כד״ג כדי כעילה,
דאת אמר ,כמא דאיתמר.
כן דעת כותנת.
כדא״א כדאמרי איכשי.
כדנ״ט כדי נתינת עעס.
כדא׳׳ג כל דאליס גבר.
כד־׳ע כה דברי עבדו ,כחא דהחירא
כד אב״פ כדי אכילת פרק.
עדיף.
כ ד « ל כדאיס ליה ,כדאמר ליה.
כדעד,״ש כה דברי עבדו הדורש שלועג
כה דברי

כדע״ג
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כד ע״ג כן דעסי כוסכח.
כדע״ע כיון דעל על.
\
כדע״ר כל דעביד רחמני./
כדפמ״פ כל דפריש מרובא פריש.
U
״
״
כדפ מר״פ׳/
כד צ״ ר כגון דא צריכא רבא.
כד״ק כדי קליפה.
כ ד ק״ ב כל דקפיד קפדיכן בהדיה.
כד״ר כדי רביעיס /־ כל דעביד רחמנא.
כ ד ר ד ל כדברי רבותינו זכרונס לברכה.
כ ד״ ר כ ד״ ת כל דתקון רבנן כעין דאורייתא
תקרן.
כדרל׳׳ע כל דעביד רחמנא לעב עביד.
כדר״ב כדרב נחמן! כדרב נתן.
כדיך שאמרו/
כד״ ש כדי שחיטה!
כוכבא דשביט .כל דבר שרש.
כד ש״ע כדרך שעושין.
כד״ת כדין תורה! כעין דאורייתא תקון.
כדת״ג כדין תוקף נאמנות.
כד ת״ר כד א״ ת כל דתקון רבנן כעין
דאורייתא תקון.
כ״ה כביד הבריות! כד הקמח ,כהן
הדיוט! כולי האי! כונות האר״י/
כי
כופר הכל!
כונת הטעמים,
כל הבשר!
כל הבגדים!
היכי,
״
כל הבתים! כל הדורות ,כל היד!
כלהיכא! כלהכשבעין! כלהפישקים,
כל הצלמים! כל הרוקין! כן הוא,
ככקח
כן הנוסח,
כן הוקכס,
הגדולה ,כקא הכבוד! כקוי הדס,
כף המבשלים! כתבי הקודש! כתיב
כת המקיתיס.
הכא!
כה״א כל האומר! כל האוקרין! כל
הא ת! כן הוא אומר.
כהא״א כנגד הא׳ אמר.
כהא״ג כי האי גונא.
כהאר״י כתבי האלהי ר׳ יצחק.
כה״ב כבוד הבריות! כהני במוס! כל
הבגדים! כל הבכור! כל הברכות!
.
כל הבשר! כל הבמיס,

כהכ״א כנגד הב׳ אמר.
כהב״ג כל הבגדים.
כהב״ז כל המחזיק בהן זכה! כל הקודם
בהן זכה.
כהבכ״ם כן הנוקח בכל סדורים.
כהבנכ״ם כן הוא בנוסח כל סדורים.
כהב״ם כל הדרכים בחזקת סכנה.
כ ה ב״פ כל הפוסל במומו פיסל.
כ הב״ר כבוד הבריות.
כל
כהן גדול,
כה״ג כתאי גונא!
הגוים ,כל הגט! כל המוסיף גורע,
כנסת הגדולה.
כל הקודם גובה,
כקנין
כהג״ד כהאי גונא דאמרינן!
הגוף דמי.
כהנו״ג כהן גדול ונזיר.
כהג״ם כותבת הנקה.
כה״ד כהא דאמרינן! כהודאה דמיא,
כהן הדיוט! כי ההיא דלעיל ,כל
הדביר ,כל הדברים! כל הדורות!
כקוי הדם.
כ ה ד א ל מ״ד כל היכא דאיכא למדרש
דרשיכן.
בהד״ל כי הא דלעיל.
כ הד ל״ ד כל היכא דאיכא למדרש דרשינן.
כהדע״ג כן הדעת נותנת.
כהו׳ כהוגן.
כה״ו כולי האי ואולי.
כ הוד״ ם כהודאה דמיא.
כה״ז כבר הורה זקן ,כדי הזיה! כהרי
זה! כל הקודם זכה.
כ ה ד ל כד הוינן זוטר* לגברי.
כה״ח כחות החמריות! כל החלומות.
כרכין המוקפין
כלים החמוצים!
חומה.
כה״ח הא״פ כל החלומות הולכין אחר
הפה.
כה״י כל היד! כל היום! כל היוצא,
כל היותר ,כל הימים ,כרכי הים.
כ׳ היול׳ כס היוליאכי.

כהיע״ה
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כהיע״ה כל המשנה ידו על החססונה .כד/״ם כל השפלים .כן השכים.
כהונה עולם׳
כה״ע כבוד העמים.
כהי״ב כל חיום כלו.
כהרף עין .כיש השס עליו; כה
כלאי הכר / 0
כה״כ כהונה הכהן/
כל
כל העולם.
התירא עדיף.
כל היוס כולו/
כל הארץ כבידו/
העכין .כן העיקר .כתבי העתים.
כל הכליס /כל התורה כולה /כשא
כהע״ב כל העולם כולו.
הכבוד.
כהע״ע כמה הרפתקאי עדו עלייהו.
כהכ״א כתוביס הבאים כאחד.
כל
כה׳׳ל כהאי לישנא /כל הלילה /כל כה״פ כל הפוחת .כל חפושל.
כל
כל הפשולין.
הפושקים.
הראוי לבילה.
הפרק ,כל הפרשה .כס הפרושים.
כהלי״ו כל הרוצה ליטול יבא ויטול.
כהלכ״ד כל העומד :לגזוז כגזיז דמי /כ ה פ כ מ״ פ כל הפישל במומו פישל.
כל
־לזרוק כזרוק דמי; ־לחתון כסחון כ ה״ צ כבוד הצבור ,כהן צדק.
הצלמים .כל הצריך .כת הצדוקים•
דמי; ־לנקוב כנקוב דמי /־לפדות
כ ה צ׳ ל כלל הצריך לפיט.
כפדוי דמי /־לשרוף כשרוף דמי.
כה״ק ..
,,
הקמח ,כל הורג קין .כל
כד ............
כהל״ע כהא לחמא עניא.
הקודם .כל הקרבנות .כל התחלוח
כהל״ש כהאי לישכא.
קשות .כף הקלע .כתבי הקורס.
כה״מ כבוד ה׳ ממקומו /כבוד המתים /כד.קב״ז כל הקודם בהן זכה.
כס
כ ס המדמה/
כהן משיח/
כהק״ג כל הקודם גובה.
המוקיף/
כל
המשער/
כח
המושך/
כהק״ז כל הקידם זכה.
המצות/
כל
המנחות/
כל
המזרח/
כל
כה״ר כבוד הרב ,כבודו הרס ,כהכ^
כלי
כל המשנה/
כל המקום/
כל סרוקין׳
כהן הראש.
רבא.
כח
המשפט/
כמות
המקדש/
כשא הרחמים.
המשיחים.
כר.ר״ז כהרי זה.
כהמב״ז כל המחזיק בו זכה.
כהר״ר כבוד הרב רבי.
כהמ״ג כל המושיף גורע.
כה״ש כבוד השם .כל השנה ,ככם’
השכינה.
כהמ״ד כהאי מאן דאמר.
כה שב״ג כצאת השמש בגבורתו.
כהמ״נ כל המנחות.
כה״ת כאור הדבר תצא .כבוד התורה״
כהמ״ק כלי המקדם.
כיס
כהני תנאי,
כהאי תנא.
כהמק״פ כל המקלקל פטור.
התרעלה .כל הברואים חציל .כל
כד.״נ כדרך הנאתן /כל הנביאים /כל
התדיר .כל התורה .כתר הראש
כל הנצרך.כל הנרות,
הכשקלין,
תפילין.
כלות
הנשים,
כל
הנשבעין,
כל
כהתי״ה כל הנשמה תהלל יה הללויה.
הדעת
כן
הנקוד.
כללי
הנפש.
כהת״ב כל התורה כולה.
כן הוא נוקחת.
נותנת.
כפי כו׳ כולם .כולהון.
■
הנראה.
כפי
הנמצא.
כשות ועונה׳
כ״ו כבדהו וחשדהו.

בהנ״ם
כהנ״ר
כהנ״ש

כל הנשקלין.
כל הנרות.
כל הכשבעין.

כפי הנראה.

כתוב וחחום.
כו״א כוכבי אור .כפת ואגמון.
כוכהט״ד כותלי בית המדרש.

_____________כובד,יד
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כובה״ר כותלי ביח הרחס.
כוכ״ע כופל בעליס; כופר בעיקר.
כו״ג כוח וגבורה /כחובות וגטין.
כוג״ם כונה גמורה.
כו״ד כורת דבורים.
כודו״ה כפל וד׳ וה״.
כו״ה כח והרשאה.
כוה״פ כונה הפוכה.
כוה״ק כתב והקבלה.
כקף וזהב.
כר׳ז כולו זכאי;
כוז״א כהן וזר אכל.
כוז״ו במכס״ת כוז״ו יי אלהיכו יי)בחלוף
אותיות א״ת ב״ש ג״ר ד״ק(.
כוזמ״מ כ qpוזהב מטהר ממזרים.
כו״ח כבלהו וחשלהו ,כולו חייב /כותב
וחותם ,כתיבה וחתימה.
כוח״ט  -כוחת״ט כתיבה וחתימה טובה.
כו״כ כאן וכאן! כח כחו ,כך וכך/
כריס וכקתות.
כמה וכמה,
כו״ל כליות ולב.
כר״מ כיכביס ומזלות ,כוכק ומשקה!
כף ומחתה,
כורעים ומשתחויס,
כתיבה ומקילה.
כוט״ן כוכבים ומזלות.
כלה ונחרצה ,כשר
כדג כיחו וניעו,
ונאמן ,כתיבה ונתינה.
כונ״ט כונק משקה.
כו״ע כולי עלמא ,כונה עצומה ,כקותה
ועונתה ,כלת וערירי.
כמהין ופטליאוח,
כו״ם כלל ופרט,
כפתור ופרח ,כרתי ופלחי.
כופו״כ כלל ופרט וכלל.
כופ׳־נ כופר נפשו.
כו״ק כבולו ואמונתו קלוש ,כל ויעוליו
קדושים ,כתבין ולא קריין.
.
כו״ר כהניס ורבנים.
כור״א כמי וראשית אוני.
כוש״ב כוק של ברכה.
כושכהמ״ז כוק של ברכת המזון.
כוש״ב כקף ושוה כקף.

כחו״ח

כות״ט כותל מערבי.
ם׳  .כזית.
כוק
כ״ן כבתה זקוק ,כולו זכאי,
זהב ,כי זה ,כלא^־ זרעים ,כל
זה ,כל זכות ,כל זמן ,כלי זה/
כלי זהב ,כלי זכוכית ,כלי זמר״
כנוי זה ,כפות זהב ,כף זכות,
כרס זית.
כז״א כל זה אמת.
כז״ב כל זה ברור.
כזבכא״פ כזית בכלי אכילת פרח.
כז״ד כזרוק למי.
כז״ד ,כהכיס זריזים הס.
כזד,י״ג כל  01היה נראה.
כזעל״ד כבול זכרונו לחיי על»
כזש״ל כל זכות שתבא לילו.
כזשלע״ז כל זמן שלא עבר זמנו.
מ ש ע ר ש״ ט כל זמן שישראל עישץ רצונו
של מקום.
כח׳ כחפץ.
כלי
כלי חייו,
כ״ח כבול חכמים,
אלוקה ,כה חפץ ,כלו חייב ,כח
כל
כל מלש,
חיונו ,כל סל,
כל
כל חלק,
כל חי,
חטא,
סמירא ,כליון חרוץ ,כלי חמדה,
כלי חפץ ,כלי חרק ,כלים חלשים,
כרס
כפר חנניא,
כף חובה,
כתוב חקר,
כתב חלוף,
חמל,
כתב חכמה.
כח״ב כתר חכמה בינה, .
כחב״ד כתר חכמה בינה לעת.
כחג״ה כולא חלא גזרה היא.
כח״ד כחושבנא ללין ,כחתוך למי.

כחד,״ש כחוט השערה.
כחו׳ כחומר.
כח״ו כתוב חקר ״ו״.
כחו״ד כחושבנא לדין.
כחוד,״ג כחוקית הגויס.

כחוד,״ש כחיט השערה.
כחו״ח כחומר חרס,

כל מל ומד.

לדו״ז
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כח״ז כחצי זיח.־
כח״ח כלי חלס סדס.
כח״י כבוד חכמיס ינחלו ,ככסח חכמי
ישלאל.
כח״כ כל חייבי כליחוח.
כח״מ כל חייבי מיחוס ,כל חמילא.
כחנ״ח כלס חמד נטע חדש.
כחקה״ג כחוקיח הגויס.
כל טוב,
כ״ט כי טוב ,ככל טוב,
כפוי טובה ,כסיבה טובה.
כט״ד כטיפשא דשטלא ,כטלפא דאקא.
כט״ה כטופס השטר.
כטו״ד כטופסא דשטלא.
כטו״ט כל טיפה וטיפה.
כט״ם כל טוב סלה.
כ״י כביכול ,כה יהיה ,כוכות ישלוח,
כוס
כוכבי יצחק ,ככב יעקב,
כל ידות,
כי יביאן,
ישועוה,
כלי יקל ,כליל יופי,
כל יוס,
כל ישלאל ,כל יתל,
כל ימוה,
כנסת
כן יאבדו ,כנסה יחזקאל,
כף יוכיח,
ככפי יוכה,
ישלאל,
כחיבח יד ,כחל יוקף.
כל ישראל
כי׳׳א כה יעשה אלהיס,
אחיס.
כיא״ב כמה ייסף איכא בשוקא.
כי״ב כיד בעלה ,כיוצא בדבר ,כיוצא
בו.
כיככ״א כיוצא בו במקוס אחר.
כיבמ״ה כל -ישלאל בכי מלכיס הס.
כ T״ה כחיבח ידו הקדושה.
כי׳׳ה כחיבח יד האמבורג.
כיה*ג כי האי גוכא ,כל ימוח הגשמיס
כיד.״ח כל ימות החמה.
כיה״ע כיד יי הטובה עלי.
כיה״ק כתב ידו הקדושה.
כידיו״ר כן יהי רצון.
כיה״ש כל ימוח השכה.
כידב כיוצא בו ,כיוצא בזה.
כץ״ח כל יוצאי חלציו.

ככ״ח

כל ימי חייו
כי״ח כל יוצאי חצציו,
כל ימי חכלכה ,כל ישראל חברים
כי״ט כבוד יוס טוב.
כי״י כחב יד ישן.
כייל״ח כל ישראל יש להס חלק•
כיכ״א כן יאבדו כל אויבין.
כיכ״ד כל יתר ככטול דמי.
כיכ״י כאשר יחנו כן יקעו.
כיכנ״ד כל יחל כנטול דמי•
כמן ' מא
כי׳׳ל ככה יעשה לאיש,
לטיגנא.
כימה״ש כל ימות השכח.
״
״
כימוה״ש U
כימ״ע כימי עולס.
כימ״ע רכש״ק כימי עולס וכשר
קדמוניות
כי״ע כיד יי עלי ,כימי עולם•
כיעה״ת כלי יקל על חתורה•
כיער׳ש כאשל יעו ין שס.
כ תזכ״ז כל ישראל עלביס זה בזה*
כיע״ל כן יעשה לו.
^
כ ת״נ כלי יקל על נביאים.
כ^נ׳־ר כלי יקל על נביאים ראשונים•
כיע״ר כל ימי עני לעיס.
כי״פ כחיבת יד פריז.
כחג יל קדשו.
כי״ק כימי קדס,
כי״ד כיד רבו ,כן יחי רצון.
^
כיר״א כן יחי רצון אמן.
כירבב״א כן יחי לצון במהרה בימיני
אמן.
כי ר׳ ^ כיד לבו דמי.
כ״כ כבל כתבתי ,כופרא כפרה כח
כחו ,כן כתב ,כלאי כלם׳ כלי
כל
כקף ,כל כדין ,כל כחן׳
כל
כל כי 7׳
כן ,כל כמה,
כמוכי כמין׳
כמו ק,
כתבי,
כן כתב ,כף כפופה ,כיסי כי’׳
כר.וב כן ,כתל כהונה.
.
ככ״ד כחו כגופו דמי.
ככ״ד ,כי כבד הרעב ,כי כל הלננו ה

ככה״ר
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כ״פו

כי כל העדה /כלו כל הקלין /כל כל״ז כל זה< כלי זהב ,כלי זמה .׳
כל׳׳ח כי לעולם חשדו ,כלא חשיבי,
כי האי.
כל חדא ,כלי חרש ,כל לישכא משר,
ככה״ר כל כי האי ליהחא.
כסב לחם חמודוח.
ככוזשב״ע כל כשף ההג שבעולם.
כלחו״ט כמה לא חלי ולא מרגיש, .
ככו״מ ככוכק משקה.
כגללו
כל״י כבודו לישראל יכוכה,
ככיו״ב כל כיוצא בזה.
לכלח יאבד ,כהן לוי ישראל ,כי
.ככ״ב כחיבין כן כלהון.
כלי יקר _ ,כשאו לעד
לו יאה,
ככ״ל כבר כהבחי למעלה; כי כשורא
לללמא /כפי כן לבי.
יחרומס ,כחרו לעד יחרומס .י
ככמ״ש כלה כמוה שהיא.
כליל׳א כי לא יזכח לעולם אדני.
ככ״ע ככולי עלמא; כל כלי עץ.
כל״כ כוכבי לכח.
ככ״פ כבולעו כך פולטו.
כלל״י כי לעולם לא ימוט.
כל לישכא מלא.
ככ״ר ככלי ראשון .כל כהאי ריסחא /כל״ט כלי מחכוח.
> כשף כבוד רכוש.
כלפי מעלה.
שהיא.
כמוה
כלה
ככ״ש ככלי שני.
כל׳ מל׳ כלהון מלאים.
למעלה.
כסבחי
ככת״ל כבר
כלי נחשח.
כל״נ כי לו כאה,
כל׳ כלהון.
כולי עלמא,
כל״ע כהן לאל עליון,
ככר
כוכבי לכס.
כ״ל כה לחי.
כלי עור .כלי עץ .כשא לעשור.
כל לילה,
ככר לחס.
לאדן,
כלע״ז כומר לעבודה זרה.
לילה.
כשוח
לישכא,
כל
כל״פ כל-י פז .כלי פשתן ,כלי פחוח.
כלאה״ב כלאי הכרס.
.
כלפז״ד כלפני זמנו דמי.
כלאחז״ד כלאחר זמן דמי.
כלפ״ט כלפי מעלה.
כלאח״י כלאחר יד.
כלפ״ש כלפי שמיא.
״
כלא״י ״
כלי ברזל ,,כלפשה״ת כלפי שאמרה התורה.
כל״ב כושן לבן בלעם,
.
כל״ק כלישנא קמא.
•
כלישכא בחרא, .
כל״ר כלי ראשון.
כלב״א כלשון בכי אדם.
כלכלת
כלי שרת,
כי כל״ש כלי שני,
כלבי״א כי לא בכח יגבר איש;
שבת ,כמשפט לאוהבי שמו■ N .
לא במוחו ירד אחריו.
כל״ד כל לישכא דכוחיה ,כלהון דכוחיה .כלשא״ד ,כדי לשבר אח האזן.
כל״ה כדי לאכול הימנו ,כי ליי המלוכה ,כלשה״ת כלפי שאמרה התורה.
כל״ש צמח׳׳ג ככב לבנה שבתאי צדק-
 Pלשון הכסוב.
להחמיץ.
כלה״ח כדי
מאדים חמה נגה.
כלה״ב כלאי הכרס ,כל הכלים.
כ״מ כבודו מחול .כבוד מלכותו ,כ 3וד
כלד,״ק כלי הקודש.
מנוחתו ,כבוד מעלתו ,כהן משנה,,
כלו׳ כלומר.
־מנש משקה ,כופרא ממונא .כילד
הכפש.
כלוח
כלוה״ג
מברכין ,ככר מעטער ,כלי מנוקב,
כלו״פ כלל ופרט.
כל מי,
כל מה,
כל* מתכות,
כלופו״כ כלל ופרט וכלל.
כל מילחא ,כל מקום ,כל משקה,
9
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כפע״ת

כן כמוי׳׳ב כמוהו ירבו בישראל.
כמה מקומוח,
כלפי מעלה,
מוכה ,כן מצאתי ,כן משמע ,כן כמד׳כ כמה וכמה ,כמי כן.
משפע; כסף מזוקק; כסף משכה /כמו״פ כמהין ופעריאוח.
כף האזכיס; כפרת משכבו ,כתבי כמו״ר כבול מורינו רבי ,כמוציא רמון.
מקובלים ,כתוב מלא; כתר מלכות .כמו״ש כמורא שמים ,כמו שכתוג.
כמוש״ב כמו שכתב.
כםאב״ד כמאכל בן דרוסאי.
כפוש״נ כמו שנאמר ,כמו שנלפס•
כמאה״כ כמאמר הכתוב.
כמי
כמושנ״ל כמו שנתבאר לעיל,
כמאד׳ל כמאמרם זכרונס לברכה.
כמא״ח כן משפנון אתה הרצת.
שנתבאר לקמן.
כטאחז״ל כמאמר סכמיכו זכרונם לברכה .כמוש״ר כמוצא שלל רב.
כמ״ז כאן מקום זמה.
״
״
כמאחבז״ל ״
כמחדל כמאמר חכמינו זכרונם לברכה.
כמאע״ד כמאה עלים דמי.
כמא״ר כבול מעלת אלוני רבי.
כמי״ב כמותו ירבו בישראל.
לברכת.
כמארז״ל כמאמר רבותינו זכרוכם
כמיב״י כמוהו ירבו בישראל.
כמב״ד כמאכל בן לרוסאי,
כמעשה כמיל״ש כל מעשין יהיו לשם שמיס.
בית דין.
כמו כן׳
כמ״כ כהנא מסייע כהנא,
כפב״ח כאן מצא בעל סוב.
כן מצאתי כתוב.
כט״ד כל מה דאמר,
כל מן דין ,כמסק כמו כן קשת.
כמאן לאמר ,כמאן לכתיב ,כמה כמ״ל כאן מקים לתארין ,כלמשאלותלנל•
לברים .כמת לוכתי ,כממון למי .כמל״ד .כמסירתו להליוע.
כמד״א כל מה לאמר .כל מה לאעשר ,כמל״ו כבול מלכיחו לעולם ועל.
כמה דאת אמר.
כמאן לאמר.
כטל״ט— כטלפ״מ כל מקיס לפי מנהני•
לאפשר.
מה
כמדא״ם כל
כמ״ם כהן משוח מלחמה ,כקף מעחר
כל
כ מ ד א  Tכל מת לאמר רחמנא.
ממזרים.
מקום לאמר רחמנא.
כמ״נ כבול מנוחתו .כמלא נימא•
כמד״ם כממון למי.
כמנה״ט כמנהג המדינה.
כפדע״ר כל מה לעביד רחמנא.
כמנפ״צ אותיות שתמונתן משונות מעני
כל מה
כמד״ר כללי מלרש רבה.
כבואן בסוף התיבה.
לאמר רחמנא ,כל מה דעביל רחמנא .כמסלה״ד כמסירתו להדיוע.
כמדי״ר לט״ע כל מת לעביל רחמנא כמ״ע כבול מעלתו ,כל מחסורן עלי׳
לעב עביל.
כל מצוח עשה ,כמר עגל ,כתני
הלשון.
משמעות
כמ״ה כן
מכתבי עתים.
כמהה״ר כבול מעלת הקלוש הרב רבי .כמעא״ר כביד מעלת אלוני רבי.
כמה״ע כתבי מכתבי העתים.
כמעב׳׳ד כמעשה בית די;.
כמהפ״ם כמהפכת סלום.
כמע״ד כמאה עדים למי.
כמה״ר כבוד מורינו הרב.
כמעה״פ כלל מוסיף על הפרע.
כמהר״ר כבוד מורינו הרב רבי.
כמע״ט כמחצא על מחצא.
כמה״ש כמה מעליא הא שמעתא ,כמלאכ כמעמ״ד כמחצא על מחצא למי.
השרת.
כמע״ר כבול מעלת רבי.
כמוה״ר כביל מורינו הרב רבי.
כמע״ת כ ט ל מעלת תפארתו.

כמ״פ
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כמה פרושים.
כמ״ם כמה פעמיס!
כמ״ק כלי מקדם; כמה מקומוס ,כן
מוכח קלח.
כמ״ר כבוד מורינו רבי /כבוד מעלה
רבי /כל מוס רע.
כמרא״ד כמראה אדוס! כמראה אדס»
כמרז״ל כמאמר רביחיכו זכרוכס לברכה.
כמש׳ כמשמעו.
כל מקום
כמ״ש כל מקום שהוא!
כמורא
כל משאלוחין/
שנאמר!
שמיס; כמו שאמר; כמי שבארנו!
כמו
כמו שנאמר,
כמו שכתב,
שנחבאר.
כמש״א כל מה שאפשר ,כמו שאמר.
כמשא״א כמו שאנו אומרים.
כמשאל״מ כמו שאמר למעלה.
כמשא״מ״כל מקום שאפה מוצא.
כמשארז״ל כמו שאמרו רבוחינו זכרוכס
•
לברכה.
כמש״ב כמו שבארנו ,כמו שכחב בחורה.
כמשכי״א כל מה שיש ביד אדם.
כמי שהונסא
כמש״ד כמו שדרשו,
דמיא.
כמש״ה כמו שאמר הכחוב ,כמו שאמרו
החכמים.
כמשד,״כ כמו שאמר חכחוב.
כמש״ו כדה משה וישראל.
כמשז״ל כמו שאמרו זכרונס לברכה.
כמשח״ה כל מקום שיש חלול השם.
כמשחז״ל כמו שאמרו חכמינו זכרונס
,
לברכה.
כמשי״ת כמו שיסבאר.
כמ שית׳׳ל כמו שיתבאר לקמן.
כמש״ב כמו שכחוב ,כמשמעו של כחוב.
כמשכ״ל כמו שכתבתי למעלה.
כמש״ל כמו שאכתוב לקמן ,כמו שכתבתי
למעלה ,כמו שנוהגין לעשות.
כמש״מ כל מקום שאתה מוצה.
כמש״ג כל מקום שנאמר ,כמה שנאמר,
כמו שנתבאר.
מלו שנדפק,

כנח״

כמ שנ״א כל מקום שנאמר ,כמה שנאמר.
כמו
כמ שנ״ל כמו שנוהגין לעשות,
שנתבאר לעיל.
כמ שנתב״ם כמי שנתבאר בפנים.
כמ ש״פ כמו שפירשתי.
כמו שקדם.
כמ ש״ק כמו שקבל,
כמ שק״ע כל מת שקנה עבד.
כמ ש״ר כמו שאמרו רבותינו.
כמ שרז״ל כמו שאמרו רבותינו זכרונס
לברכה.
כ מ ש״ ש כמו שכתבתי שם.
כ מ ש ת ר״ ת כל מקום שתרצה תנוס.
כמ״ת כבוד מעלת תפארתו.
כמת״י כמתנת ידו.
.כנ׳ כנאמר ,כנזכר.
כן
כדי נעילה,
כ״נ כאן נמצא,
נאמר ,כלי נחשת ,כלי נתר ,כל
כנור נעים,
כל נפש,
נדרי,
כן נוהגין ,כן נקרא ,כן נראה,
כן נרשם ,כקף נבחר ,כף נחת,
כפר נסש.
כנא״ד ,כנפש אלה החתומים.
כ״נ וכ״נ כנפשך וכנפש.
כנ״ב כי נפלו בחרב.
כנ״ג כנקת גדולה.
־
כנג״ב כנגד כולם.
כנג״מ כנגד מדה.
כנג״ש כנגד שכרה.
כנ״ד כנעול דמי ,כנקוב דמי.
כנה׳ כנהוג.
כנה״ג כנקת הגדולה.
כנה״ר כנפשו הרמה.
כנ״ו כלה נבואתך וצא.
כנו״ח כלה נאה וחקידה.
כנוכ״ה כאן נמצא וכאן היה.
כנו״ש כד נייס ושכב.
כנ ד ל כנזכר למעלה.
כנז״ש כנזכר שם.
כנ״ח כלי נחשה.
כנח״י כנקת חכמי ישראל.

כנ״י
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כעמים

כליון
כונה עצומה ,כח עילאה׳
כנ״י כנפי יונה /כנכת יסזקאל כככח
כל
כל עון׳
כלי עץ,
עיניס׳
ישראל /כחר נצח יסוד.
עין׳ כל עיקר׳ כל עס׳ כל ענין׳
כני״ח כנקת יחזקאל.
כל עח׳
כל עישבא׳
כל ערב׳
כנ״כ כל נושאי כליו.
כפרת עון׳ כתב עוד׳ כתב עליו׳
כ״נ כ״ה כאן נמצא כאן היה.
כתל^
כתנוס עול ,כסל עליון,
כנ״ל כנזכר למעלה /כן נראה לי.
עילאה.
כנלענ״ד כן נראה לפי עניות דעתי.
כע״א כעד אחד ,כעובי אצבע.
כנל״פ כן נראה לפרש.
כנלפע״ד כן נראה לפי עניות דעתי.
כעא״א כעובי אצבע אגודל.
כעא״ד כעד אחד דמי.
//
בנלפענ״ד ׳ /״ /׳ ״
כע״ד כעומד דמי ,כעין דאורייתא.
כנ״מ כנגד מדה /כנכסי מלוג.
כעדא״ת כעין דאורייתא תקון.
כנס״י כנסת ישראל.
כנע״ן כנור נעים עס נבל.
כעובי דינר
כעד״ז כן פל לל 7זה,
כנפה״ש כנפי השכינה.
זהב.
כנפ״י כנפי יונה.
כעד״ט כן על דלד משל.
כנ״ק כן נראה קצת.
כעד״ת כעין דאורייתא תקון.
כנ״ר כנף רנניס.
כעולת הנ קי׳
כע״ה כן עשת הלל׳
כנ״ש כנגד שכרה.
כענין הנזכר.
כם׳ כסדרה.
כעה״ב כעילת הבקר.
כ״ם כי סליק׳ כל סאה /כל סוף /כעה״ג כענין הנזכר.
כעהיא״ה כי עיף השמיס יולין אח
כל ספר; כ׳ סיון /כת 3סופר.
כפף קוסיס אשה.
כם״א כסא אליהו/
הקול.
כסדה״ר כסא דהלסנא.
כעה״פ כעין הפרע.
כסה״ד כסוי הדס.
כע״ו כלי עור.
כסדר הכתיב .כעו״ד כעובי דינר׳ כעומד דמי.
כסה״ב כסא הכבוד/
כעוד״ז כעובי דינר זהב.
כסו״ז כסף וזהב.
כעוה״ב כעילת הבקר.
כסו״ע כסות ועונה.
כעו״ט כעושה מעשה.
כס־׳מ כסף משנה.
כסף נבחר .כעומ״ד כעושה מעשה דמי.
כם״נ כל סכנת נפשות׳
כע״כ כלי עכוס.
כם״ם כל קופי פסוקיס! כפורים סכות
כעבי״ל כאשר עשה כן יעשה לו.
פוריס.
כע״ל כאשר עשו לי /כן עשיחי להם•
כס״ר כסא רחמיס.
כעל״י כל עוף למינו ישכון.
כסש״א כקא של אליהו.
כעל״פ כולי .עלמא לא פליגי.
הנביא.
אליהו
כסשאה״נ כקא של
כע״מ כעושה מעשה.
כס״ת כתיבת ספר תורה.
כעמ״ד כעושה מעשת דמי ,כעין מלכוח^
ומזוזות.
תפלין
כםתו״מ כותבי קפריס
ד רקיע.
כע׳ כעין׳ כעתירת.
כעמ״ח כי עמן מקור חייס.
כ״ע כדי עניבה /כהונת עולס׳ כה כעמ״ג כעמר נקיא.
עתירת׳ כהרף עין׳ כולי עלמא /כעמ״ס כופין על מדות קדום.

צענ״׳ב
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כענ״ב כל עוד נפשו בו.
כע״ע כל עושה עול ,כן עהירה עבדו;
כעס עסה.
כעע״א כאלו עובד עבודס אלילים.
כעע״ז כאלו עובד עבודת זרה ,כעובדי
עבודה זרה.
כע שב״ע כל עברוס שבעולם.
כע״ת כה עסירס ,כל עלמוסי ס א מ מ ה,
כעין סדורו.
כי
כ״פ כבד פה /כוכוס פשועוס,
ככר פרוכס,
פליגי /כך פולטו,
כלי פז ,כלי פשסן /כלי פסוח,
כל פכים,
כל פטר,
כל פטור,
כמה
כמה פוםקים,
כל פעם,
פעמים ,כבוד פלוני .כמר פלוכי,
כן פירש ,כן סםק ,כ qפשוטה,
כסוכה פקים ,כסם פז.
כפ״א כך פקקו אחרוכיס ,כפירוש א׳.
כפ״ב כל פטפוטיא בישין ,כפר בכל.
כפב״פ כמר פלוני בן פלוני.
כפ״ר כן פקק דינו ,כפדוי דמי.
כן פירש
כפ״ה כך פירש הכהוב,
הקוכטרק ,כפול הלבן.
כפה״ד כפי הדין.
כפד,״כ כן פירוש הכהוב.
י
כפה״נ כפי הנראה.
כפד,״ק כן פירש הקוכטרק.
כ פ ה״ ר כפי הרוב.
כפרט כסוי טובה.
כל פרוטה
כפו״ם כל פעם ופעם,
ופרוטה ,כפסול ופרח.
פכ״ח כפר חככיא.
־
כפ״ט כפוי טובה.
כפ״מ כפי מנהג ,כפרת משכבו.
כפמה״ט כפי מנהג המקים.
כפמה״ ש כפול מן השמים.
כפ״נ כפר נפשו.
כפ״ע כפרת עון.
כפירוש
כפ״ר כן פקקו ראשוכיס,
ראשון.

- m

כהש״ת

כפ ש״א כפתחו של אולם.
כפ ש״ה כפתחו של היכל.
כפ ש״פ כל פנות שאתה פונה,
בפ״ת כפות תמרים.
כפתו״פ כפתור ופרח.
כיצד
כהן צדק,
כ״צ כבוד צבור,
צן
כל צרה,
כל צד,
צולין,
צריך ,כל צרכו ,כל צרכי.
כצ ה ש״ ב כצאת השמש בגבורתו.
כן צריך
כצ״ל כאן צריכין לברך,
להיות ,כן צריך לומר.
כ צ מ״ ב כיצד מברכין.
כצנ״ ש ככב צדק נגה שבתאי.
כ צנ ש ח ל״ ט ככב צדק נגה שבתאי חמה
.
לבנה מאדים.
כצק״ד כבר צומו קדמאי דקדמאי.
כצ״ ש כל צרכי שבת.
כ צ ש״ ת כל צרה שלא תבא.
כך
כדי קליפה!
כ״ק כבוד קדשו,
קרי ,כל קנין ,כל קריאה ,כלי
כן קבלתי,
כלי קופקא,
קידש,
כתבי קודש ,כתובת קעקע.
כק״א כי קא אמרינן.
כקאא״ו כבוד קדושת אדוני אבי זקני.
כקאדטו״ר כבוד קדושת אדוני מורי
ורבי.
כק״ה כקלופת השוס.
כקה״ג כקנין הגוף.
כקהג״ד כקנין הגוף דמי.
כקוא״ל כקונה אדון לעצמו.
כקי״ס כקריעת ים קוף.
כקכעמ״ד כל קבוע כמחצא על מחצא
דמי.
כק״מ כל קטן מקטין.
כק״פ כקנין פירות.
כק״ר כבר קדמוך רבנן.
כ ק ר ב״ ט כי קאי רבי בהאי מקכתא.
כק ש״ ט כבוד קדושת שם מעלתו.
כק שנ״ד כקטן שנולד דמי.

כקש״ת כבוד קדושס שס מפארמו,

כ״ר
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כשטב״ד

כ״ר כבוד לבינו ,כלי ראשון ,כנגד כ ש אע ר ש״ט כשאין עושין רצונו של מקום•
ככבי שבה״
לאשו ,ככף לככיס ,כסא לחמים ,כ ש״ב כוק של ברכה,
כקעודח שלמה בשעסו ,כסף שנוי
כף רגל ,כלס רבעי ,כהב רחמנא.
ביאה.
בראשו״ן כסלרן  -ריאה ־ אומה  -שלש
 Iכ ש ב ה״ ט כוס של ברכה המזון.
בימין ־ ושנים ־ בשמאל.
 Iכ שכ״ע כריחוח שבערוה.
כר״ב כריתח בריח.
 jכ ש ב ת״ח כל סישנו בבל מאכל חמז•
כרב״ ש כרישה בין שכיה.
כל שדרכו״
כר״ג כמה רב טבריה ,כרבן גמליאל .כ ש״ד כללו של דבר,
כרחי ועלחי.
כר״ו כזה ראה וקדם,
כשרוף דמי.
כש״ה כל שהוא ,כמו שאמר הכמוג״
כרו״כ כריס וכקחוח.
כשולי הקדירה״
כמו שהחבאר,
כרוכ״ל כרחל וכלאה.
כרו״ע כרח וערירי.
כמי שהונסא.
כרו״פ כרחי ועלסי.
כ שה״א כשהוא אומר.
כרו״ק כזה לאה וקדש.
כ שה״ב כוס של הבדלה.
כר״ז כראוי זה.
כשורה
כ שה״ד כמ* שהונסא דמיא,
כר״ח כרס חמד.
הדין.
כ שהט״ה כשגגה היוצאח מלפני השליט•
כרמ״ל כרס אל ,כר מלא.
כרפ״ם כבוד רוס פאר מעלהו.
כשה״ג כשפופרח הנאד.
כרפ״ת כבוד מ ס פאר חפארחו.
כ שוה״ק כשולי הקדירה.
כ ר ק״ ת כולבא רעיא קולחיה חליא.
כשו״ט כסב שחיטה ומילה.
כ ש׳ כשס /כשיעור.
כשוט״ג כקא שלחן ומנורה.
כבוד שמו,
כ״ש כבוד שבס,
כדי כשוק״ו כל שכן וקל וחומר.
שבח,
ככבי
שלי/
כולה
שחיטה,
כל שנה ושנה״
כשו״ש כל שבח ושבת,
כלי שני,
כלי שיר,
כלי שטף,
כל שעה ושעה ,כל שפה ושפה•
כלי שרח ,כל שבעה ,כל שהוא ,כש״ז כיון שעבר זענו.
כל שעה,
כל שכן׳
כל שעסא ,כ ש״ח כך שנו חכמיס ,כשיעור סלה•
כמו
שניס,
כמה
שנויס׳
כמה
כ שחז״ל כמו שאמרו חכמינו זכרונס לברכה•
״
״
«
שאמר ,כמו שכחוב ,כמו שנאמר ,כ שחכטז״ל״ «
כרס שחלב,
כף שנייה,
כרס כ ש״ט כחר שס טוב.
שלמה.
כש״י כלי של ישראל.
כשאמר.
כ שא׳
כשי״א כי שס יי אקרא.
אבוחינו,
שאמרו
כמו
שאמרו,
כמו
כש״א
כ שי ת״ל כמו שיחבאר לקמן.
כקא של אליהו.
^
כ ש״כ כל שכן ,כמו שכמנו.
כשא״א כשס שאי אפשר.
כ ש״ל כל שכן למלקוח ,כמו שכמנהי
כ שא״ה כקא של אליהו הנביא.
למעלה.
דיין אין
כ שאחז״ל כמו שאמרו חכמינו זכרונס כ ש לד א ט א״ ט
לברכה.
מוציאין אוחו מידו.
כ שא״ל כשאמר לו.
כל
כ של״ ט כל שהוא למכות,
כ שא״ם כלי שאינו מנוקב ,כלל שאחריו
למלקות.
מעשה,
כשמכ״ד כשמואל בדורו.

/י
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3ש״נ

 ! 35 -־־

כש״נ כלי של ככרי /כמו שנאמר.
כשנ״ע כשהוא כקשר עס.
כ שנר״ל כיון שכיהן רשוח למשחיח.
כ שנת״ל כמו שכחבאר למעלה.
כש״ע כבודן של עכייס.
כשעוש״ע כל שעחא ושעחא.
כשע״ז כיון שעבר זמכו.
בש״פ כחל שרק פירכוק.
כ שפ״ה כשעוערס הכאד.
כש״ק מ ש של קידוש.
כ ש״ר כאן שכת רבי /כלי שרה.
כ ש״ ש כמו שכהבהי שס.
כ ש שאחו״ט כיון שהגיד שוב אינו חוזר
ומגיד.
כ ש״ת כבוד שס העארהו; כהרה של
הורה.
כ שת״ל כשחמצי לומר.
כבוד תעארהו,
 0ת כבוד הורהו.
כי
כוק הרעלה;
כוק חכחומין.
כי
כי חצא;
הבא; כי הימא/
כל הועבה,
כליל הכלה;
השא;
כן חנקן ,כן הרגם; כסוח המרים;
כהר הורה.
כת״א כן הרגום אוכקלוק.
כ תב״ד כהובח ביס דין.
כ ת ב״ ת כחוב בחורה.
כבוד
כ ת׳ ה כבוד תורחו הקדושה;
תפארחו הרמה.
כתד;״ג כבוד מורתו הגדולה;
.
הנקה.

כוחבח

כתהנ״י כבוד הורהו וחפארחו[ הרמה
כרו יאיר.

כתה״ע

כחבי העתים.

כתש'כ1
כחבי

כ תה״ק כבוד חורחו הקדושה;
^
הקודש.
כתו״ג כחובות וגעין.
כחג
כתוה״ק כדין חורה הקדושה;
והקבלה.
כתו״ח כתיבה וחחימה.
כתוח״ט כתיבה וסחימה טובה.
כתו״מ כחוביס ומקוריס.
כ ת רג כחיבה וכחינה.
כתו״פ כתוכת פשים; כתורה פשק.
כתו״ק כתובה וקידושין.
כת״ח כל חלמיד חכם; כחקון חכמים;
כתר חכמה.
כתחז״ל כתקון חכמינו fכרוכם לברכה.
כת״ם כתיבה טובה.
כ תי׳ כתיב; כתירוץ.
כת״י כן תרגום יוכתן; כתיבת יד.
כ תי״ ט כתר תפארת ישוד מלכות.
כתי״ק כתב יד קדשו.
כת״כ כלי תוך כלי; כתר כהונה.
כ״ת כ״כ כ״ מ כתר תורה; כמר כהונה;
כתר מלכות.
כת״ם כתר מלכות.
כת״נ כאשר מאוה נפ שן.
כת״ם כתב שופר.
כת״ע כתב עוד; כמכות עור; כחל
עליון.
כת״פ כתונת פשיס; כחס פז.
כ״ת פ״ם מאצ״ ם כנעני מתי פריזי יבושי
עמוני מואבי מצד אמורי.
כתק״ח כתקנת חכמים.
כתק״ר כתקנת ראשונים.
כ ת״ר כתב רחמנא ,כתקנת ראשוכיס.
כת שו״ט כתב שחיטה ומילה.
כ ת ש״ ט כתר שם טוב.
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ל׳ לה ,לו ,ליה /ליכא /לילה /לי ס.,
I
למד ,למעלה /לקמ| /לשין.
ל״א לא אדוני ,לא אחד ,לא אליכם' /
לא אמר ,לאאמריכן ,לאואדעסאי/
לב אחד;
לב אהרן,
לב אבוס,
לוח
לגוש אורה,
לב אריה,
לוחוס אבנים,
לוח ארש,
ארז,
לחם אבירים ,ליכא אישורא ,ליל
ראשון ,למען אמתן ,לפניאידיהן,
■לקוטי אור ,לקט אמרים ,לישנא
אחריכא /לשון ארמיח ,לשון אשכנז.
לא״א לא אמרן אלא ,לאבות אבוחינו,
לאו
לאהובי אבי,
לאדוני אב*,
אורח ארעא ,לאיש אלהים ,לאשס
אדוני.
לאא״ם־ לאדוני אבי מורי.
ל א א מ ץ לאדוני אבי מולי ורבי.
לא״ב לאות בריס ,ליל א׳ בקר.
לאב״ל לך אכול בשמחה לחמך.
ל אכ״ר לא אזלינן בחר רובא.
לאכ שח״נ לאו בכי שחיטה נינהו.
לא״ג לאו' אורח גברא ,לאידך גישא.
לאותו דבר,
לא״ד לאו דאורייתא,
׳
לאיכא דאמרי.
לא׳׳ה לאו הני ,לאומוח העילס ,לאותו
האיש׳ לשמוע אל הרנה.
לאה״י לבוש אדר.היקר.
לאד,״ח .לאחר החנ. .
ל א ה״פ לאחר .הפשח.
ל א ד,״ק לאלז הקדושה.
לא״ו לו אדר וגדולה ,לעולם אמן ואמן,
לראותי אדם וחי ,לשם איום ונורא.
לאו״א לאביו ואמו ,לעולם אמן ואמן.
לאו״ב לאותת גישה.

לאיט״א

לאו״ד לאותו דבר.
לאוח״ט לאורך חיים טובים.
לאו״י לאורך ימים.
לאוי״ט לאורך ימים טובים.
לאו״כ לאותת כלימה.
לאו״ל לגמר איכש והדר לשבר.
לאול״ט לאוס ולמופת.
לאו״ג לאוהב נפשו ,לאוכל כבלוח.
לא״ז לאחר זמן ,לאחר זריקה.
לא״ח לא אמרו חכמיס ,לאורך חייס•
לאחה״ד לאחר הדבור.
לאחה״ז לאחר הזמן.
לאקה״ ש לאחר השבת.
לאח״ז לאחר זה ,לאחר זמן ,לאחי
זריקה.
לאחזמ״פ לאחר זמן פרעון.
״
״
״
לאחז״פ
לאחר
לאח״ט לאורך חיים טובים,
טבילה.
לאח״י לאחר יד.
לאחר מכאן׳
לאח״ט לאחר מיתה,
לאחר מעשה ,לאחר מרוח.
ל אח מ״ ב לאחר מכאן.
לאחצ״ה לאחר צאת תככבים.
לאחר שכמו•
לאח״ ש לאחר שחיטה,
לאח ש״פ לאחר שחיטה פירש.
לא״ט לאחר טבילה.
לא״י לא אלמן ישראל ,לאורך ימים׳
לא ת
לאינו יהודי,
לאחר יד,
ישראל ,לבוש אבן יקרות ,להכחיל
אוהגי יש ,לעבוד את יי.
לאי״ו לאורך ימים ושנים.
״
״
לאיו״ש ״
לאי״ט לאורך ימים טובים.
לאיט׳׳א לאורך ימים טובים אמן.

לאטיא׳ם
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לאיטא״ם לאורן ימים טוניס אמן קלה.
ל אכ מ״ד לאו כממון דמי.
לאו אורחיה
לא״ל לא איכפת ליה;
למידר! /לאלתר לסייס.
לאל״ח לאלתר לחיים.
לא״ט לאבי מורי .לאחר מיתה ,לאחר
מכאן.
לאמ״ב לאחר מכאן.
לאמ״ט לאחר מתן מעות.
ל א ט״ ת לאחר מתן תורה.
לאוכל כבלוס.
לא״נ לאהובי כאמכי.
לאיש כאמן.
לא״ע לא אתי עשה .ליל א׳ ערב,
לאע״ב לב אבות על בכיס.
לאעו״ד לאל עורך דין.
לא״פ לאלף פעמיס.
לא״צ לאין צורך.
לאצה״ב לאחר צאת הככביס.
לאצ״ב לאין צורך כלל.
לא אקרי
לא׳׳ק לא איצטרין קרא.
קהל .י
לא״ר לשון ארמית.
לא״ ש לאל אשר שבת .לשון אשככזית.
ל ב׳ לבריאה.
ל״ב לא בטל .לא בלע .לא בעיכן.
לאכדעקבערג .לישכא גישא .לישכא
בתרא .לעולס בהס.
לב״א לאו־ בם*יוש איתמר .לב ארית.
לניש אורה .לבכי אדס .לעבדיה
בר אמהיה .לשון בכי אדס.
לכא״י לנכי אלז ישראל.
ל ב א״ ר ליב בן אברהס ראביכאוויטץ.
ל ב כ״ ת לבר בלי תבן.
לבג״צ לביאת גואל צדק.
לבגצבבי״א לביאת גואל צדק במהרה
בימיכו אמן.
לב״ד לב בית דין .לבי תדץ .לשמרך
בכל דרכיך.
לכדד״א לאו בעל דבריס דידי אס.
לכד״ט לב ביח דין מסכה.

לבש״נ

לב״ה לא.בשמים הוא.
לבד.״ג לביאת הגואל.
לבה״ם לבית הפקול.
לב״ן לביש בוץ וארגמן ,לבשר ודס*
לבו״ם לבוש מלכות.
לבו״ש לבושי שרד.
לבז״ת לאו בזכותא תליא.
לבז ת״ט לאו בזכותא תליא מילתא.
לית בו טעס.
לב״ט לא בקני טעמא,
לכ״י לא במהרה יכתק ,לבית יעקב׳
לקטאה בלקטיותיה
לבכי ישראל.
ידע.
לב״ב לא בעי כוכה ,לבי ככושתא.
לבכ״א להשתמש בכתר אחד.
לב״ט לבוש מלכות ,לב׳ מדוח ,לבר
מן .לברוך מרדכי ,לית בהו ממשא.
ל ב ט ה״ד לבא מן הדין ,לבית המדרש.
לבטח״ג לאו בכי מחילה כיכהו.
לבטי״ג לא במהרה יכתק.
לב״נ לבן כח ,לב׳ כתיבות .לבר כש.
לבנח״ע לב׳ כתיבות חכמה עילאה.
לבנח״ ת לב׳ כתיבות חכמה תיתאה.
לבנ״צ לראות בכחמת ציון.
לב״ם לישב בקוכה.
לב ס״ ט לא בקבי טעמא.
׳
ל בס״פ לבקרף פגוס.
לבורא עליון,
לב״ע לא בדרדקי עצה.
לבין עצמו .לבורא עמיקתא .לבית
עולמו ,ל׳ בעומר ,לבריאת עולס.
ל בעדד״ א לאו בעל דברים דידי את.
לבע ה ש״ ט לבעל השטר .לבעל השם
טוב.
לבע״ב לא בעי כוכה.
לבע״ט לבירא עמיקתא.
לב״פ לבקוף פגום.
לבצי׳׳ו לראות בכחמת ציון וירושלים.
לב״ק לבא בקהל.
לבר״ע לבריאת עולם.
לב״ש לנושי שרד .לט בטכיס שקדים.
לבש״נ לאו בני שמינוה נינתו.

לב״ת
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לבא בכקתא
לעולס בהס

לב״ ת לאו בזכוסא סליא,
לבי חרי/
סליא/
חעבולו.
לב״ ת ולב״ם לא בחחלח ולא בקוף.
לכ תי״ ש לבתר חריקר ירחי שעסא.
לג׳ לגרמיה.
לא
לא גרקיכן/
ל״נ לא גזריכן.
ליח גירקא/
להן גיקא,
גרע,
למ 7גרוכית; לסין גמלא.
לג״ב ל״ג בעימר! לגדל ביצים.
לנב״ע ל״ג בעומר.
ל ס ח לא גזרו חכמים /לגמול סקד.
לג״ר לא גזרו לבכן.
לנר״ה לאו גברא רבה הוא.
לג״ש לפום גמלא שיחכא.
לג של״ ם לימוד גדול שמביא לידי מעשה.
ל ד׳ לדברי /לדוגמא /לדעת.
לא דק,
לא דמי/
ל״ד לא די,
לאו דאורייתא ,לאו דוקא /לחם
לית דכותיה״
לית דין׳
דמעה,
לכה דודו ,למבין די ,לעי דעתי,
לעי דרכי.
לדבר אחד,
לד״א לאו דאורייתא,
לדוד אורי ,לדעת אברבכל ,לדעת
אוכקלוק ,לדעת אחרים.
לד״ב לדוגמא בעלמא ,לדוד ברון.
לד כ״ ה לדברי בית הלל.
לדכ״נ ליס דין בל נש.
לדב״ע לדבר עבירה.
לד״ד לדור דורים.
לד״ה לדבר הקל ,לדברי הכל.
לדה״ב לדברי הכל.
לדה״ק לדבר הקל.
לדה״ר לדבר הרשות.
לרדד לא דיכא ולא דייכא,
לית דין ולית דיין.
לדוד״ה לדור ודור הללויה.
לדו״י לא דובים ולא יער.
לד״ז לדבר זס.

לדור ודור,

לה״ה
לדעה

לד*ח לדבר חמור ,לדברי חברות,
חכמים.
לד״י לדעת יוכתן.
לד״כ לי־ברי כולם.
לדכ״ ה לא דק כולי האי.
לדי׳נ לדברי כביאים
לד״׳ע לדבר עבירה ,לדעת עצמו ,לדרי
עלמא.
לדע״ח לדעת חכמים.
לדע״ר לדעת ראשיכים.
לדצ״ב לית דין צריך בשש.
לד״ק לדעת קמחי ,לדעת קצת.
לד״ר לדעת ראשוכים ,לדרך רעה.
לד״ ש לאו דשאר.
לא העקיד׳
ל״ה לא הוי ,לא היה,
לאו הכי ,להע החרב ,לוח השכה,
לוחות חברית ,לחם העכים ,לימא
לעכי התיבה׳
הכי ,למען השם,
לשה
לשין הו ה,
לשון תדיוע,
הזהב׳ לשין הכתוב ,לשון הקודש׳
לשון הקוננולק ,לשו; הלע ,לשכה
הגזית׳ לשכה הבאה.
לה״א לבן הארמי ,ליהודים היחת אורה.
להא״ב לא הבינו און ביעקב,
לה״ב ליתא חימכותא בעבדיה ,למרי
לשכה הנאה בימשלס.
הוא בכך׳
ל ה כ״ ד לחבית דין.
ל ה כ ח ל״ ח להבדיל בין סיים לסיים.
־
ל ה ב״ל לא הביישן למד.
ל הב מ״ע לאו הבא מכלל עשה.
לוח
לה״ג להאי גיכח ,לתאי גיסא,
הגאוכים ,לולב הגזול ,לשון הגמרא׳
לשכת הגולה ,לשכת הגזית.
ל ה ד לא הוה דוכתא ,לא הוי דנריס,
למה הדבר ־ דומה ,לחקח דם.
ל הד״ ט לא היו דברים מעילם ,למרי
היטב דרשו משעע.
להד״נ להדליק כר.
לא הוי חיקם׳
לה״ה לא הוא הדין,
להלא הוא; לחיי העולם הבא•
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לה״ו להקצין והמרומסi
ומלאה; לשון הוה.
להו״ד לא הוי דברים.
לד״י״ה להקצין והמרומם׳ לשון הוה.
להול״א להרוג ולאבד.
להול״ל לא הוי ליה למימר.
להול״ג לא היה ולא נברא.
להול ש״ב לא הן ולא שכרן.
להד׳ט ליי האלז ומלואה.
להו״ג לא היה ולא נברא.
להוצ״ג להוצאה נ תנה,
להו״ר להושענא רבה.
להו״ש לא הן ולא שכרן.
לה״ז כה״ן לא הרי זה כהרי זה.
לה״ח לעולם הוא חי; לעולם הוא חשיד.
לקוי הסמה.
ל ה ח ה״ ט להע החרב המחהפכס.
להח״ז להמיוס זרע.
לשונו הטהור.
לה״ט לוח הטעוס.
ל ה ט ד״ ב להטיף דס בריס.
להי״ר לא הוו ידעי רבנן.
לה״כ ליה הלכחא כותיה; לשון הכסוב.
להכ״נ להיוה כנידון.
ל ה ב״ ר להיוח כרבו.
לה״ל לא הביישן למד; לקוי הלבנה.
ל ה ל״ ע לאו חניחק לעשה.
לא הקפדן
ל ה״ ט לא הוי מחאת,
מלמד; לשון המקרא /לשון המשנה,
לשכה חמדיחין; לשכה המלח.
להמ״ע לאו הבא מכלל עשת ,י להבריח
מיס עשויוח.
להנוה נסנו,
לה״נ לא הוי נסינה,
להקה נביאיס׳ לוח הנקוד׳ לשכה
הנזירים.
להנל״ע לאו הניתק לעשה.
לד׳נ״ת להניח מפלין.
לה״ס לא הוי קימן ,לבנה הקפיר.
לשכת תעצים.
לה״ע לא הוי עקירה/

לותס״ר

לחם הפנים/
ל ה״פ לולב הפקול,
לפני
לפי הפשט,
למד הפעל,
לשכה
לשון הפקוק,
הפקח,
הפרוה.
ל ה״ צ לא היה צריך ,לפי הצורך.
ל ה צ ה״ ש להצד השוה. .
לה״ק להכי קאמר ,לקט הקמח /לשון
הקבלה ,לשון הקודש.
ל הק״ד להקיז דם.
ליל הושענא
לה״ר להביא ראיה,
רבה ,למען הרחמים ,לשון הרע.
לה״ ש לוח השנת ,לקוטי הלכוח שבח,
לקוטי תשרשים ,לשד השמן.
לה ש״ב לאו השוה בכל.
לה שלו״ל להשמיד להרוג ולאבד.
לה״ח להיוס החגה.
לו׳ לומר.
ל״ו לעולם ועד.
לו״א לוח ארז ,לוח ארש.
לו״ד לולי דמקתפ׳נא ,לחץ ודחק.
י
לוה״ג לולב הגזול.
לוה״ם לוח הפעלים.
לוה״ש לוח השמוח ,לוח השנה,
לעד ולעולם
לו״ו להגיד ועד ועודתו,
ועד.
לו״ח לויח חן.
לוח״ח ליליח וחברתה חוצת.
לו״ל ללמוד וללמד ,לעני ולפנים.
לול׳׳ב לו ולבניו ,לפלוג וליחני בדידה.
לולה״ה לברכה ולחיי העולם הבא.
לול״ו לעד ולעולם ועד.
לול״ז לו ולזרעו.
לולט״ב לוחות ושברי לוחוח מונחין
בארון.
לוער״ל לועג לרש.
לו״צ ל״ו צדיקים.
לו״ק לחי וקוקרי ,לחיים וקיבה.
לו״ד לאה ורחל׳ לענה וראש.
לו״ש לחם ושמלה.
לותס״ד לבא ועינא תרי קרקורי דעבירה,
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ל״ז לא זו,
לא זזה;
לקונוי זהר׳ לחו״ג לחרפות וגידופים.
.
לשון זה,
לשון זכר.
לחו״ד לחות דעתי.
לז״א לזה אמר׳ למה זה אככי,
אככי׳ לזרע לחו״ל לחוץ לארץ.
אב.
לחולטע״ט לחופה ולמעשים טובים.
I
הרבים.
אס
לזכוח
לזא״ד,
לחול״ק לא חמימא ולא קרירא.
לזא״ז לא זו אף זו.
לחיים
■ לחו״מ לא חלי ולא מרגיש,
לא זו י
לזאז״ק לא זו אף זו קאמר׳
ומתים.
אף זו קהכי.
לחו״ס לחורין וםדקין.
הדרך.
לזה״ד לא זו
לחו״פ לחנוכה ופורים.
לזול״ז לא זה ולא זה.
לחו^׳ק לא חמימא ולא קרירא ,לחיים
לזול״ג לשון זכר ולשון נקיבה.
וקיבה.
לז״ח׳לז׳ חדשים.
לחדש לחם ושמלה.
לז״כ לזה כתב.
לח״ז לחדש זה ,לחיות זרע.
הרב^ם.
אח
לזכא״ה לזכות
לח״ח לחיי חברך.
לזכ״ע לזכר עולם.
לח״ט לחיים טובים.
לז״מ לא זזה ממקומה.
לחט״א לחיים טובים אמן ,לחיים טובים
לזמ״ם לזמן פרעון.
ארוכים.
הוא.
תפלין
לזמת״ה לאו זמן
לחטאו״ל לחיים טובים ארוכים ולשלום.
עולם.
לז״ע לזכר
לחטו״ל לחיים טובים ולשלום.
לזעיזו״י לזכר עולם יזכר ויפקד.
לחם יהודה׳
| לח״י לא חרבה ירושלים,
לזעי״צ לזכר עולם יהיה צדיק.
למדני חוקיך יי.
|
לז״פ לזה פירש.
לחייי״ט לחיים טובים.
רקוד.
לז״ר לפוס זוזי
לחוץ לאלז>
לח״ל לב חכם לימינו׳
שס.
זעיר
לז״ש לקועי
לשון חכמים לעצמן.
לז״ת לאו זמן תפלין.
לחל״ז לא חזי ליה זכוחא. .
חכים,
לא
חיישיכן,
ל״ח לא חזי׳ לא
לחל״ח לא חזי ליה חובא.
חדש׳
לב
;
3
חשו
לא
לא חפץ׳
לחל״ת לחברך לא תעביד.
לב חכס׳ לוית חן ,לחם חמודות ,לח״ט לחם חמידוח ,לחם משכה.
לכל חי ,לכל חפץ׳ למדני חוקיך ,לחט״א לב חורש מחשבות און.
לשון חכמים.
לח״ם לחם קתרים.
אבירים.
לח״א לחם
לחסת״י לחם קתריס ינעם.
ברכה.
חכמים
לשון
לח״ב
לח״ע לחיי עולם׳ לחי עולמים ,לחמא
לחב״ש לחליז בו שניו.
עכיא׳ לחם עוני.
לח״ג לחד נישא.
לחע״ה לחיי עולם הבא.
דמעה.
לח״ד לחם
לח״צ לחם צר.
הבא.
העולם
לחיי
לחה״ה
לחצב״ש לחצוץ בו שניו.
לחה״נ לחשבון הנוצרים.
לח״ר לא יחששו רבנן ,לפתח חטאה
לחהעד,״ב לחיי העולם הבא.
רובץ.
לחה״ם לחם הפכי^
לפום חורפא
לח״ש לחם שמים,
לחהר״ל לחעיכה הראויה להחכבד.
שג שהא,
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לכאויא
לידי נוהרה.

לי״ט לאורך ימים טובים!
לח״ת לחמי תודה.
ליליעכטתאל.
ל״ט לא טעכו ,לב טוב! לקח טוב!
ליט״א לאורך ימים טובים אמן.
לשון טומאה.
ליי״ח לא יצא ידי חובהו.
ל טבל״ א לב טהור ברא לי אלהיס.
ל ט״ ה לא טובה השמועה.
ליום כפורים!
׳ לי״כ לא ישבע כקף!
לטה״ב לטובת הכלל.
ליל יום כפורים.
ל ט ה״ק לטובת הקהלה.
ללמג״ב ליס לה מגרמה כלום.
לטוה״ב לטובת הכלל.
ליל״ ש לישרי לב שמסה.
ליציאת
לא ימצא!
לי״מ לא ימכר!
לתוה״ק לטובת הקתלה.
מצדם.
לט״ מ ל״ט מלאכות! ל״ט מלקות.
לימהמ״ ש לימות המשיח.
לט״ע לטב מביד.
לימ״ג לב יודע מרת נפשו.
לטע״ז לפי טעם זה.
ל״י לא יבא ,לא יגלה! לא ידעכא! לימ״ע לידי מעשה-
לא ילפיכן! לי״נ לא ינקה! לידיד נפשי.
לא ידעתי! לא יכול!
לא יפחות! לא יצא! לחם יהודה ,לינ״ל לא יירא נכון לבו.
ל׳ יום! לישכא יתייא׳ לקנו יושף! לי״ם לידי שככה! לידי קפק! לפורקכך
לשון יונית! לשון יחיד׳ לשם יסוד.
יי שברית.
לי״א לא יחדל אביון־!
לאורך ימים לי״ע לא יעשו עולה.
לדרכה יהיה אמן!
אמן!
לעולם ליע״ר לך יי עת רצין.
לי״פ לא ידעתי פירושו! לא ידעת פתרונו.
יירש ארץ! לקץ יעמוד אמן.
ליא״ה לאו ירך אמו הוא.
ליפ׳׳ר לא יראו פכי ריקם.
לי״ב לא יבא בקהל• .
ליצ׳ ליצירה.
ליב״ס לישב גשוכה.
ליצ״ט ליציאת מצרים.
ליב״ע לא יהיה בך עקר!
לא ירד לי״ק לוי ירחמיאל קלאצקי! לישועתך
בכי עמכם.
יי קויתי.
לי״ג לא יגאל! לא יגלה!
לא יגלח .ליקכה״ו לשם יחוד קודשא בריך הוא
לי״ד ולי״ד לית דין ולית דיין.
׳
ושככתיה.
לידח״ח לידי חיוב חטאת.
ליק״ז ליקוטי זהר.
לי״ה לך יי הצדקה.
לי ש׳ לישכא /לישראל.
לי״ש ליל יוס טוג שני! למת ־ ימה ־
ליהו״י לא יגזור השס ולא יהיה.
שמה! לצאת ידי שמיס.
ליה״מ ליס המלח.
ליש״מ לישיבה של מעלה.
ליה״צ לך יי הצדקה.
ליוה״ד ליום הדין.
לידי
לא יתרום!
לי״ת לא יסכן!
ליוה״כ ליום הכפוריס.
תקלה! לישרים תהלה.
ל״כ לא כי ,לא כן ,לא כתיב ,ליל
ליוה״ש ליום השבת.
כפורים! לפי כבודו! לשון כללי.
ליו״ח ליודעי חן! ליוצאי חלציו.
לכא׳ לכאורה! לכאן.
ליו״ב ליום כפור.
לכ״א לא כן אדוני! לכל אדס! לכל
ליול״י לא יזכר ולא יפקד.
אמד! לכן אמר.
לידי
לידי חיוב!
לי״ח לידי חטא!
חימוז ,ליודעי סן; ליוצאי חלציו .לכאו״א לכל אחד• ואחד' /לכל איש ואיש.

לכאל״ש

— - 142

לכאל״ש לכל אשר לו סלוס.
לכא״ם לכאורה משמע.
לכ״ב לנצח כבודו בריד׳ לעולם כבודו
בחחחוכיס.
לכה דודי,
לכ״ד לאו 'כדביר דמי,
לכל דבר.
לכד״ד לאו כדבור דמי.
לכדרב״ת ליכא כתובה דלא רמי בה
תיגרא.
לכ״ד ,לכל העולם ,לכל העמיס ,לכל
התורה.
לכד,״ג לכהן הגדול.
לכה״ד לכל הדעית.
לכה״י לא כן היה ,לכל היותר.
לכה״ע לכל העילס ,לכל העמיס.
לכה״פ לכל השחות ,לכל השכים.
לכהפ״ח לכל השחית.
לכה״ת לכל התורה.
לכהת״כ לכל התורה כולה.
לכול״ב לא כמר ולא כמר.
לכו״ג לכו ונלכה.
לכ״ז לכל זה ,לכף זכוה.
לכף
לכל ספז׳
ל ס ח לכל חי׳
חובה.
לכ״י לעיכי כל ישראל.
לכי״א לכל ישראל אמן.
לכ״כ לאו כל כמיניה ,לא כן כתב׳
לכן כתג׳ לשני כקא כבודן.
לככ״ע לא כת*ב כל עיקר.
לכל״ת לכרמא לא תקרב.
לכ״ט לאו כממון
לכאורה משמע,
לכבוד מעלת,
לכל
לכל מילי,
מקום.
לכמ״ד לאו כממון דמי.
לכ״נ להיות ככידון ,לכו נרכנה ,לכל
כדר .לכל כשם ,לכן כראה.
לכנ״א לכן כאמר.
לכנ״ל לכן כראח לי.
לכנל״ם לכן נראה לשרש.
ל פ ע לכבוד עניים ,לכול עלמא.

ל״ם

לכע מ״ד לאו כעישה מעשה דמי.
לכ״ם לכל שועל ,לכמה שכיס,
שירש.
ל  0צ לכל צד ,לכן לרין.
לכ״ר לכלי ראשון ,לכל רוח.
לכבוד שבת׳
לכ״ ש לא כל שכן׳
לכלל שכיס.
לכ שו״ ש לאו כל שעתא ושעחא.
לכ ש״ק לכבוד שבת קודש.
לכבוד תורתו׳
לכ״ ת לימא כתנאי,
לכתר תורה.
ל״ל לא לכו ,ל ויה לדרן ,לומר לד׳
ליכא
לחם לסן,
לועג לרש,
למימר ,לית לן׳ לן לשלום ,למה
לעתיד לבא׳
למנצח לדוד,
לי׳
לשין למודים.
לל״א לא לימא איכש.
ללא״ג לן לן אמריכן כזירא.
לל״ ב לית לן בה׳ ללישכא בתרא.
לל״ה לו לבדו הממשלה ,ליכא למימר
הכי.
ללו״ל לחם לאכול ובגד ללבוש ,ללמוד
וללמד.
לל״י ללאו יוצאת.
ללי״א לא לנצח ישכח אביון.
לל״ל לית לן למימר ,למה ליה למימר.
לללא״י למד לשוכן לומר איני יודע.
ללל״ג לבא לשימא לא גלי.
ל ל ל ל״ ל לאמור לאע לי לנער לאבשלום.
ליכא
לל״ם ליכא לאקשוי* מידי,
למשמע מינה.
לל״נ לאו להכות כתני.
לל״צ ללא צורן.
לל״ק ללישנא קמא ,למה לי קרא׳
לל״ ש לישרי לב שמחה.
לל״ ת לעולם לא חישוק.
ל*מ לא מחני ,לא מועיל ,לא מיגעי׳
לא מיחלף ,לא מיחשב ,לא משקיכ;׳
לא מצאתי ,לא מצי ,לא מיקרי׳
לא משמע ,לא משקרי ,לאמשחבס׳
לכן
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לולא
לב מרפה!
לבוש מלכו ח/
ליכא
ל ס ם משכה/
מ ק חפיכ א/
למדן מופלג!
למדין מכאן!
מלוה,
לשון מקרא!
לשונית מזרחיוס! ־
לשין משכה.
למען א מסן״
למ׳׳א לא משקרי אינשי!

למשמע אזן.
׳
למא״ע לפני מי אתת עימד.
לא מיבעי,
למ״ב לא מהכי בדיקה!
לא מעל ביה! למקפר בעומר! למען
בריתך! למעשה בראשית! למעשר
ב׳.
למב״ו למלך בשר ודס.
למכ״י לא מיבעי! למשפי• בכי ישראל.
לשון מדברת
למ״ג למקפר גדול!
גדולות.
לדעת מדיכחאי!
ל מ׳ ד לא מדובשך!
לית מאן דפליג! למאן דאמר! למבין
די! למת דומה.
למד״א למאן דאמר! למרא דאתרא.
למד״ד ,למדינת הים! למדת הדין.
ל טד ה״י למדינת הים
ל מ ד ד״ ב ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא
ל מד ש״ה לאו מילחא דשכיחא היא.
למ״ה לחם מן האיז! למאי הלכתא.
למדינת הים! למדת הדין! למלאכי
השרת! למען השם! לפכיס משורת
הדין.
למה״ג למקפר הגויס!
גובה.

למפרע הוא

ל מ ה״ ד לאו מילתא היא דאמרי!
הדבר דומה.

למה

ל מ ה מ״ל למאי הילכתא מיבעי ליה.
לטה״ ש למוצאי השבת! למלאכי השרת!
למען השם.
למו״ב למזל וברכת.
למוכ״ז למוציא כתב זה.
למו״ל למזל ולברכה! למשל ולשכינה.
למול״ט לא מעלה ולא מוריד.

.-
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למע״ם
לא

למו״ם לא מדובשך ולא מעוקצך,
מיכה ולא מקצתה.
למ״ז לא מצאתי זכרו .לא מקרי זרעו.
.
לטזו״ב למזל וברכה.
ל מו״ ט למזל טוב.
למזכרת עולס!
ל מ ד ע למזגא עליה!
למזכרת עון.
למי׳ ח למטה מחצן.
למח״ו לא מחזיקיכן,
למחתב׳ח לית מחשבא תפישא ביה כלל.
למ״ט לא מחזיקכא טיבותא! למזל טוב!
למעשים טובים.
למט״ד למיתב טן דו.
למט״ל לא מטי לידו.
למכאמא״כ לאו מכל איכון מדות איהו
כליל.
ל מכד״ ל למר כדאית ליה
למב״ה למאי כולי האי,
למ״ל לא מהכי ליה! לא מצי למימר!
לימא משייע ליה,
לא משכחת לה,
למה לי! לשון משכת לחוד.
ל מל מ״ע לא מצי למיעבד.
לא משתייע
לט״ט לא מהכי מידי!
מילתא! לא מפקיכן מיניה! למדין
מכאן! למלך מלכי! למשה משיכי!
לשון מגיד משכה׳ לשון מעדני מלך.
לממ״ם למשה משיכי.
לממ״ ש לא מצי משוי שליח.
למ״נ לישכא מעליא כקט! למבין כקל.
למנ״ט למאי כפקא מיכה ,למנצח
מזמור.
למםו״נ למקור כפשו.
למספה״ג למשפר הנוים.
למספ״ק למשפר קטן.
לא מצי עב*ד! דעת
למ״ע לא מעידו!
למזכרת
למזכרת עול!
מעיבאי!
עולם! למכתב עתי! למצית עשה!
למראה ע*ן.
למע׳ למערבא.
למע־׳ב למען בריתך! למעשה בראשית.

למעה״ר
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למעה״ר למען הרחמים.
למעה״ש למען השלום,
למע״ט למעשים טובים.
למעמה״ט למעלה מן הטבע.
למעמ״ח למעלה מחציין.
למע״נ לישכא מעליא כקט.
למע״צ למען ציון.
למע״ר למבצע על ריפסא.
למפ״ג למפרע גיבה.
לטפה״ג למקפרהגויס ,למפרע הוא גובה.
למ״צ לשכה מצורעים.
למ״ק למחזור קטן ,למקפי קטן.
למקים אחר.
למק״א למקום אחד,
למ״ר למשכה ראשונה.
למוצאי שבס,
למ״ש למה שכחבתי,
למצין שנירוח.
למש״ה ~ למשה״ד לפנים משורס הדין.
למש״ל למה שכחבסי לעיל.
^
למשל״ע למה שכחבתי לעיל.
למ״ת לא מות חמותון ,למהן סורה.
ל״נ לא נגמר ,לא נתירא ,לא נחלקו,
לא כטמא׳ לא ניחא ,לא ניתנה,
לא ככתב /לא נמצא ,לחם כקודיס,
לי נראה /לט נרכנה /לכן נאמר,
לשון נקבה.
'
לנב״י לא נתקיים בידם.
לנה״ם לנגד המקום.
.
לנה״צ לא נפטרו הצרות.
לנו״ג לב כשבר ונלכה.
לנונ״ד לב כשבר ונדכה ,ליתכגרובר
כגר ליפרקיכה.
לני״ד לב כבין יבקש לעת.
לא נראה לי ,לכן
לנ״ל לא ניחא לי/
נראה לי.
לנל״פ לכן כראה לפרש.
לנ״ט לא כגמר מלאכתו.
לנ״נ לנצח כצחיס.
לנע״ל לשון כופל על לשון.
לנ״פ לוח נטית פעלים.
לנצ״ג ל,כצח כצסיס.
למען הסס.

לעה״ב

לנ״ק לביתך נאוה קלש.
לנ״ש לוח נטית שמוח.
לנ״ת לישרים נאוה חהלה.
להם
ל״ס לא קבירא׳ לא שמכיכן,
לידי סככה׳
לחם קתריס,
קו^,
לשין
לית ספק׳ לקושי ספורים,
סירי׳ לשכת סופר.
ל ס׳ לסברת ,לסלר.
לסא״ג לא סמכיכן אכיסא.
לספ׳פו לספר ביציאת מצרים.
לסה״ט לפי סלר ה טו ע.
לפייקכן
לס״י לחם סחריס ינעם,
סברית ’ י.
לא סגי ליה♦
לס״ל לא סבירא ליה,
לס״ס לגרמיה סגולה סלוק.
לס״ע לשפיית עומר׳ לשון סלל עולם*
ל ס פבי״ ט לספר ביציאת מצרים.
לספה״נ לספירת הנוצרים.
לע׳ לעיל׳ לעכין ,לערן ,לעתיד.
לא עברה,
ל״ע לא עבליכן,
על ,לא עליף ,לא עליכם׳ לא
עלינו ,לא עשה ,לב עברי ,לוחוח
לעח עתה׳
לחם עכי,
עלות,
לפי ערכו ,לפני עול ,לשון עבר׳
לשוןעברי׳ לשון ערומים ,לשוןעתיל•
לעא״י לעניי איז ישראל.
לע״ב לא עלתה בילו׳ לשון עבר.
לעכ״א לעבדיה בר אמחיה.
לעבה״צ לעלות בהר ציון.
לעבל״ר לעבד בלא רבו.
לעב״ט לא עשה בה מאמר.
לעב״ ת לעולם בהם תעבודו.
לעג״א לבנה על גבי אריח.
לע״ג אח״ג לאו עכברא גכ 3אלא חורא
גנב.
לפי עכיוח לעתי.
לע״ד לאל עורן דין,
לעד״ג לעניות לעתי נראה.
לעדה״ג לעניות דעתי היה נראה.
^
לע״ה לעולם הבא.
‘
לעה״ב לעולם הבא.

לעה״ל
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לעה״ל לא עליך המלאכה לגמור.
לע״ו לעולם ועד.
לעולמי העולמים.
ל ע ד ה לעולם הבא,
לעו״ז לעומח זה.
לעול״ב לא עשה ולא כלום.
לעולע״ע לעלם ולעלמי עלמיא.
יחבלך.
״
״
לעולעעיי״ת ״
■
לעומ״ן לעומת ;ה.
לעו״ע לעולם ועד.
לעו״פ לוו עלי ואני פורע.
ל ע ד ר לעוברי רצונו.
לע״ז לגוש עטרת זהב ,לעבודה זרה,
לשון
לעס זקנת /לשון עם זה«
עם זר.
לע״ח לעולם סקדו.
לע״ט לג עין טחול.
לעי' לעיל ,לעיין.
לע״י לעמו ישראל.
לעי״ו לזכר עולם יזכר ויפקד.
לעידה לערב יום כפור.
לעי״צ לזכר עולם יהיה צדיק.
לפני עדים
לע״כ לא עשה כלום,
כשרים.
לעכ״י לעיני כל ישראל.
לעתיד לבא.
לע״ל לעם לועז,
לעל״ט לא עלתה לו טבילה.
לעל״ט לבנה  -עומר  -לולב  -מילה.
לעלת״ט לפני עור לא תתן מכשול.
לע״ט לא עביד מעשה.
לעמ״ל ללמוד על מנת ללמד.
לעג׳ לענין.
לע״נ לעליית נשמת.
לענ״ד לעניות דעתי.
״ נראה.
לענד״נ ״
לענ״ן לענין זה.
לעניוד״נ לעניות דעתי נראה.
לעת
לע״ע לעבד עברי׳ לעולמי עד׳
עתה.
לעצ״ג לעצירח גשמים.
לע״ר לעוברי רצונו.
19

לפדר
■
לער״ה לערב ראש השנה.
לערנ״ל לא עביד רחמנא נסא לשקרא.
לערב שבת.
לע״ש לבוש עיר שושן,
לע״ת לא עשה תשובה ,לשון עתיד,
לעשות תשובה.
לעת״ל לעתיד לבוא.
ל״פ לא פוקל ,לא פלגינן ,לא פליגי,
לא פרע,
לא פריך,
לא פשיק,
ליקוטי
ליל פקח,
לזה פירש,
לפי פירושו,
ל׳ פעל,
פרדק,
לפי פשוטו ,לשון פרקי.
לפ״ג ל׳ פעל גרונית ,לפרט גדול.
לפי
לפי דורו,
לפ״ד לפי דברי,
דמים ,לפי דעתי ,לפי דרכו.
לפד״ה לפי דברי הכל.
לפד״ז לפי דרך זה.
לפד״ג לפי דעתי נראה.
לפ״ה לפירש הקונטרק.
לפה״א לפי האדם.
לפה״ב לפני הבהמה ,לפני הבית.
לפד,״ד לפי הדבור.
לפד,״ז' לפי הזמן.
לפה״ב לפי הכל ,לפני הכלה.
לפה״ט לפי המבייש ,לפי המדה ,לפי
^המנהג ,לפי המקרה ,לפי המקום.
לפהמ״ב לפי המבייש.
לפהמת״ב לפי המתבייש.
לפה״ג לפי הנראה.
לפה״ע לפי הענין ,לפי הערך.
לפה״פ לפני הפרק.
לפה״צ לפי הצורך.
לפה״ש לפי השנים ,לפי השעה.
לפה״ת לפני התיבה.
לפלוג
לפול״ב לא פלט ולא בלע,
וליתני בדידס.
לפול״י לא פחות ולא יותר.
לפול״ג לא פגע ולא נגע.
לפול״פ לפני ולפנים.
לפום ריהטאו
ל פ ד ר לפום רבנן,
לפריה ורביה.

p

לפושעי
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לצ״ט

לפע״ט לפעלא טבא.
לפושע״ד לפוס שעור 6דיליה.
לפירוש לפע״ב לפני עדיס כשרים.
לפי זיחיס;
לפ״ז לפי זה/
זה /לפני זה /לפני זמנו׳ .לפרט  Iלפענ״ד לפי עניות דעתי.
 Iלפענד״נ לפי עניות דעתי כלאה.
זה ,לפרשת זכרי.
<
לפז״ה לפי זה מבואר ,לפי זח משמע .לפפש״ם לפי פשוטו של מקרא•
V
לפ״ח לפי חשנון ,לפירוש חכמינו I .לפצ״א לפוס צעלא אגרא.
לפח״ר לפתח חטאת רובץ.
■ן
״
,/
; לפצא״ג //
לפ״ק לפרוטה קטנה ,לפרטקנון• ״
לפח״ש לפוס חורפא שבשתא.
'
 iלפק״ד לפי קוצל דעתי.
לפטע״ז לפי טעס זה.
ל
 Iלפקד״ג לפי קוצר דעתי כלאה.
לפי' לפיכן ,לפירוש.
לפ״י לפי פירש יונתן. .
ן
' לפקדע לפני קהל ועדה.
לפי״ז לפי זה ,לפירוש זה.
לפקע״ד לפי קוצר עניות דעחי•
לפ״ר לא פלוג רבנן ,לפרס ריהנוא׳
לפימ״ש לפי מה שכתב.
לפימש״ל לפי מה שכתב לעיל.
^
לפירוש רבותינו.
לפ״כ לפי כבודו.
לפ״ש לפדיון שבויס ,לפי שמן ,ל®' J
לפכ״ב לפני כקא כבודן.
i
שעה.
לפ״ל ליח פליג עליה.
׳
לפשד׳׳ג לפי שטר דינא גדולה.
לפ״ט לפי מדת ,לפי מה ,לפי מנהג ,לפ״ת למד פעל תיו ,לפי תומו.
לפרקומי מילתא.
ליו^^
לחם צר,
ל״צ לא צליכא,
עומד.
אחה
לפמא״ע לפני מי
ציון ,לקוטי צבי ,לשון צלפח•
לפמ״ה ■לפי מנהג המקוס.
לצ״א לפוס צעלא אגלא ,לצד אחד׳
לפמה״ח לפניס מן החומה.
לצד אחר.
לפמ״ג לפי מנהגו.
לצ״ג לצדקה גדולה ,לצורן גדול•
מה
לפי
שכתבתי,
לפמ״ש לפי מה
לצגו״ט לצורן גופו ומקומו.
שאפשר.
לצו״ג לצום גדליה ,לצורן גדול.
לפמש״א לפי מה שאפשר.
לצוה״ד לצורן הדלקה.
לפמש״ה לפריס משורת הדין.
לצודד ש לצורן חשבת ,לצולן השעה•
לפמשה״ד לפניס משורת הדין.
לצולן מצוה׳
לצו״ט לצורבא מרבנן,
לפמש״ב לפי מה שכתב.
לצורן מקומו.
לסמש״ל לפי מה שאכתוב לקמן ,לפי ל צ ד ע לצורן עצמו.
מה שכתבתי למעלה.
לצי״ב ליי צדיקים יבאו בו.
לפמש״ג לפי מה שנראה.
לציד״ ש לצאת ידי שמיס.
לפנול״ם לפני ולפניס.
ל צי ה׳ ב לצאת ידי הבריות.
לפניה״ם לא פני נדיב יהדר התנכר מהס .לציה״ט לצאת ידי המקום.
לפנ״ע לפני עור.
לצי״ח לצאת ידי חובתו.
לפ״ם לא פשקיכן.
לצי״ ש לצאת ידי שמיס.
לפ״ע לפי ערן ,לפנות ערב ,לפני לצית״ו למען צדקו יגדיל חורה ויאריי•
לפשע עבדן.
לפני עצמו,
עור,
לצורן מלי ׳
לצ׳׳ט לצורבא מרבנן,
לפע״ד לפי עניות דעתי.
לצורן מקומו.
נראה.
״
״
לפעד״ג ״
■
‘
\
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ללמיחות עולס.

לצ״ע ללורך עצמו;
לצעו״נ ללעורי כפשיה.
לצעוק״ט ללעורי קא מכוין.
לצ״פ ללרכי פרכשה.
ל צ״ק לא לרין קרא.
ל ק׳ לקמן.
ל״ק לא קאמר; לא קני׳ לא קכשיכן׳
לא קריה] /לא קשיא ,לא קסכי/
לפי
לישכא קמא<
לימא קרא/
קלורו; לפרט קנון /לקוטי קדמוניות
לשון קדר;  -לשון קדש.
לק״א לא קרי ״א״ /לקבר אבוס; לקוסי
אמרים.
לקא״ב לביס קאליכעלינבויגן.
לק״ב לאקעכבאן.
לקב״י לקבר ישראל.
ל קכ״פ לקבל פרק.
לקד ה״ ט לקיים דברי המס.
לק״ה לאו קושיא היא! לא קרי ;/ה״/
לקוטי הלכות; לקט הקמח.
ל ק ה״ח לקוי החמה.
לקה״ל לקוי חלבנה.
לקה״ל! לקט הקמח.
לק״ו לא קרי ״ו״.
לקוע״ד לקוצר .עניות דעתי.
לקו״צ לקוטי לבי.
לקוק״ד לקוטי קדמוניות.
לקו״ש לק וטי שושנים.
לקוטי תורה.
לקו״ת לקוטי תהליס;
לק״ח לא קנה סברו.
לק״ ט לקכל טומאה; לקח טוב.
לק״י לא קרי ״’״; לישועתך קויתי יי,
ל קני ישראל; לקט יוקף; לקוטי
■
יוסף.
לק״ל לא קשיא ליה.
לק״מ לא קשיא »ילי /לקוטי מלות.
לק מ״ל לא קא מי בעי לן.
לק״ע לא קביל עליה.
לקע״א לא קביל עליה אחריות.
לק״פ לקבל פרק.

לשאב״מ

לק״צ לקוטי■ לבי ,לקט לבי.
לקר״ג לקדוש ר׳ נתנאל.
לקוטי שושנים;
לק״ש לקבל שכר,
לקט שכחה ,לקריאת שמע; לשמוע
קיל שופר.
לקש״ו לקט שכסה ופאה.
לקשו״פ לקט שכחה ופאה.
ל ק״ ת ל א ק תני; לקוטי תהליס; לקוטי
תורה.
ל״ר לאו רשות ,לא ראי ,לא ראיתי,
לשון רבים,
לחם רב;
לב ר□,
לשון רומית; לשון רע.
לרא״ר לא ראינו אינו ראיה.
לרא״ ש לעשות רלון אביו שבשמים.
לרבנ״צ לראות בנחמת ליון.
לרבנצו״י לראות בנחמת ליון וירושלים.
לר״ד לרווחא דמילתא.
לר״ה לראש השנה ,לרשות הרבים.
לר״ה ויו״ב לראש השנה ויום כפורים.
לרה״י לרשות היחיד.
לרה״ר לרשות הרבים.
לרו״י לוח רשע ולא ישלם.
״
 U״
לרולי״ ש /,
לר״ז כר״ז לא ראי זה כראי זה.
ל ש׳ לשם; לישנא.
ל״ש לא שניק; לא שייך; לא שכיח,
לא שמה; לא שנא; לא שנו ,לא
שניתי; לא שרי ,לבושי שרד; לב
לוחות שניות,
לוג שמן,
שלם;
לחם
לחס שמיס,
לחם שלמה;
שערים; ליטרא שטערלינג ,ליכטענ־
שטאדט ,ליכטענשטיין ,ליל שבועות,
ליל שבת; ליל שמורים ,ליפשיט׳ן,
ליתא שס ,לעוועכשטיין ,לפי שעה,
לקוטי שושנים ,לקט שכחה ,לקט
שמואל; לשון שקר.
לש״א לא שמיה אגד; לישנא אחרינא.
ל שאב״ל לפי שאין בקיאין לשמה.
ל ש אכ״ ם לאו שאין בו מעשה.

לפושעי

-
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לצ״מ

לפע״ט לפעלא טבא.
לפושע״ד לפוס שעורא דיליה.
לפירוש לפע״ב לפני עדים כשרים.
לפ״ז לפי זת; לפי זיחיס;
זה /לפני זה׳ לפני זמנו; .לפרט לפענ״ד לפי עניות דעתי.
לפענד״ג לפי עניות דעתי נראה.
זה ,לפרשת זכור.
לפז״ם לפי זה מבואר ,לפי זה משמע .לפפש״ם לפי פשוטו של מקרא.
לפצ״א לפום צערא אגרא.
לפ״ח לפי חשבון /לפירוש חכמינו.
»
X
לפצא״ג /׳
לפח״ ר לפתח חטאת רוגז.
לפ״ק לפרוטה קטנה ,לפרט קטן•
לפח״ש לפוס חורפא שבשתא.
^ לפר,״ד לפי קוצר דעתי.
לפטע״ז לפי טעם זה.
 :לפקד״נ לפי קוצר דעתי נראה.
לפי׳ לפיכן ,לפירוש.
 Iלפקו״ע לפני קהל ועדה.
לפ״י לפי פירש יונתן. .
 Iלפקע׳׳ד לפי קוצר עניות דעתי.
לפי״ז לפי זה ,לפירוש זה.
 Iלפ״ד לא פלוג רבנן ,לפוס ריהטא
לפימ״ש לפי מה שכתב.
לפירוש רבותינו.
לפימש״ל לפי מה שכתב לעיל.
לפי שמן׳ לפי
לפ״כ לפי כבודו.
 ,לפ״ש לפדיון שבוים
I
לפכ״ב לפני כקא כבודן.
שעת.
 Iלפשד״ג לפי שטר דינא גדולה.
לפ״ל לית פליג עליה.
לפ״מ לפי מדת ,לפי מה ,לפי מנהג ,לפ״ת למד פעל תיו ,לפי תומו.
לפרקומי מילתא.
לענג!
לחם צר,
ל״צ לא צריכא,
עומד.
אחה
לפמא״ע לפני מי
ציון׳ לקוטי צבי ,לשון צרפח•
לצ״א לפום צערא אגרא ,לצד אחד׳
לפמ״ה לפי מנהג המקום.
לפמה״ח לפנים מן החומה.
לצד אחר.
לפמ״ג לפי מנהגו.
לצ״ג לצדקה גדולה ,לצורן גדול•
מה
לפי
שכתבתי,
לפמ״ש לפי מס
לצגו״ם לצורן גופי ומקומו.
שאפשר.
לצו״ג לצים גדליה ,לצורן גדולי
לפמש״א לפי מה שאפשר.
לציה״ד לצורן הדלקה.
לפמש״ה לפנים משורת הדין.
לצוה״ש לצורן חשבת ,לצורן השעה.
הדין.
לפמשה״ד לפנים משורת
לצורן מצוה״
לצו״ט לצורבא מרבנן,
לפמש״ב לפי מה שכתב.
לצורן מקומו.
לפי
לקמן,
לסמש״ל לפי מה שאכתוב
לצו״ע לצורן עצמו
מח שכתבתי למעלה.
לצי״ב ליי צדיקים יבאו בו.
שנראה.
לפמש״ג לפי מה
לציד״ש לצאת ידי שמים.
לפנול״ם לפני ולפנים.
לציה ב לצאת ידי הבריות.
לפגיה״ם לא פני נדיב יהדר התנכר מהם .לציה׳׳ט לצאת ידיי המקום.
לפנ״ע לפני עור.
לצי״ח לצאת ידי חובחו.
פשקינן.
לפ״ם לא
לצי״ש לצאת ידי שמים.
לפ״ע לפי ערן ,לפנות ערב ,לפג
,
לצית״ו למען צדקו יגדיל מורה ויאריי•
עבדן
לפשע
עצמח
לפני
עור,
לצ״ל לא צריכה למימר ,לא לי'ל *I t
לפע״ד לפי עניות דעתי.
לצורן מט ׳
לצ״מ לצורבא מרנכן,
 .ני 6ה.
.
לפעד״נ »
לצורן מקומו.
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ללמיסוח עולס.

לצ״ע ללןרך עצמו,
לצעו״ג לצעורי כסשיה.
לצעוק״ ם לצעורי קא מכוין.
לצ״פ לצרכי פרכקה.
ל צ״ק לא צריך קרא.
ל ק׳ לקמן.
ל״ק לא קאמר ,לא קכי .לא קכקיכן/
לא קריכן ,לא קשיא ,לא קחני/
לפי
לישכא קמא״
לימא קרא,
קצורו ,לפרט קטן ,לקוטי קדמוניום
לשון קדר ,לשון קדש.
לק״א לא קרי ״א״ ,לקבר אבוה ,לקושי
אמרים.
לקא״ב לביח קאציכעליכבויגן.
לק״ב לאקעכבאך.
לקב״י לקבר ישראל.
ל קכ״ פ לקבל פרק.
ל קד ה״ ט לקיים דברי המה.
לק״ה לאו קושיא היא! לא קרי ״ה״,
לקוטי הלכות ,לקט הקמח.
ל ק ה״ח לקוי החמה.
לקה״ל לקוי חלבנה.
לקה״ל! לקט הקמח.
לק״ר לא קרי ״ו״.
לקוע״ד לקוצר .עניות דעתי.
לקו״צ לקוטי צבי.
לקוק״ד לקוטי קדמוניות.
לקו״ש לקועי שושנים.
לקוטי תורה.
לקו״ת לקוטי תהליס,
לק״ח לא קנה חברו.
לק״ ט לקבל טומאה; לקח טוב.
יולי ״’״׳ לישועתך קויתי יי,
לק״י
לקבי ישראל; לקט יוקף; לקוטי
יושף.
לק״ל לא קשיא ליה.
לק״מ לא קשיא »ילי״ לקוטי מצות.
לק מ״ל לא קא מיבעי לן.
לק״ע לא קביל עליה.
לקע״א לא קביל עליה אחריות.
לק״פ לקבל פרק.

לשאב״ם

לק״צ לקוטי צבי ,לקט צבי.
לקר״נ לקדוש ר׳ נתנאל.
לקוטי שושנים;
לק״ש לקבל שכר,
לקט שכחה ,לקריאת שמע; לשמוע
קול שופר.
לקש״ו לקט שכחה ופאה.
לק שו״פ לקט שכחה ופאה.
לק״ ת לא קתכי ,לקוטי תהליס ,לקוטי
חורה.
ל״ר לאו רשות ,לא ראי ,לא ראיתי,
לשון רבים;
לחם רב,
לב רגז,
לשון רומית; לשון רע.
לר א״ר לא ראינו אינו ראיה.
לרא״ ש לעשות רצון אביו שבשמים.
ל רבנ״צ לראות בנחמת ציון.
לרבנצו״י לראות בנחמת ציון וירושלים.
לר״ד לרווחא דמילחא.
לר״ה לראש השנה; לרשות הרבים.
לר״ה ויו״כ לראש השנה ויום כפורים.
לרה״י לרשות היחיד.
ל ר ה״ר לרשות הרבים.
ל ח ״י לוה רשע ולא ישלם.
״
U
U
לרולי״ ש U
לר׳׳ז כר״ז לא ראי זה כראי זה.
ל ש׳ לשם; לישנא.
ל״ש לא שביק; לא שייך; לא שכיח,
לא שמה; לא שנאו לא שנו; לא
שניתי; לא שרי; לבושי שרד; לב
לוחות שכיות;
לוג שמן,
שלם,
לחם
לחס שמים;
לחם שלמה;
שערים ,ליטרא שטערליכג ,ליכטעכ־
שטאדט; ליכטעכשטיין; ליל שבועות,
ליל שבת; ליל שמורים ,ליפשיטץ,
ליתא שס ,לעוועכשטיין ,לפי שעה;
לקוטי שושנים ,לקט שכחה; לקט
שמואל; לשון שקר.
לש״א לא שמיה אגד; לישכא אחרינא.
ל שאב׳׳ל לפי שאין בקיאין לשמה.
ל ש אכ״ ם לאו שאין בו מעשה.

לשא׳ה
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ל״ת
.

ל שא״ה לשבר את האזן .לשמוע אל ל ש״ח לא שבקת חיי ,לא שמיה חסרון׳
לשון חכמים ,לשם חובה.
הרכה.
;
לש׳׳ט לשכה טובה.
ל שאז״ב לא שדי אינש זוזי בכדי.
ל שא״ט לפי שאין מקום׳ לשאר מילי .ל ש ט״ ת לשנה טיבה תכתבו.
:
לש״י לשבת יצרה ,לשם יחוד ,לשם
ל שא ש״ב לאו שאין שוה בכל.
יתברן.
ל ש״ב לאו שמיה ביאה /לשמי ביכה.
ל שיכ״ט לאו שיש בו מעשה.
ל שב״א לשון בכי אדם.
ל שיקכ״ה לשם יחוד קודשא ברין הוא.
ל שבא״ ה לשבר את האוזן,
ל שיקבה״ו לשם יחוד קודשא ברין הוא
ל שבה״ג לשבת הגדול.
ל שכ״ח לשם בן חורין.
ושככתיה.
ל שיקיב״ה לשם יחוד קודשא ברין תוא•
ל שב״כ לאו שבכללות.
ל שכ״ב אל״ע לאו שבכללות אין לוקין | לשי״ש לפני שמש ינון שמו.
עליו.
ל ש״כ לשם כריתות.
ל שב״ט לאו שאין בו מעשה.
ל שכ״א לשם ]לשל[ כל אדם.
לש״נ לשם גירושין.
לא שמיעא
לש״ל לא שיין למימר,
ל ש״ד לחס ־־ שמן ־ ד3ש.
לי ,לא שני לן ,לשון למודים.
ל שד״ח לשמוע דברי חכמים.
ל ש״ט לשאר מילי׳ לשם עצוה ,לסם
לש״ה לאו שמיה הולכה /לאו שמיה
מתנה ,לשמש מטתו.
היזק /לאו שמיה התראה/
לשון ל ש טד״ח לשמוע דברי חכמים.
הגזית,
לשכת
הרע /לשון הכתוב,
ל שט״ע לשמיני עצרת.
לשם הלואה; לשכה הבאה.
ל שט״ר לילית  -שדין  -מזיקין  -רוחות.
ל שה״ב לשם הבורא/
לשכה הבאה לש״נ לשון כחמה ,לשין נקבה.
בירושלים.
ל שנל״ת לאו שניחן לתשלומין.
בירושלים.
הבאה
לשנה
לשהב״י
 iל ש״ע לאו שמיה עקירה ,לאו שקדמו
לשה״ג לשבת הגדול /לשכת הגזית.
לשון עברית׳
עשה׳ לשין עבר,
ל ש הד א לא שביק היתרא ואכיל איקורא.
לשמיני עצרת.
לשה״ב לשון תכתוב.
ל שעו ש״ת לשמיני עצרת ושמחת תורה.
הפיקקים.
ל שה״פ לדעת שאר
ל ש״פ לקט  -שכחה  -פאה.
ל שה״ק לשון הקדש.
ל ש״צ לשליח צבור.
ל שה״ר לשון הרע.
ל ש׳ ק לשם קדושין.
'
התראה.
ל שה״ת לאו שמיה
ל ש״ר לבן של ראשונים ,לשון רבים׳
ל ש ד ל לשמו ולשמה ,לתקוכי שלרתין
לשון רט׳ לשלוש רגלים.
ולא לעותי.
לש׳׳ש לאו שמיה שחיטה ,לשם שבח׳
ולשמחת.
לששון
לשול״ש
לשם שמים׳ לשם שרים.
ולתהלה.
לשבח
ל שול״ת
 ,ל ש״ ת לשון חורה ,לשמחת חורה ,לש®
ל ש ד ם לקע שכחה וסאה.
תענית׳ לשם תפארת.
ן
ל ש ד ש לששון ושמחה.
לא תבשל׳
ל״ת לא תאכל ,לא
לשון
לשון זה/
לש״ז לא שכה זו׳
לא תגלח ,לא חגכו^ ,לא תגש׳
זכר׳ לשון של זהורית /לשון של
לא תחמוד ,לא תחכם ,לא תחסום׳
זכות׳ לשם זבח.
לא חימא ,לא תכבה ,לא מנשא׳
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לא סלין /לא סעכה; ל 6חעשה;
לא חעשוק ,לא סלא! לא חקכו!
לא חקשה /לא סלצח ,לא חשא/
לגושי
לא חשכא״
לא חשלח׳
חבואה! לבוש תכלס /לחמי סודה;
לכי תהדל /לכי סיסי /לפי חומו.
לקושי סהליס /לקושי תולה /לשון
סבוכה /לשון תולה.
לתא״ר ולי״ב לא תאונה אליך לעה
ונגע לא יקלב באהליך.
ליס
לתב״א לא סיזלו בסל איפכא/
הכנא בלא אשא.
לתב״ג לא תבשל גדי.
לתבל״י לא תהו בלאה לשבת יצלה.
לתבע״ש לא תענה בלען עד שקל.
לח״ג לא תבשל גדי ,לא תחליף גבלא/
לתנועה גדולה.
לא תקיג גבול,
לתג״ר לא תשיג גבול לאשוכיס ,לא
תקיג גבול רעך.
לתד״א למדה תולה דלך אלץ.
לת״ה לא תכי הא.
לת״ח לא תאכל חמץ.
לתולחולמ״ט לתורה ולחופה ולמעשים
שובים.
ל״ת ול״ת לא תבייש ולא תתבייש;
לא תקום
לא תקום ולא תהיה,
ולא תשור.

מ״א

לתו״ע לא תעשה ועשה.
לת״ט לפום תולא טבחא. .
לתכ״ט לא תעשה כל מלאכה.
לתב׳׳ת לא תאכל כל תועבה.
לת״ל לא תימא ליה /לשון תולה לחוד.
לא חתן
לת״ט לא תעשה מלאכה/
מכשול.
לתמלטי״י כמיל״ל בדל׳׳ת אר״ו לי״ב
לא תרא מפחד לילה מחץ יעוף יומס
כי מלאכיו יצוה לך לשמלך בכל דרכיך
לא תאונה אליך רעה ונגע צא יקרב
באהליך.
לת״ם לפוס תורא שכיכא.
לת״ע לא תאכל עליו.
לתע״ח לא תאכל עליו חמץ.
לתעד/״ד לא תאכלו על הדס.
לתע״ט לא תעשה מלאכה.
לתעכ״ט לא תעשה כל מלאכה.
לתפ״צ לא תקום פעמים צרה.
לתפ״ר לא תקיפו פאת ראשכם.
לתפ״ש לא תלין פעולת שכיר.
לת״ר לתרבות רעה.
לת״ש לא תלבש שעשכז.
לתש״ב לא תחשום שור בדישו.
לתשג״ט לא תהא שמיעה גדולה מראיה.
לתש״ש לא העשוק שכר שכיר.

מ׳
ט׳ מאמר׳ מדרש /מה; מחזור; מחמת/
מין; מלכות /מס /מן /מנהג/
מעלת/
מעין,
משפר,
משכת,
מצבת ,מקום; מקרא ,מר ,מרת,
מרדכי /משמע! משכה.
מ״א מאורי אור /מאיר איוב /מאכלות
מגדנות
מאמר אחד;
אשורות;

אבות,
מדרש
אומר;
מודה
אמרו;
מטה

מגיני ארץ ,מגלת אשתר; מגן
מגן אברהם ,מדרש אבכיר.
מה
אגדה ,מדרש איכה;
מה אחריות ,מהדורא א׳;
מזה
מושדי ארץ;
אני;
מסכה אלהיס ,מחכה אפרים,
אהרן; משה אפרים; משה אשר,

מגיד אמת;

מי אמריכן; מידי איריא; מיס אסרוניס,

אליעזר׳

מגיד אמונה;

מא״א
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טאכ״ב

משה אלון הנביאים.
מכתב
מין אסד; מכתב אלחיס,
אליהו ,מלכות איו ס /מלכיס א׳ /מאה״ג מאור הגדול,
מנהגי אבותינו ,מאהה״ם מאמר ההמון.
מלקות ארבעים,
מנחם מאה״ח מאמר החכם.
מנהג אשכנז ,מנחם אב,
אבלים ,מנסח אהרן ,מנסת אליהו ,מאה״ט — מאהט״ו מאבות הטומאה.
מנחת אשר ,מקכת אבות ,מעלה מאה״ב מאמר הכתוב.
מערכת מאה״ט מאמר המוני.
מענה אליהו,
ארוכה,
מעשה מאהמ״ה מוציאי ן את האלם מן העולם
מעשה אלהינו,
אלהות״
אפוד ,מפעלותאלהיס ,מצבת אבן ,מאה״ע מאומות העולם ,מאמר חעולס.
מצות מאה״ם מאין הפונות ,מאמר הפשוק• .
מצות אלוני,
מצות אבי,
אורייתא ,מצח אהרן ,מקום אסר ,מאהרי״ח מוציאין את הרבים ילי סובתן.
מר אמר,
מראה אופנים,
משל מאה״ש מלאכי תשרת.
משלי אגור,
אחל,
משלי אפר ,מאו״ה מאורי האש.
אברהם,
משנת
אחרונה,
משנה
מאור הגולה׳
מאוה״ג מאור הגדול,
משנת אליהו ,משפט אמת ,משפטי
מאורות הגדולים.
משקל אחל,
אל,
משקל אחר ,מאוה״ח מאור החיים.
מתיר אקיריס ,מתנת אלהים.
מאוה״ק מאור הקטן.
מא״א מאורי אור ,מאכלות אקורוח ,מאוה״ש מאורי האש ,מאור השמש.
מלרש אלה אזכרה,
מילתא אגב מארח מאור חיים.
אורסא ,מלכי אומות אלום.
מאו״ט מאכל ומשקה ,משה אהרן ומרים•
מאא״ם מאכלות אקורות.
מ א רע מאור עינים.
מאיקורי
באת,
מא״ב מאה ברכות ,מאין
מאוע״ש מאה ועשרים שנח.
ביאה ,מנן אבות בדברו,
מלרש מאו״ש מאור ושמש.
אגלת בראשית,
ממנה
מורגל אני בו ,מא״ז מהות ־ איכות ״ זמן,
ביליט.
מנהג אבותינו
אלהיס זה.
מאכאא״ב מה אני בחנם אף אתה בחנם .טאדל מאמרם זכרונס לברכה.
מאב״ד מאכל בן לרוקאי.
מיס אחרונים
טא״ח מאמרי חכמה,
מאב״ח מה אני בחנם.
סובה ,מר אמר חלא.
בילינו.
מ אסי מנהג אבותינו
מאחה״ם — מאחוה״ם מאחורי הפרגול•
מא״ג מרלכי אהרן גינזבורג.
מא״ח ומא״ח ול״פ מר אמר סלא ומי
מאג״ב מדרש אגלת בראשית.
אמר♦ חלא ולא פליגו.
מא״ד מארי לאתרא ,מימינו א שלת ,טאחכטד׳ל מאמר חכמינו זכרונס לברכה•
משה אלשין דרשן ,משכיל אל לל .טא״י מאלז ישראל ,מהולל א קיא '*׳
משה אלון
מאד״ה מאלון השלום,
מילתא אלבישייהו יקירי.
הנביאים.
.
טאי״ב מעשי אבות ירשו בנים.
מאד״ם ר״ע מקכן ־ אביון ־ לל ־ מן ־ טא״כ מאין כ מן ,מאמץ כח ,מי
רש ־ עני.
כמן ,מכריע את מ ל ס ,מנס א’ז
מא״ה מאלון השלום ,מאומות העולם,
כאן .משכון אין כאן.
מאור הגדול ,מאור הקטן ,מהולל טאסא מאכל אלס.
אקרא תשס ,מעשה אלהיס חוא ,מאכ״ב מאכל בהמה.
מאור המלח.

‘
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ב! 1אכב״ד מאכל בן דרוקאי.
מאכ״ח מאמר אס כל חי.
מאכ״ל מאי איכא למימר .מאי איכפס
ליה.
טא״ל מאיש לאיש .מאי איכא למימר׳
מודה אכי לסכיך׳
מבטיח אני לו.
מודיס אנחנו לך .מידי אחריכא לא.
מכחב אליהו .מנא אמינה לה.
מאלה״ת מנין אחר להסירו.
מאל״ז מה אניח לעס זקנה.
מאל״ל מאי איס לך למימר.
מאמר
מא״ט מאמר אליהו מזרחי.
מה אני
מאלך מצרים.
מרדכי,
מקיים .מטלטלי אגב מקרקעי .מי
איכא מידי .מין אח מינו .מעוט
אחר מעוט .מועל אחר מועל .מצא
או מוצא .מצוח אנשים מלומדה.
מאמ״ב משנכנס אנ ממעטין נשמחה.
משנכנק אדר מרנין בשמחה.
מאמה״כ מאמר הכסוב.
מאמה״פ מאמר הפקוק.
מאמ״ז מאיקורי מזבח.
מבריח ארי
טאמ״ח מאמר חכמינו.
מנכקי חברו.
מאטחז״ל מאמר חכמינו זכרונס לברכה.
מ א מ״ ט מצא אשה מצא טוב.
טאמ״ב מאמצי כח.
מאמ״ק מה אני מקיים.
מאמ״ר מאמר מרדכי.
מא״נ מאה נשים .מאיר נחיב .משכני
אחריך כרוצה.
מא״נ כעא״ד מאה נשים כעד אחד דמי.
מאכלוס אקורוח.
מא״ם ־מאין סוף.
מי איכא קפיקא ,מראה אבן קפיר.
מ א ס ב ס ע מאין קיף בכחר עליון.
מאסומ״ז מאקירי מזבח.
מאירח עיכיס,
מא״ע מאבד עצמו׳
מלאכתו אשל עשה .מעיד אני עלי.
מאעה״ג מאיר עיני הגולה.
®אע״ח מאיר עיני חכמים.

מב״א

מאע״י מאיר עיני ישראל.
מאע״ל מאבד עצמו לדעה.
מאעש״ג מכין אוחו עד שחצא נפשו.
מא״פ מאה פעמים.
מאפ״ו משכו ־ אס כקף ־ פקל ־ וידבר.
מאפ״ת מאפה חנור.
מאצ״ב מצוח אינן צריכוח כונה.
מא״ק מאור קטן .מעונה אלהי קדם.
מאיגרא רמא.
מא״ר מאה רבנים.
מאפה רעפים.
מא״ר לב״ע מאיגרא רמא לבירא עמיקחא.
מארז״ל מאמר רבוחינו זכרונס לברכה.
מאיל איש שלום׳
מא״ש מאה שערים.
■
מצויין אצל שחיטה.
מא״ת מאפה חנור.
מאתה״ט מאמר חחייח המסים.
מאת״י מצוה ־ אהבה  -חורה ־ יראה.
מ״ב מאה ברכוח .מאי בינייהו .מאי
מדבר בעדו.
מאמר ב׳.
בעי.
מהדורא
מה בכך.
מדה בחבל.
בחרא .מודה במקצח ,מודה בקנק.
מולדח ביח .מורד במלכוח- .מזל
ביש .מחזה בדק . .מי באר .מין
במינו .מיני בשמים .מכה בדופן.
מלוה
מכוח בכורוח .מכח ברד.
מלכים
מלכוח בבל.
ברביח.
מנחה
מכוחחו בכבוד.
ב׳.
מקכח
מקורה ברורה.
בלולה.
מקכח
מקכח בכורוח.
ביצה.
בכורים .מקכח ברכות .מקעוח בנימין.
מעוט בתרא .מעניש בראיה .מעשת
בראשית .מעשר ב׳ .מעשר בהמה.
מקור ברוך .מרגלא בפומא .מרעין
בישין .משאת בנימין .משהבוטרילו.
משכת ב׳ .משנת ברורה .משתין
בקיר .מתחייב בנפשו; מתן בקתר.
מתכת בריא.
מבכי אדס׳ מבכין
מב״א מבית אחל.
אב .מנקש אמונה ,מטמא באהל,
מיתת בני אהרן.

i
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מלימ_______

^

מבו״ש מבוא שעלים.
טבא״ל מבטל אישול לכתחלה.
מב׳ חסיכוס״
מב״ח מאן בעי חיי,
מבא״ט מין באינו מינו.
מדה בחבל /מילדף בלי חשן•
טכ״ב מבני ביתו.
טבבה״ב מברכין ב׳ ה׳ ב׳)=שני וחמישי מבח״א מעשה בחקיד אחד.
מםפר בכי
מכ״י מנשה בן ישראל/
ושני(.
משום
מרן ביס יושף/
ישראל/
מבב״ל משמש בב׳ לשונות.
בל יראה /משיח בן יושף.
טבכ״ת מליחה  -בשל בחלב  -תערובות.
מיסה
מבי״א מי בכס ירא אלהיס/
טבגפ״א מנוחתו בגן עדן אמן.
מלן במשפט יעמיד
בידי א 7ס/
מב״ד מאכל בן דרוקאי /מי בעל דבריס,
מחן
מקפל בני ישראל/
,p b
מיתות ביתדין /מכה בדופן ,מלכות
בקהל יכפה אף.
בית דוד /מעשה בית דין /משיח
מכיד״ ש מיתה בידי שמיס.
בן דוד.
משח גז
מכי״ט מלבושי יוס טוב,
מבד״י מי בעל דבליס יגש.
יוקף טלאכי.
מבד״צ מן בית דין צדק.
מלו^
טב״ה מבית האקוליס ,מבית המדלש /מכי״ ט מוכל בעין יפה מוכל,
מבן המחבל /מברכין החדש /מושבו
בו יוהל מבשלוסו.
בכקא הכבוד /מושלם בכל המעלות /מבי״ע מלדכי בן יהוכחן עליאשבערג•
מפואל בהוד המלאכים/
מלומס מכי״ק מאיל בן יצחק קאצינעליכבויגע?•
בכל הבלואיס.
מכי״ש מיתה בידי שמים.
טכה״א מבית האשוליס.
מ ב״ כ מ ה ב כן״ מכתבכולותו מנוחתו
וחמישי
)=שני
ב׳
טבה״ב מברכין ב׳ ה׳
;
בכבול /מקכת בכולוס.
ושני.
!
מב״ל מיבעי ליה.
מכה״ח מבלכין החדש.
r
מבל״ב מין במינו לא בטל.
מודה במקצת
טכה״י מבוא הילושלמי/
מזה P
מכ״מ מודה במקצת,
תטענה ישבע.
מין במינו /מלח במלה /מלד
מבית הכשא/
מכה״כ מבית הכנקת,
מלן /מנח בן מנח /משכת בנח
מבלכין הכוש.
מציעא.
מכה״ט מבוא חמשנה ,מבית המדלש/
מכמא״ח מין במינו אינו סולז.
מבן המחבל.
מכ מכ״ ם מין במינו במשהו.
טבה״ם מבחר הפנינים.
מ ב טל״ ב מין במינו לא בטל.
טבה״ת מבוא התלמוד /מבלכת התורה .ט כ ט״ ק מודה במקצת.
טב״ו מדת בשר ודם/
מורא בשר ודם /מב ט״ר מלבה בשל מלבה לימה•
ודם,
בשר
מתנת
מלן בשר ודם,
.
מב־׳נ ממזל בן נדה.
מבשל ואומר.
טכ״ן טפג״ם ממזל בן נדה טמאה פשי^
ממאחככ״ע מודה בקכק ואחל כן באו
נעולה ממזלת.
טבנ ש״א מכותלי ביתן ניכל שפחעי אם ״
עדים.
ענהם
טס^
מולא בשל
מכל״ד מדת בשר ו  7ס ,
ודם /מלן בשל ודם /מתנת בשל ודם.
וייס׳
ט כ ״ ע מבין עינין ,מנו במקום ^
ט כ ד ט מעלין ב ק 7ש ואין מו ליזין.
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מגפ מ ת
משלס גמול״

מקראות גדולות״
מכוססו בעדן״
מן בריאה עולם״
משכה ג׳.
משוס בשולי עכו״ס.
מג״א מג׳ ארצות״ מגלת איכה״ מגלת
טבעה״ח מבערין החמז.
אקתר״ מגן אבות״ מגן אברהס.
מכעה״ב מברן על חכוש.
מבעל מגאו״ל מביא גאולה לעולס.
מבעה״ט מבן בעל המחבר״
המחבר״ מברן על המוגמר״ מברכין מגא״ם מגלת אקתר.
מגא״ר מיכאל גבריאל אוריאל רפאל.
על המזון״ מברן על המחיה.
מג״ב מגן גבוריס״ ממון גבוה.
מבעהמ״ז מברן על המזון.
מברן על מג״ג מגן גבוריס.
מבעהמ״ח מבעל המחבר״
המחיה.
מג״ד מגדל דוד״ מגן דוד.
מבעו״י מבעוד יוס.
מילתא
מגד״ב מגדל דוד בראשית״
מבע״י מבעוד יוס.
גכא דאית בן.
מבע״ל מיבעי ליה.
מנדה״ל מגדל דוד השגת לבוש.
היה.
בערלסו
מבער״ה מושן
מגד״ל מגיד דבריו ליעקב.
מכ״ם מכה 3ענויש׳
מרגלא בפומיה .מגהפ״ב מגדל הפורח באויר.
מב״צ מבשר צדק.
מנד״ר מגדל דוד ,רוח.
מב״ק מקכת בבא קמא״
משהין בקיר .מג היח מידי גבי הדדי תכיא.
מבקו״מ מעלין בקודש ולא מורידין.
טנו״ח מגילה וחנוכה.
מב ק״ח מהכבד בקלון חבירו.
מלחמת גוג ומגוג.
מגו״ם מגן ומושיע״
מבק״ם מודה בקכק פטור.
מגו״צ מגן ולכה.
מבר״א מר בר רב אשי.
מג״ז .מגולחי זקן.
מ ב רוב״ ט מאוס ברע ובחור בטוב.
מגזה״ב מגזרת הכתוב.
מב״ ש מיכל בת שאול״
מיתה בידי מג ד ש מגזרה שוה.
מלכוה  3י ה שאול״
שמיס״
מן מג״ח מגיד חדשות.
בשמן.
בלולה
מנחה
שליו״
באר
מג״י מגד גרש ירחיס.
מיכו.
בשאיכו
מין
שא״ט
מב
מגיד משריס.
מגי״ם מגיד מראשית״
מב ש׳׳ב מורה בתורה שלא כהלכה.
מג״ל מביא גאולה לעולם.
מב ש״ל מוריקא״ בשרא״ שחור .לבן.
מגיד מראשית,
מג״ט מגיד משרים״
מב ש״מ מין בשאיכו מינו.
מלוה גוררת מלוה.
מגיד משכה״
מ ב ש ץ משה ברויכשטיין.
מג״נ ממון גוף נפש.
מב״ ת מלכותא בלא הגא׳
מכשיס מג״ם מגלה קוד״ מגלת קפר״ מגלת
קתריס.
משוס בל תאחר״
באהל תבורן״
משוס בל תו pי .qמשוס בל תלין .טגס״ת מגלת קתריס.
מגלה עמוקות״ מגלה
מ״ג מאמר ג׳״ מגן גבוריס״ מהומה מג״ע מגדל עוז,
מזלו גרס״
מוקף גויל״
גדולה״
מנוחתו גן
עפה״ מגלה עריות״
עדן.
מחזור גדול״ מחזיר גרושתו״ מחמיר
גדול״ מנהגי גויס״ מכסה גדולה״ מגע״א מגלה עמוקות אופן.
מספר מגע״ה מגדל עוז הלכה.
מסיג גבול״ מסכת גטין״
גדול״ מסרה גדולה״ מעין גכיס׳ מגע״ט מגלה עמוקות.
מעץ גרס ,מעלה גרה; מלוה גדולה״ מגפכ״ת מגלה פניס במורה״

מג״ד

-

-
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מג״ר מגלח רוח /מיכאל גבריאל רפאל /טדד״״ט מדת המלכות.
טדה״ג מדרש הנעלם.
מ pיג גבול רעהו.
מנ״ש מגזרה שוה /מגיכישלמה; מגר  pח מדה׳׳ד מדת הרחמים.
:
טדו״ג מדורי גיהנס.
שלמה.
טדו״ט מעשה דבור מחשבה.
מג״ת מגלח ממניח.
■־
טדז״ל מגו דזכי לנפשיה.
מד׳ מדבר ,מדינחאי /מדרש.
מדרש חכמים׳
מ״ד מאעעערשדארן< ,מאי דכחיב /מאי  Iמד״ח מדברי חכמים,
מדת חקידוח ,מתחיל דבור חדם .יי
דעחן /מאמר ד׳ ,מאן דא /מאן
ן
דאמר ,מ אןד חני ,מגדל דוד ,מגיד טדח א״ט מגו דחשיד אממונא.
^
דעה ,מגן דוד ^,מהו דחימא ,מידי טדחי״ט מאן דיהיב חיי יהיב מזוני.
דהוה ,מי דמי ,מייןדוכרין ,מילב־
?
ט ד ח ס ה מדחציף כולי האי.
;
דארף ,מלין דרבנן ,מצאדס ,מצודח מד״י מדבר יהודה ,מימרא דיי ,משה
‘
דוד יוקף.
דוד ,מקיזדס ,מקרי דרדקי ,מרא
מדינת.
דאחרא ,מאריה דאברהס ,מרידיכי ,מדיג׳ מדינחאי,
משנה ד׳ מחי 7ד א.
טדי״ ת מדין תורה.
טד״ א מ אןד א מר ,מאריה דאברהס ,מגו טדכ״ ה מדכחב חכי.
דחשידאממונא ,מד׳אמוח ,מדבר אחר ,טדכ״ ב מדכתב כן.
מדרן ארץ ,מה דאח אמר ,מורה דין טדכ״ט — טדכנ״ט מדה כנגד מדה•
אמח ,מלכוחאדארעא ,מקכחדרןארץ
מדכ״ש מאן דכר שמיה.
מרא דאחרא ,משוס דרכי אמורי.
טד״ל מאן דכי לה ,מגו דזכי לנפשי״׳
מדא״א מדאי אפשר.
מוציא דבריו לבטלה ,מילתא דעבידא
טדאב״א מגו דאי בעי אמר.
לאגלויי ,מלחא דשויא לחרווייהו.
טדא״ג מדרש אגדה.
ט ד ל א מדלא אמר.
טדאו׳ מדאורייתא.
׳
טד ל״ ט מרגניתא דלית לה טימא.
טדא״ז מקכח דרן ארץ זוטא.
טד ל״ ט מרן דבשמיא לן מחמננן.
טד׳ב מדבר בעדו ,מצא דס בחולים.
טדלנ״ח מדליקין נר חנוכה.
טדב״ר מדרש בראשית רבה.
טדל״ק מדלא קאמר ,מדלא קשיא.
מימי*
טדכשק״ת  -טדכש״ת מדבר שקר תרחק .טדל״ ש מלחא דלא שכיחא,
טד״ג מאן דגריק.
דלא שכיחא.
ליה.
דא
דלית
מדד״ל מאן
טד״ם מאמר דרכי משה ,מלאדמ^א׳
מאן דהוא,
מד״ה מאי דקוה הוה,
מקאנא דרב מכרעאי.
מדבור המתחיל ,מדינח היס ,מדח טדמ״ד מבין דבר מתון דבר.
הדין ,מדת הרחמים ,מתון דבר מדט״ח מרבה דברים מרבה חטא.
הלכה.
מדט״ש מרבה דברים מרבה שטות• .
טדה״ד מדת הדין.
מ ת׳ מדנחאי.
מדהח״ם מדרכי החקידות.
מד״נ מדברי נביאים ,משיב דברים נכוחים•
טדה״ט מדרן הטבע.
מדנה׳׳י מדינת הים.
הים.
טדה״י מדינת
מדיני קונ ה׳
טד״ס מדברי קופריס,
מדה״ב מדרך הכתוב,
מוציא דבה
מדרש קיפיי ס ,מדת קדוס.
>

I

הוא כקיל.
מד״ה לת״ה למאן זמני הא לא מני הא.

מדעת עצמו׳
מד״ע מדינת עלזאק,
עילי דעלמא ,מצות לגופיס עדיף•

טי ד ^
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טדע״ל מילמא דעבידא לאגלויי.
/׳
״
a
מדעל״ג
מד״ם מדרש פליאה.
מד״ צ מדרש צדיקים.
מדרך קצרה.
מד״ק מדברי קבלה.
מדרש קהלח■ .
מדקל״י מדברי קבלה לא י לפי כן.
מ ד ר׳ מדרבנן׳ מדרש.
טד״ר מד׳ רוחוח .מדרש רבה׳ מדרש
רות׳ מדת רחמים .מזרחית דרומיס.
מצרה דרבים.
מדר״א מדרש אליהו .מדרש ר׳ אליעזר.
מדר״ח מדרש חכמים.
מדרי״א מדרש יהי אור.
מד רי״ ה מדוח ר׳ יושי הגלילי.
מדר״נ מדות ר׳ כחן .מדרבי כתן.
מד ר״ ק מדרש קהלת.
מד ר״ ת מדרש תהליס .מדרש חכחומא.
מד״ ש מאן דכר שמיה .מדיני שמים.
מילה דוחה שבת.
מדרש שמואל.
מפכי דרכי
מילתא דלא שכיחא.
שלום.
מד ש״ג מדינה של גיהכס.
מד ש״ל מוכר דבר שלא לו.
מ ד ש ל ב״ ל מוכר דבר שלא בא לעולם.
מד שלונ״ל מדבר שבא ללמד ונמצא
למד.
מ ד ש ל״ ת מילתא לשויא לתרווייהו.
מד שק״ ת מדבר שקר תרחק.
מד ש ר מ״ ה מדרשו של ר׳ משה הדרשן.
מד ש״ ש מוכר דבר שאינו שלו.
מד ש״ ת מדבר שקר תרחק.
מדין תורה.
מ ד״ ת מדברי חורה.
מדרש תלפיות.
מדרש תהלים.
מדרש תכמומא.
מ ד ח״ ל ל ת״ ל מאן דתכי להא לא חכי
להא.
מ״ה מאור הגולה .מאור הדין׳ מאור
מבחר I
מאמר השכל.
הסייס.
מודר !
מדינת היס,
תהכיכיס.

טה״צ

הכאה ,מדרש הנעלם .מדת הדין.
מדת העולם .מדת הרחמים׳ מה
מה העבידה.
מה הוא.
הדין,
מורה
מה העדות .מופת הדור.
הוראה .מורינו הרב .מחיה המתים.
מחצית השקל .מיהלהויזען׳ מכחישי
התורה .מלאך המות .מלאך הפכים.
מלאכי השרת ,מלות הגיון ,מלך העולם.
מלך המשיח .מלכי האומות .מלכי
המלכים׳ מנהג העולם׳ מן הדין.
מן ההכרח .מן החי .מן הכלל.
מן המובחר .מן הקברא .מן הקתם.
מן העולם׳ מן השוק .מן השכל.
מכורת
מן התורה.
מן השמים.
המאור .מכת הלוי .משגרת השלחן.
מעיני הישועה,
מקרח הבריח,
מעריך המערכות .מערת המכפלה.
מפי
מפי הגבורה׳
מעשי השם.
המורה .מצד הדין .מקדש השבח׳
מראה המקום׳
מראה המוקר.
מרדכי היהודי׳ מרדכי הכהן .מרכבת
המשכה .משום הכי ,משיב הרוח.
משמרת הקדש׳
משמרת הבית׳
מחג האמה.
מן הארז׳
מד.״א מה הוא אומר.
מתג האמה.
מהא״ב מהלכות איקורי ביאה.
מהא״ר מן האירושין.
מהדורא
מה״ב מגדל הפורח באויר.
בחרא ,מהרהר בלב .מלך הגשן׳
ממון המונול נשפק .מן הבית .מן
משרת
משלח הברזל׳
הבהמה.
הברית׳ מצוה הבאה בעבירה .מצות
התלויות בארץ .משמרת הבית.
מד׳בב״ע מלוה הבאה בעבירה.
מהבה״ע מהלכים בין העומדים.
מהב״ח ממון המוטל בשפק חולקין.
מהב״ע מצוה הבאה בעבירה.
מדות הגוכוח.
מה״ג מאור הגולה.

מדרד
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מה״פ

מהכע״ד מהלך כעומל למי.
מן
מלכי הגויס,
מורי הגאון,
מהכפ״ט מהכן כעושה מעשה.
הגורן ,מן הגמור.
מה״ד מלס הלין ,מהו דחימא ,מן מ הכע מ״ד מהלן כעושה מעשה למי.
חלין ,מן הלת ,מעץ הלעח ,משא מ הכ״ ת מהיכי תיתי.
מתחילת מד,״ל מאיר הלוי לעטטעריש ,מה היה
הלרשן ,מתחיל הלבור,
מן הלילה ,מניח הלשון׳
לכו,
הלבור.
מכות הלוי.
מהד״ב מהדורא בתרא.
מ הל״ ח מן תשתם לא חיישיכן.
״
מהדדב ״
מהל״י מקיש הויה ליציאה.
מהדדק מהלורא קמא.
מ הלכע״ ט מהלך לאו כעושה.
מהדו״ת מהלורא תכיכא.
מ הלכע מ״ד מהלן לאו כעושי :מעשה למי.
מהד״ק מהלורא קמא.
מהל״ל מאי הוה ליה למימר.
מהד״ת מהלורא תכינא.
מהומת מות,
מה״מ מהא משמע,
מהה״ר מה העשיל הרמאי.
מחיה סמתיס׳
מהלכות מעשר,
מהרה משיב הרוס ומוריד הגשם.
מחמת המיכיס ,מלאן המות ,מלאן
מהומ״ה מן הרקס ומן החגר ,משיב
הרוס ומוריד הגשם.
המליץ ,מלן המשיח ,מלכי המלכים׳
מהומה״ג משיב הרוס ומוריד הגשס.
מן
מן המחובר,
מן המובחר,
מהומ״ת מחר ומתן.
מן המצות׳ מן חמת.
המכין,
מהרם משוף העולם ועל שועו.
מ ה מ״ א מהלכות מאכלות אשירוח.
מהוע״צ מהותו ועצמותו.
מ ה מ״ ב ממון המוטל גשפק.
מהודש״ה מהו׳ ל׳ שמשון סשיד.
מד,מבם״ח ממון המוטל גשפק חולקין.
׳ מה״ז מזבס הזהב,
מלכות הזדון /מד,מ״ו מלאן המות.
מכורתהזהב ,מכסת הזבח,
מעלה מד,מ״ע מהלכות מתכות עניים.
הר זיתים.
מודר הנאה׳
מה״נ מדרש הכעלם,
מלח החבור,
מה״ח מברכי! הסלש,
מזבח הכחשת ,מן הכמכע ,מצות
מן החיוב.
מן החלש ,מן החי,
הנהוגות ,מקום הכחינח.
מן החלה,
מן החליצה’,
מעין מהנ״ב מצות הנהוגות בארץ.
 ,החכמה.
מהנ״מ מכא הכי מילי.
בתקכתם.
חכמים
הועילו
מה
מהח״ב
מהנ״ע מדרש הנעלם.
מה״ט מהאי טעמא ,משפטי הטעמים .מה״ם מבוא השפר׳ מהפכין ה שיל׳
מה״י מדינת היהודים,,
מדינת חים׳
מהל שיכי׳ מן השוכח ,מן השפק׳
מן
היום׳
מן היהודי ס׳ מן
הישן,
מן השתם׳ מעמד הי שיכי.
מן השמיכ
ירחמו.
מה״ע מאי הוה עלה ,מאמר העתים׳
היחש.
מהי״ח מלת
מכתבי הע מי ס׳
מישיף הערון,
מהי״ת מהיכ תיתי.
מלן העולם ,מן העולם ,מן העין׳
מד׳״כ מן הכלל ,מן הכתוב,
מעט
מן העז׳
מן העלית ,מן העם,
הכמות,
מקום הכולל,
מקום
מראית העין.
הכתיבה ,מקצת היום ככולו ,מראה מהעוד,״ז מן העולם הזה.
הכהן.
מ ה״פ מבחר הפכיכיה ,מהלרינן פוקעין׳

מהפ״ב
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מן
מזבח הפנימי,
מהר פארן/
הפטור; מן הפרעכיוס /מן הפחח/
מראה הפכים.
מהפ״ב מגדל הפורח באויר; מ ה פן בחררה.
מ הפב״ח מהפך בחררה.
מ ה״ צ מה הצד; מן הצבור; מן הצד;
מראוח הצובאוס; מרדכי הצדיק.
מזבח הקטרת;
מה״ק מהדורא קמא;
מלת הקריאה; מן הקבר; מן הקטן/
מקרח הקבלה;
מנחת הקנאות;
מקרת הקריאה; מעשה הקרבכות;
משל הקדמוני;
מפתח הקבלה,
משמרת הקדש.
מד;ק״צ מן׳ הקצה.
מה״ר מדת הרחמים; מדת הרשע ,מורינו
הרב; מלא הרועים ,מלכות הרשעה;
מן הראייה .מעלת הרבני; מצב
הרוח; משיב הרוח.
מהיי״א מורינו הרב ר׳ אליהו ]אברהם[
ברודא.
מה״ר אא״ר מה הוא רחום א qאתה רחום.
מהרא״י מורינו הרב ר׳ אברהם יונה
]יעווכין[ מורינו הרב ר״ איקערלן
]תרומת הדשן[.
מד;ראגל מורינו הרב ר׳ אריה ליב.
מהרא״ט מורינו הרב ר׳ אליהו מזרחי.
מוזרא״פ מורינו הרב ר״ אהרן פייעד,
מורינו הרב ר׳ אלעזר פלעקלק
]תשובה מאהבה[.
מהר א״ק מורינו הרב ר׳ אברהם קלויזנער
״
]המנהגים[.
מהר א״ ש מורינו הרב ר׳ אהרן ששון;
מורינו הרב ר׳ אלכקכדר שמואל.
מ ה ר א שב״ ם מורינו הרב ר׳ אברהם
שמואל בנימין קופר.
מהרב״י מורינו הרב בית יוקף.
מהר״ג מלת הרגש.
מ הרד״ל מורינו הרב ר׳ דוד לוריא.
מהרז״פ מורינו הרב ר׳ זכריה פראכקל
]דרכי המשכה; מבוא הירושלמי[.

מהרמ״א

מהרח״ו מורינו הרב ר׳ חיים וויטאל.
מהרח״נ מורינו הרב ר׳ חיים כתן
]דעמביצער[.
מהרי״א מורינו הרב ס יואל אשכנזי;
מורינו הרב ר׳ יודא אקאד; מורינו
הרב ר׳ יצחק אבוהב.
מהריב״ל מורינו הרב ר׳ יוקף בן לב
]בעל החשובות[.
מהריב״ן מורינו הרב ר׳ יודא בן כיקן.
מהרי״ו מורינו הרב ר׳ יעקב ווייל.
מהרי״ח מורינו הרב ר׳ יחזקאל; מורינו
חרב רי יואל חקיד.
מהרי״ט מורינו הרב ר׳ יהודה טיקטין;
מורינו הרב ד יוקף טראכי; מורינו
חרב ר׳ יצחק טיץ.
ט ה ריט״צ מורינו הרב ר׳ יום טוב צהלון.
מהרי״ב מורינו הרב ר׳ יעקב כהן ]שב
>עקנ[.
מהרי״ל מורינו הרב ר׳ יעקב לאכדוי;
מורינו הרב ר׳ יעקב לוי.
טהר״י סג״ל מיריכו הרב ר׳ יהודה
קגן לויה.
טהרי״ע מורינו הרב ר* יעקב עמדין.
מהריעב״צ מורינו הרב ר׳ יעקב בן צבי.
מהרי״ם מוכיכו היב ר״ יוקף פערלעק.
מהרי״ץ מורינו הרב ר׳ יעקב צבי ]יאליש[.
מהרי״ק מורינו הרב ר• יוקף קארו!
מורינו הרב ר׳ יוקף קולין; מיריכו הרב
ר׳ יעקב קוריאל.
מהריק״ש מורינו הרב ר׳ יעקב קאשטרו
]אהלי יעקב; ערך לחם[.
טהרי״ש מורינו הרב• ר׳ יוקף שווארץ;
מורינו הרב ר* יוקף שאול.
מהר״ל מורינו הרב ר׳ ליווא ]מפראג[.
ט ה רל ב״ח מורינו הרב ר׳ לוי בן חביב.
מהר״ט מורינו הרב ר׳ מאיר]מרוטכבורג[;
מורינו הרב ר׳ מאיר ]לובלין[.
מהרט״א מורינו הרב ר׳ משח איקרלק.
מורינו הרב ר׳ משה אלשיך; מורינו
הרב ר׳ משה אלשקר.

טהדמא״י

-
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מוהרא״ל

מהרמא״י מוליכו הרב ל׳ משה איקרלק .מה״ת מבוא התלמוד ,מהלולא חנינא׳
מהלכות חשובה׳
מהיכא תיתי,
מהרמא״ ש מוליכו הלב ל׳ משה ]מאיר[
מ!
מן התולה/
מהלן תחוס,
איזנשטאלט.
החלוש.
מהרמ״ג מוליכו הלב ר׳ משה גלאכטי.
מהתב״א מצות התליות באלץ.
מהרמ״ז מוליכו הלב ר׳ מללכי זאב.
מהתוה״ט מאמר התולה והמצוה.
מהרמ״ט מוליכו הלב ל׳ משה טיקטין
מו׳ מוחין ,מולי.
מוליכו הלב ל׳ משה טלאכי.
מהרטט״ב מוליכו הלב ל׳ משה טייטלבויס .מ״ו מבשל ואומר ,מולי ולגי ,מחזוי
מלא ״ו״ ,מצווה ועושה׳
ויטלי,
מד״רמ״ל מוליכו הלב ל׳ מאיל לובלין.
מהדמ״ם מוליכו הלב ל׳ משה קופל.
משה וישראל.
מהרמ״פ מוליכו הלב ל׳ משה פאדואה .מד׳א מיכיה וביה אבא ,מישאל ואלצפן׳
מרדכי ואקתל ,משה ואהרן.
מהרמ״ק מוליכו הלב ל׳ משה קאקטאלאן.
מהרמ״ש מוליכו הלב ל׳ משח שיק 1 /מוא״ה מול ואהלות ,משה ואהרן.
מעכשיו
מואח״ט מועל אחל מועל/
מוליכו הלב ל׳ מתתיהו שטלאשין.
מהרנה״ו מוליכו הרב ל׳ כפתלי הילץ
ולאחל מיתה.
וויזעל.
מוא״ט מדה ואיכה מדה.
איגר.
עקיבא
ל׳
הלב
מוליכו
מהרע״א
מודים
טואנ״ל מודה אכי לפכין,
איגל,
עקיבא
ל׳
הלב
מוליכו
מהרעק״א
אכחכו לן.
מהר״ק מוליכו הלב ס צבי ]דאמבראווא[ .כוא״ס מרדכי ואקתל.
מעין ובור.
מהרצ״א מוליכו הרב ל׳ צבי אלימלן I .מו״כ מיכיה וביה,
מהר״ר מוליכו הלב לבי; מעלת הלבכי י
מוכ״ה מות וחיים ביד הלשון ,ממזר
לבי.
ובן הכדה.
מהר״ש מוליכו הלב ר׳ שלמה.
מהרש״א מוליכו הלב ר׳ שלמה איגל /מובט״ק מודח במקצת.
מוכמקה״ט מודח במקצת הטעכח.
מוליכו הל 3ל׳ שמואל אידלש.
מהרשא״ב מוליכו הל 3ל׳ שלמה אליה מובמקהט״י מודה במקצת הטעכה ישגע
טו״ג מלא וגדוש.
•
כהכא.
מהרשד״ט מוליכו הלג ל׳ שלמת די מוד״ה מודל הכאה.
טוד״ל מוציא דבליו לבטלה.
מוליכא.
מהרש״ל מוליכו הרג ל׳ שלמה לוליא .מודש״ל מוכר דבל שלא לו.
מולח הולאה׳
טו״ה מופת הדור,
טהרש״ס מוליכו הלג ל׳ שמעון קופל.
מלן והדיוט׳
מוליכו ולביכו חלב,
מהרש״ק מוליכו הלג ל׳ שמואל קיילכובעל.
מעלת וכבוד הלבכי.
מה״ש מהלכות שחיטה /מהלכי שתיק,
מיקד השבח /מזג השוה; מחיצת מוה״ג מוריד הגשם.
מחלל השבת/
השכיכה/
מחצית מוה״ד מולה הדת.
מלאכי השלת/
השקל;
מלחמת מוה״ז מולה הזובחים.
הש  /0מלת השאלה /מן השוטי  /0מוה״ל מזון וצידה השביע לכפשינו•
מן השוק /מן השמיט/
מפעלות מוד,״ר מוליכו הלב לבי.
השק׳ משמלת השבת.
מיהרא״ל מוליכו הלב ל׳ אליעזר לי
מהש״י מהשם יתבלן^ /מן השמים ירחמו.
]היילפערן[.

מוהרא״לו
הרב ר׳
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הוהר א״ק מוריכו
קלוכימוס.
מוהר א שב״ ס מורינו הרב ר׳ אברהם
שמואל בנימין סופר.
מוהרב״י מורינו ורבינו הרב רבי/
מעלה וכבוד הרבני רבי.
בווהרמ״ש מורינו הרב ר׳ סיים שבחי.
מוהרעי׳א מורינו הרב ר׳ עקיבא איגר.
מו הר שב״ ס מורינו הרב ר׳ שמסה בונם
קופר.
מוהר ש״ם מורינו הרב ר׳ שמעון סופר.
מוהר ש״ק מורינו הרב ר' שלמה קליגער.
מו״ו מיכל וועבער.
מו״ז מורי זקני /מושיע וזורק.
מוז״ל מוציא זרע לבטלה.
מו״ח מניני ובו חסיסי /מוקפות סומה/
מורג וסרח׳ מורי וחמי /מוח וחיים/
מרדכי ווייסמאנן חיות.
מוח״ב מורה חטאים בדרן.
מוחט״ו מחלה ונועה חגלה מלכה
ותרצה.
מוט״ב מוצאי ע׳ באב.
מ די מות ימות /משה וישראל.
־
מוי״ט מוצאי יום טוב.
מוי״ה מוצאי יום כיפורים.
מוי״ע מיני ומיניה יחקלס עילאה• .
מו״כ מוציא כתב /מחלון וכליון ,מלך
וכהן.
מוכ״ד מוביל כתב דנא.
מו פ ז מוביל כתב זה ,מוליך כתב זה,
מוציא כתב זה.
מוכח״מ מוכחא מילתא.
״
״
מוכ״ט
מו פ ע מוכת ע׳ן.
מ ו פ צ מוכה צרעת.
מ ו פ ת מוכר תבואה.
מוציא לאור/
מו״ל מוסמך למורינו,
מוקי לה.
מולאח״מ מעכשיו ולאחר מיתה.
מבריך ומרכיב/
מו״מ מאכל ומשקה,

מו״פ

מגע ומשא ,מדוח ומשקלות ,מהר
ומתן ,מואבי ולא מואבית ,מוכן
ומזומן ,מוכרי מקום ,מוליך ומביא/
מופלא ומופלג ,מוצא ומבוא ,מוקדם
מורה
מוקירו ומכבדו,
ומאוחר,
מורינו ,מושך ומנהיג ,מזרח ומערב,
מלך וממליך מלכים,
מטות ומסעי,
מנהל ומנהיג,
ממושך וממורט,
מסית ומדיח״ מעוך ומשמוש ,מעלות
מצה
מעלות ומורידות,
ומדות,
ומרור ,מקח וממכר ,משא ומתן,
משכב ומושב ,משל ומליצה.
מוטא״ח מוקדם ומאוחר.
טוט״ו מוליך ומביא מעלה ומוריד,
מטפס ועולה מטפס ויורד.
מוט״ט מצות ומעשים טובים.
מומ״ט מלך וממליך מלכים.
מומ״ם מושבע ועומד מהר סיני.
■
טוט״ע משכים ומעריב.
מו״נ מורה נבוכים ,מנחה ונסך.
מונד,״ו' מורי נבוכי הזמן.
מו״ם מוחא סתימאה ,מוכר ספרים.
מוס״א מוסר אביך.
־
מוסל״ט מוסמך למורינו.
ט ו פ ת מוציאין ספר תורה.
טוסתו״ט מוכר ספרים תפילין ומזוזות.
מו״ע מודה ועוזב ,מוכח עץ ,מושבע
ועומד׳ מינים ועוגב ,מישאל ועזריה,
מצווה ועושה.
מעתה ועד עולם,
מנוחתו
טוע״ד מוריד עליו דמעות,
ונשמתו עדן.
טוע״ה מעתה ועד עולם הללויה.
טועה״א מודה על תאמת.
מועה״ם מוסיף על הפרט.
מועוא״ע מושך עצמו ואחר עמו.
מועטה״ס מושבע ועומד מהר סיני.
טוע״ע מועדי ערב ,מעתה ועד עולם.
טוע״ש מאח ועשרים שנה.
מופ׳ מופלא ,מופלג ,מופר ,מופת.
מו״פ מוכר פי מ ת» ,לום ופרוטה.

מופ״ה
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מ״ח

מז״ג מזל גורם.
מופ״ה מופח הדור.
מז״ד מזל דגים.
מופה״ד ״ ״
מזיגת הכוס;
מז״ה מורי זקני היב;
מופ״ל מופר לן.
מזיו השכינה; מזרע המלוכה.
צדה; משפט
מו״צ מגן וצפה׳ מורה
.
מזה״ו מזבח הזהב.
וצדקה.
מזה״ח מזבח החיצון.
מוציה״ב מוצאי יום הכיפורים.
מזה״ב מזיגת הכוס.
מוצי״ט מוצאי יוס טוב.
טזה״מ מזרע המלוכה.
מוצס״ת מוציאין ספר הורה.
מזה״נ מזבח הכחשת.
מוצ״ש מוצאי שבח.
מזה״ע מזבח העולה.
מוצש״ק מוצאי שבח קדש.
מדק מועד קטן; מור וקציעה ,מלכוה מזה״פ מזבח הפנימי.
מצבח ומקום קבורה״ מזה״ק מזבח הקטרת.
וקדושה;
מקדש וקדשיו; מקנה וקנין; מראה מזה״ש מזג השוה.
מזו״ב מזל וברכה.
וקומה; מרום וקדוש.
•
מזומ״ע מזרח ומעריב.
מוק״ח מוקפוח חומה.
מוק״י מורשה קהלח יעקב.
מזונ״ח מזוזה ונר חנוכה.
מו״ר מורה רבן; מורי ורבי.
מזוש״א מזונותיו של אדם.
מור״ח מורי ורבי חמי.
טזו״ת מזור ותרופה.
מו״ש מוכה שחין; מועד ושבח׳ מוצא' טז״ח מזליה חזא.
מד׳ט מזל טוב.
שבח; מורא שמים.
מושז״ל מוציא שכבח זרע לבטלה.
מזכ״נ מזכירין כשמות.
מוש״ל מוריש שבועה לבניו.
מ ד ל מוציא זרע לבטלה; מורי זכרונו
מוש״ק מוצאי שבח קדש.
לברכה; מזריע זרע למיכהו.
מות׳ מוחר.
מזלע״ה מזומן לחיי עולם הבא.
מדת מוכרי חבואה; מילה וחמיד.
מזל״ת מזמור לחודה.
מות״ל מותר לן.
מזטה״ד מזהירין מן הדין.
שמעתא.
תסתיים
ומינן
מות״ש מיני
מז״נ מזכירין כשמות.
מולד זקן;
מ׳ ז מניני זהב;
;;
מוציא טזנ״ש ;;
מורי זקני;
זרע;
מושב זקנים; מז״ע מזכרת עולם.
מוחק זה; מחשבה זרה; מים זכים; טזעה״ג מזכירין על הנשמים.
מלח זעירא; מלות זרות;
מלתא מז״צ מזל צומח; מזרחית צפונית.
מנחת זכרון;
זוטרחא;
מעשה מזצ״פ מזרחית צפונית.
מצוה זו;
זמרי׳
מר זוטרא ,מ ד ק מזרע קדושים.
משבצות זהב ,משכב זכר.
מזר״ח מצד זה רוח חיים.
מז״א מזה אמרו.
מזר״ק משפחת זרע קדש.
מזאה״ר מזכה את הרבים.
מ ד ש מלכיות זככוכות שופרות.
מזכה״ז מזבח הזהב.
טח׳ מחבר; מחמת.
מזב״ח ־ מחילה ־ זכות ׳־ ברכה ־ חיים; מ״ח מאי חזית׳ מבין חידות; מגדל
מילה זמנה ביום ח׳.
חננאל׳ מדת חסידות; מולדח;חוז»
מזבמ״ז מזת בן מזה.
מוקפות חומה; מורי חמי׳ מחמה

I
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חולי /מחמה חקרון .מסכה סייס/
מי חנואת /מיס סייס; מיס חמים/
מלא
מכס חר/3
מיסת חנוופה/
ספכיס; מלאכי סבלה; מנהג חדש.
מכסה חדשה; מכחס חובה; מכחס
חיכוך׳ מקפל חלקי; מעין חכמה;
מעשה חייא; מעשה חבמיס; מעשה
• חשב; מלוח חבילוס; מלוח סובה;
מלוח חלילה; מקור חייס; משכס
משפע
משכח חסידיס;
חכמיס;
סקד; מחכח חכס.
מחזירין
מח״א מזכרח חכמי איעל־א;
אוחו; מחמס אוכש; מחכה אפריס׳
מ' חקר אחח.
החא״ח' מחיל *אל חיל.
מחא״פ מסכה אפריס.
מחזה בדק;
מח״ב מחוקר בגדיס;
מחזיק ברכה.
מחב״ג מחוקר בגדיס.
מחב״ד מחזה בדק.
מחב״ה מחומרי ביס הלל.
מחב״ח מידי חדש בחדשו.
מחב״ר מחזיק ברכה.
מחזיר
מח״ג מורייק סלחיח גביכה;
גרושחו; מלח חלחיח גביכה.
מחב״ר מחזיר גרושסו.
מח״ד מאמר סקור הדין׳ מגיד חדש.
מחדו״ט מחשבה דבור ומעשה.
מחדדס״ט מאי חזיס דדמא דידך קומק
עפי.
מח״ד; מסיה המסיס; מילחא חדא היא.
מחה״ד מחזיקי הדח.
מחה״ם מחיה המסיס.
מחה״ק מחשבה הקדומה.
מסילח
מחה״ ש מוחלפח השיטה;
מחלל
מחלל השבח׳
השכיכה;
השס; מחליח השקל.
מחה ש״ק מחליח השקל.
מחו׳ מחובלים׳ מחוחכי.
מחו״א מחוקר אבר.
U
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מחו״ב מחוקר בגדיס.
מחוב״ה מחומרי ביס הלל.
מחו״ג מחוקר גובייכא.
מחו״ד מחשבה ודבור.
מחו״ו מחזור וויטלי.
מחו״ן מחוקר זמן.
מחו״ט מחוקר טבילה.
מחו״ב מחוקרי כפרה׳ מחלון וכליון.
מחוכ״ם מחוקרי כפרה.
מחו״ט מחוקר מעשה.
מחומב״ד; מחומרי ביס הלל.
מחומ״ע מחוקר מעשה.
מחוס״א מחוקרי אמכה.
מחוסכ״ם מחוקרי כפרה.
מחועה״ק מחול על הקודש.
מחו״צ מחוקר לידה.
טחו״ק מחוקר קריבה.
מחו״ש מחויב שבועה.
מחו״ש ואיל״ם מחויב שבועה ואיכו יכול
לישבע משלס.
מח״ז מחוקר זמן; מחשבה זרה.
מחז״א מחזירין אוחו.
מחז״ב מחזה בדק.
מחז״ג מחזור גדול; מחזיר גרושחו.
מחזה״ד מחזיקי הלח.
מחז״ל מאמר חכמיכו זכרוכס לברכה.
מחו״ק מחזור קטן
מחטו״ט מחזיקין טומאה.
מחי״ע מכוחחו חיי עד.
מחי״ר מחילה רבסי.
מחוקרי כפרה;
מח״כ מחאח כף׳
משוס
מחילח כבוד; מחיל כלב;
חקרון כיק; משכח חכמיס.
טחכז״ל מאמר חכמיכו זכרוכס לברכה.
מחכ״ט מחשבה כמעשה.
טחכ״ג מחכמה כפקח.
טחכ״ם מחוקרי כפרה; מחכימח פחי.
טחכ״ר מחזי כלביח.
מחכ״ת מסילס כבוד סורסו.

מחיל

-
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מחיז למחכה; טח״ת מחמת תשמיש.
מח״ל מחוץ לארץ;
מחוץ לחחוס; מחזיר למוטג; מחכה ט״ט מאי טעמא ,מגלה טמירין ,מדת
טובה ,מה טיבו ,מזל טוב ,מזל
משה חייס
מחצר לחצר,
לויה;
טלה ,מחזיק טובה ,מיס טתוריס,
לוצאטו; משון חקלן ליודעין.
מעשה טוביה׳
מעלות טובות,
מחל״ב מנחה חדשה ליי בשבעוחיכס.
מעשים טובים ,מקבל טומאה מקרי
מחלח״צ מחצר לחצר.
מחלק״ת מכה חרון לקוי קללה תועבה.
טעות ,מרגלית טובת ,משמעטעמא.
מחמס מוקצה ,טט״א מטה אהרן ,מטה אפרים ,מטמא
מח״מ מחיה מתים,
טומאת אוכלין ,מטעם אחד ,מטעם
מחמת מכה ,מחמת מלאכה.
אחר.
מחמ״ז מחמת זה.
טטא״ה מאי טעמא אמריכן התם ,מטמא
מחמ״ע מחמת מעשה.
את חידיס,
מחטע״ש מחמת מעשה שהיה.
מח״נ משלם חצי נזק.
טטאת״ר מחיות טוב אל תקרא רע.
מחנ״א מחכה אפרים.
טט״ב מיתא טבעית.
מחני״ם מאותו חיל כטל יעקב מלאכים.
טטכ״א מטמא באהל.
מח״ס מחבר קפר ,משכת חסידים.
מטב״ע משוס טביעות עין.
מחס״א מחודשים סימן א׳.
מט״ד מאטטערקדארף ,מטראפא דאקא.
עד.
חיי
מכוחתו
מח״ע מחמת עצמו,
מט״ה מפני טורח הדרן.
מחע״א מחזיר על אבידתו.
מטה״ט מטעם המלך ,מטעם הממשלה.
מחעאה״ש מחללין עליו את השבת.
מטה״צ מפני טורח הצבור.
מחע״ה מצות סובה על הצבור.
מטולמ״ט מטו ולא מטו.
מחעה״ק מחול על הקודש.
מטו״מ מטות ומקעי.
מחע״ב מחל על כבודו.
מטות״ר משלם טובה תחת רעה.
ו
מחצא.
מחעמ״ח מחצא על
מט״ז מטעם זה ,מטת זהב.
זרים.
פדיון
חומש
מחפ״ז מיתה
מט״ח מה טוב חלקנו.
מחצ״ה מחצית השקל.
מטח״ו מדיש טעמי חסרות ויתרות.
״
מחצה״ש ״
מטטש״ה מטטרין שר הפכים.
מח״ק מחוקר קריבה,
מצות חליצה מט״כ משוס טעם כעיקר.
קודם.
מטמא
מטה לוי,
מט״ל מזל טלה,
רבתי.
מחילה
מח״ר
למפרע.
שבועה,
מחויב
מח״ש
מחלל שבת.
מטל״א מאי טעמא לא אמריכן.
מח שאיל״ט מחויב שבועה אינו יכול מטל״ג מאי טעמא לא גמריכן.
לישבע משלם.
מטל״ע מחזיק טובח לעצמו.
טחשואיל״ט מחויב שבועה ואינו יכול מט״מ מטה משת ,מטה משפט ,מטהר
לישבע משלם.
ממזרים.
טחש״ז מחשבות זרות.
מטמו״ט מטמאי משכב ומושב.
' טחש״ב מדת חקידות שכו כאן ,מלאכים מטעה״ם מטעם המלך ,מטעם הממשלה.
חשמלים שרפים כרובים.
מטע״ז מטעם זה.
טחשל״ב מחאה שלא בפכיו.
מט״ם מ״ט פכים ,מ״ט פעמים.
טחש״ק מסלקת של קרח ,מחצית שקל ,מטפ״ס מטפסת ספרים.

מט״ צ
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מט״צ מפני טורח לבור.
מטק ש״א מט׳ קבין של אחרים.
מ ט ק ש״ח מט״ קבין של חברו.
ט ט ש״ה מטטרון שר הפכים.
מט שע״ז מה טובו של עובר זה.
מ״י מדבר יהודה ,מדרש ילקוט ,מה
ידידוח ,מה יפיח ,מטה יהודה,
מטה יושןס ,מטה יששכר ,מי יחן,
מלא
מכלל יופי,
מכירח , qpv
מלץ יישר,
מלחמוח יי,
י',
מלך
מלכוח יון,
מליצת ישרון,
ישראל ,מכא ידעיכן ,מכחח יהודה,
מנחת יעקב ,מקלס ישרים ,משפר
מענלי צדק,
מעבר יבק,
ישודי,
מעיני
מעוט יום,
מעדני יו״ט,
מעשי יי,
מעשה ידיה,
יהושע,
מעשיך ירחקוך,
מעשיך יקרבוך,
מקרה
מצוס יבום,
מפעלות י',
ישראל ,מרדכי יפה ,מרדכי ישן,
מרכבח יחזקאל ,משלי יהודה ,משלי
ישראל .משמיע ישועה ,מחנה יד,
מדרש ילקוט
מי״א מעשי ידי אדם,
אליעזר.
טיא׳יל מה יעשה אדם לי.
מיי ב מיכה יוקף ברדיטשעוושקי ,מעבר׳
יבק ,מצוח יי ברא.
טיב״י מי יעלה בהר יי.
מיביד״ ש מיסה בידי שמים.
מיב׳׳ל מה יעשה בשר לי ,מיבעי ליה.
מנהג
מיב״ג מימוס יהושע בן נון,
יהוא בן נמשי.
מיגע״ט מי יגלה עפר מעיניך.
מיד״ב מעלי יומא דכפורא.
מדבר יהודה,
מי״ה מאמר יקוו המים,
מכתם ידי
מהרה יבנה המקדש,
משמים יבראו הנפשוח.
הנביאים,
מיה״ב מוצאי יום הכפורים.
מיה״ר מלכוח יון הרשעה.
מיוס טוב.
מיו״ט מוצאי יוס טוב,
מלנושי יום טוב ,מעדני יוס טוב.

מ״כ

מיול״ג מיועד להיוח ניסו.
מיול״ח מיועד להיוח חוסנו,
להיוח חסנו.
מ״י ומ״י מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך.
מי״ח מעשה ידי חרש.
מלבושי יום
מי״ט מוצאי יוס טוב,
טוב ,מעדני יום טוב.
מיי׳ מיימוני.
מי״י מזרה ישראל יקבצנו.
מי יעמוד
מי״כ מוצאי יום כפורים,
מי יערוך כערכו.
כנגדו,
״מיכ״ל מיכה יושף כהן לעבענזאתן.
מי
מיל״ה מוהל ירד לפני החיבה,
מלחך יושב
יעלה לנו השמימה,
משחה יעשה לכל
לפני הארון,
הקרואים.
מיל״י מיד ליד.
מלא ידינו
מי״ם מגדיל ישועוח מלכו,
מברכוחיך.
מימי״י מי יחן מציון ישועח ישראל.
יי
מי״ן מאמיני ישו נוצרי.
מיע״מ מי יגלה עפר מעיניך.
מי״פ מה יפו פעמיך.
מי״ק מעשה ידי קדשו.
מי״ר מרשעים יצא ישע.
מי״ש מלכי ישמעאל ,מלכי ישראל.
מישו״ב מרדכי יונה שוחט ובודק.
מב׳ מכח ,מכילחא.
מ״כ מאכל כשר .מוציא כחב ,מחאה
כפים ,מחזי כיוהרא ,מחזי כשיקרא,
מחשבה כמעשה ,מי
מחיר כלב,
ממלכת כתנים,
כמך ,מי כחיב,
מנחם כהן ,מנחת כהניס ,מנוחתו
משכת  :כלה,
כבוד ,מנחת כליל,
־כלאים ,־כלים ,־כריתות ,־כחובות,
מעלת כבודו ,מצאתי כתוב ,מקנת
מראה כשרה,
כשף ,מראה כהן,
מרכא כפולה ,משה כתן ,משכיות
כשף ,משכנו כבוד ,מתנת כהונה.
מיועד

מכ״א
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מכ״א מכל אדס; מכל אחד; מכסב מכו״כ מכל וכל.
אליהו ,מכתוב אהד .מר כי אחריה .מכו״ל מכאן ולהבא.
מכולה״ג מכאן ולהבא הוא גובה.
מכא״ב מי כמן אדיר נמרומיס.
מכא״ה מי כמון אב הרחמיס.
מכומ״כ מכאן ומכאן.
מכ״ז מביא כתב זה ,מולין כתב זה׳
מכאה״פ מכח אל הפועל.
מכל זה ,מראת כתב זה.
מכאו״ל מכאן ולהבא.
מכ״א ומכ״א מר כי אתריה ומר כי מכ״ח מכתב חתום.
מכ״ט מכמה טעמים.
אתריה.
מכא״ח מכאן אמרו חכמים.
מכי׳ מכילתא,
מכ״י מכירת יוקף ,מכלל יופי.
מכאל״ט מכאן אתה למד.
מכ״ל מכתם לדוד ,מר כדאית ליה•
מכ״ב מכות בכורות; מכת ברל.
מכלאש״ה מכלל לאו אתה שומע הן.
מככ״ד מכה בדופן.
מכל״ד מכתם לדוד.
מכבד״י מה כח בית דין יפה.
משמרת מכ״ל ומכ״ל מר כדאית ליה ומר כדאית
מכב״י  *pכמן באלים יי/
ליה.
כהונת בכי יהויריב /מתתיהו כהן בן
יוסכן.
מכל״כ מכפר לכפר ,מכרן לכרן.
י מככ״ל מוריקא כסוחא בשרא לובן מכלע״ו מנוחתו כבוד לעולם ועד.
ביצה.
מוחא כי
מכ״מ מדה כנגד מדה,
מכל
מחשבת כמעשה,
מותא,
I
מככ״ם מכה בפעיש.
מקום.
מוביל כתב
מכ״ד מהלן כעומד דמי;
מוטל כאבן דומם,
דכא;
מכדי מכמ״ד מדה כנגד מדה.
דמיהן; מכל דבר; מעשה כל דהוא .מכמ״ה מבטל כלי מהיככו.
מכדא״ל מר כדאית ליה.
מכמה״ש מכל מלמדי השכלתי.
מכדא״ל ומכדא״ל מר כדאית ליה ומר מכמ״ש מנוחתו כבוד משכנו שלום.
כדאית ליה.
מכ״נ מלא כף כחת.
מכדדשב״י מכילתא דרבי שמעון בן מכנג״מ מדת כנגד מדה.
יוחאי.
מכ״ם מכתב קגור.
מכ״ה מאי כולי האי׳
מכל חשכה ,מכ״ע מוכת עץ ,מכלל עשה ,מכתבי
מעלת כבודו הרמה.
עתים׳ מלכות כל עולמים.
האדם.
מכה״א מיתת כל
מכ״פ מבואר כמה פעמים ,מכמה פכים׳
מכה״ד מצות כקוי הדס.
מכתב פתוח.
מכה״כ מלא כל הארץ כבודי.
מכפ״י משה כהן פורטי.
מכה״ע מכל העולם/
מכל
מכל העמים ,מכ״צ מוכה צרעת ,מכל צד,
מכתבי העתים.
צרח ,מכמה צדדים.
מכהמ״ש מרכבת המשכת.
מכ״ק מכדי קליפה.
מכה״ש מכל השכה.
מכ״ר מכלי ראשון׳ מכל רעה ,מכף
התורה.
מכה״ת מכל
רגל.
מכו׳ מכורן.
מכרוע״ר מכף רגל ועל ראש.
מכדא מכאן ואילן.
מ ס ש מכלי שכי ,מכל שכן.
מכואה״פ מכוח אל הפועל.
טכשומ״נ מטה כקא שלמן ומכורה.

מכש״כ
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מכ ש״ב מכל שכן.
מכ ש״ע מפני כבודן של עכייס.
מכ ש״ת מעלח כבוד שס חפארסו.
מכ״ת מעלה כבוד הורהו; מעלה כבוד
הפארהו; מכהב החיה.
מכ ת״ ם מכוחהו כבוד ההיה מכוחהו,
מכוחהו כבוד הוך משכבו.
מ ל׳ מלאים; מלן; מלכוה; מלשון.
מה לי;
מ״ל מאי לאו; מה להלן;
מישב
מובא למעלה; מובטח לו;
מזמור לחודה;
מותר לך;
לצים;
מחכה לויה; מטה לוי; מיבעי ליה;
מינו להוציא; מי לימא; מיס לחץ;
מכשוללב; מכא לן; מכוחו לטובה;
מעוט
לעיל; מקייע ליה;
מסור
מעכה לשון׳ מעשה לסחור;
לילה;
מעת לעת; מצוין להפרישו ,מצי
למימר; מצרף לחכמה; מצרף כסף;
מרפא לכפש; מרפא לשון ,משגב
משל למלך;
משכחת לה;
לדך;
מחוק
משכה למלך;משען לחם;
לכפש ,מתחילין לומר; מתקיף ליה.
מל״אמלא״ו'; מלכים א׳; מצנולף לאיסור.
מלאד,מ״ש מלאכת המשכן.
מלאד,״ק מלאכת הקודש.
מל א ה״ ש מלאכי השרח; מלאכת השמים.
מלאי״ ס משג 3לכי אלהי יעקג סלה.
*
מלא״ם מלאכת מחשבת.
מלא״ע מלאכת עבודה.
מלא״ ש מלאכת שמיס.
מלאש״ד .מכלל לאו אחה שומע הן.
מל״ ב מלוה ברביח ,מלכים  3׳; מכה
ל’ 3ידך׳ משגב לעתות בצרה.
מל ב״ד מלוה לעכי בשעת דחמו
מלב״ו משל למלך בשר ודס.
כ^לבי״כן מאיר ליבוש בן יחיאל
^ ■*
מלב״ע מלביש ערומים.
מל ב״ק מאי לאו בהא קמיפלגי.
מכתס לדוד;
מל״ד מזמור לדו ה
מצוה לקיים דברי.

מלי״ל

מלד״ה מצוה לקיים דברי המת.
מלר״ח מצוה לשמוע דברי חכמים.
מ״ל ד מ״ל מלא דמלא.
מה לי הסס;
מל״ה מה לי הכא;
מלכות הרשעה/
מלאכי השרת;
מלשון
מלכותו לעולמי העולמים,
משפט
מלת הקריאה;
הכתוב;
לשון הקדש.
מל ה״ד משל למה הדבר דומה.
מלה״ב מומר להכעיס; מלשון הכתוב.
מלאך המליץ,
מלד,״מ מלאך המות;
מלך המשיח.
מלהמ״ע מחיצות להבריח מיס עשיות.
מצות
מלה״ג מלוה להוצאה כיסכה;
להכות כיתכו.
מלה״ם מלשון הפסוק ,מלת הפעל.
מלה״ק מלאכת הקדש ,מלת הקריאה.
מלה״ ש מה להצד השוה שבהן; מלאכי
השרת; מלאכת השם ,מלת השאלה.
מלה״ ת מומר לכל התורה.
מל״ו מלא ;;ו״.
שולו״ה מה לכו ולצרה הזאת.
מלו״מל מקרבין לקטן ואין מקרבין
לגדול.
מלו״ק מלא ״ו״ קדמאה.
מלו״ק וחסו״ת מלא ״וי׳ קדמאה וחקר
״ו״ תכיכא.
מלו״ת מלא ״ו״ תכיכא.
מלות״ל מיתה לזה ותשלומין לזה.
מל״ז מלמד זכות.
מלזכו״ש מלכיות זכרוכות ושופרוח.
מלז״ם משכה לא זזה ממקומה.
מיעוטא
מל״ח מותרה לדבר חמור,
לחזקא ,מלכא לעלמא חיי.
מלדז״ט מלחמם מצוה.
מלח״ ש מהדורות לחס שמיס.
מלח ש״ב מתקיף לה ]ר׳[ חקדא שכי כלים.
מל״י מלא ;;י״.
מליב״ם מברכין לישב גקוכה.

מליל מעווס לא יוכל לתקון.

מליי״ר,
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מלי״ק מלא ״י״ קדמאה.
מלי״ת מלא ״י״ חנינא.
מל״כ משיל לעכן כלה.
מ ל ס י מה לעס כי יבכו.
מלכ״פ מבואר למעלה כמה עעמיס.
מל״ל מאן לימא לן ,מה לי לשקר,
משה ליב ליליעכבלוס ,משוס לועג
ללש.
מללה״נ מצום לאו ליהנוח כחנו.
מלל״ט מהא ליכא למשמע מיכה.
מלל״ג מצוס לאו להכוח כחנו.
מלאכה
מל״מ מביא לידי מעשה;
מלשון
מלשון מקרא/
מחשבה,
משכה ,משכה למלן.
מלמ״א מלמיהב ארמלו.
מל מ ה״ד משל למה הדבר דומת.
מל״מח מלאכה מחשבה.
מל מ ט ל מ״ע מלמעח למעלה.
מלמ״ל משכה למלן.
מל מ״ ת מלמדי היכוקוה.
מלנ״ט מליצה כמרצה.
מל״ע מערכי לשון עבר ,משוס לפכי עור.
מלעי׳ מלעיל.
מלע״ם מלוה על פה.
מל״פ מת לד פה.
מלקד״ ה מצוה לקייס דברי המה.
מלק״כ מה לי קטלה כולה.
מלק״פ מה לי קטלה פלגא.
מ ל ר׳ מלרע.
מל״ש מהדורוה לחס שמיס ,מלאכה
שמיס ,מלכוה שמיס.
מל שאצ״ל מלאכת שאיכה צריכה לגופה.
״
״
״
מל שאצל״ג ״
מל שבע״ה מובטח לו שהוא בן עולס
הבא.
מל׳שד״ח מצוה לשמוע דברי חכמיס.
מל״ש לל״ ש מלילי שבת ללילי שבה.
מל״ ת מומר לתi5בון ,מזמור לסודה,
מכשפת לא תחיה ,מלמדהיכוקות
מקיח לפי תומו ,מצוח לא העשה

מ״ט מאי משמע ,מאזכי משקל /מאמי
מרדכי ,מארי מהכימין ,מאן מפיס׳
מגיד משריס ,מגיד מראשיה ,מגיי
מהומה מוח׳
משכה ,מה מציכו,
מורה מוריכו ,מזל
מודה מקצה,
מחכיס ,מזל מעשיר ,מסיה מחים׳
מחמה מוקצה ,מחמס מכה ,מסמיז
מלאכה ,מטה מוצעת ,מטה משח׳
מטה משפט ,מי מלא ,מי מכומוח׳
מי מעכב ,מי מריבה ,מיכי מזוכוח׳
מכל
מיהת משוכה ,מיתה משה,
מקוס,
מלאכח
מכה מרדות,
,
מחשבת ,מלה מורכבח ,מלוה מלכה׳
מל7
מלכות מצריס ,מלן מלכי,
משירח
ממלא מקום.
מצריס,
מקכת  :מגילת ,־מדוחי
מודעה,
־מכות ,״מכחוח ,־מעילה ,־מעשרוחי
מעוח
מעדכי מלן,
־מקיאות,
מעשה
מעט מזעיר,
מזומכיס,
מרכבה ,מעשה משוגע ,מפכי מהי
מפקיכן מיכיה ,מצבת משה ,מצות
משה ,מקדש מלן ,מקוס מנוחתו,
מקרא מגילת ,מקרא מלא ,מקיא
מפורש ,מראת מקיס ,משאת משהי
משוח מלחמה ,משלוח מכות ,משמע
משכה מקום,
מזה ,משכה מזל,
מחי.
מתון מתון,
משרת משח,
מדבר ,מת מצוה ,מתן מעות.
מופכה
ממ״א מגיד מראשית אחרית,
ממלא
ממין א חי,
מצד אחד,
מקוס אבותיו ,ממקוס אחד ,ממקום
אחר.
ממא״ד ,מפכי מה אמר הכתוב.
■
ממא״ט מצא מין את מיכו.
ממא״ת מפני מה אמרה תורה.
ממ״ב מכל מרעין בישין.
מ מ כ״ צ מופנה מב׳ צדדין.
ממ״ג מדות מגונות ,מקרא מגילה•
מ מד״ח ממדה סקידוס.

ממד״ש
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טטע״ה מוקיפין מחול על הקודש..
מ מד״ ש מלוח מילה דוחה שבה.
מנחם
טמע״ל מנחם מעכדל לעוויג,
ממ״ה מלך מלכי המלכים.
מעככין לעוויק.
ממה״ה מלך מלכי המלכים הקדוש,
מ מ ה ה ק כ״ ה מלך מלכי המלכים הקדוש ממעק״ר ממעשה קרנכות.
ממ״צ מלח ממון צדקה ,מת מצוה.
ברוך הוא.
מ מ צ ד״ ק ממאה צכי דקרי.
מ מ ה״ ט ממין הנועכה.
ממצ״ח ממצוא חפלך.
ממה״ל מראה מקום הוא לו.
מעשר ממק״א ממקום אחד ,ממקום אחר;
ממה״ם מלך מלכי המלכים,
מן המעשר.
״
״
״
ממלןו״א ״
מ מ ה״ ק מחאה ־ מודעה ־ הודאה ־ קכין .טטקוט״י‘ מחץ מתנים קמיו ומשכאע
ממה״ ש מנהגים מכל השנה.
.
מן יקומון•
ממוגהו״א מקרא משכה וגמרה הלכה ממר״ל מה מכר ראשון לשצי.
מכל מקום
ממ״ ש מדוח משובחות,
ואגדה^
ממשמע
ממה שכתבתי,
שהוא,
ממו״ד ממזר ודאי.
שנאמר ,מקכת מעשר קני ,משום
ממו״ח מועד מועדים וחלי.
מעשה שהיה.
ממו״ב ממהדורי מילי ומקמרטועי כלמי.
ממומ״ב מעשה מרכבה ומעשה בראשיח .ממ שא״ו מחר משוקדים שאת ארור וקם.
ממ ש״ה ממכון שבהו השגיח.
ממז״ר מביח מלא זבחי ריב.
מלח ממון מ״נ מאי כיהו ,מאיר כתיבים ,מגילה
ממ״ח מלח ממון חקד!
נקראת ,־ מדרש כעלם ,מה נפשך,
חקר.
מה כשתכה ,מהררי כמרים ,מורה
מ׳
ממח״א מ׳ מלאכות חקר אחח;
מלקיות חקר אחת.
כבוכים ,מזון כפש ,מזכירין כשמות,
הכפירה.
מ מ ט ה״ כ ממין טענת
מחצה נקבות ,מיין כוקבין ,מלביש
ממ״י מגיד משרים ישן ,מקום מיוחד.
ככרים ,מכהג כשים ,מכחת כדבה,
ממלכת כהכיס.
ממ״כ מ׳ מכות;
מכקתרות כקכי ,מקירת כפש ,מקכת :
מ מכ אה״פ מוציא מכח אל הפועל.
־כגעים ,־כדה ,־נדרים ,־נזיר׳
ממכ״ע ממלא כל עלמין.
מצח
מצות נשים,
מעשה כקים,
ממ״ל ממקום למקום.
מראוח
מציל נפשות,
כחושה,
״
ממל״ם ״
כגעים ,מר כפש ,משובב כתיבות,
משיבת נפש ,מתרחיש כיקא.
ממ״ט מה מחוק מד3ש /מקצה מחמת
מנוחת אשר,
מאוק» מחזה מול מחזה; מערכה מנ״א מנהג אשכנז,
מנחם אב ,מנחם אבלים ,מנחת
מקום מבועי מים#
מול מערכה,
מתה מחמת מלאכה.
אהרן.
טמ״נ ממה נפשך.
מנ״ב מי כתלה במי ,מנחת ברוך.
״ י
ממנ״פ ״
מנבא״ת מנשים באהל תבורך.
ממזר קפק .מנב״ע מנוחתו בעדן.
ממ״ם מחזיק מ' קאה׳
מפני טנב״ת מנשים באהל תבורך.
ממ״ע מוקצה מחמה עצמו,
מלך נוצר
טנ״ד מחכה כורא דירתו,
מראית עץ ,מקרא מגילה עדיף.
דלים ,מנחת דלות.
ט מ ע״ ד מזבח מוטל עליו דמעות‘ ,
טנדומנ״צ מה כדבר ומה נצטדק.
מקרא מגלה עדיף.

טנה״ז

— — 1^8

מכורס הזהב,

טנה״ז מורה כבוכי הזמן,
מנחת הזבח.
מנה״י מלכוס כלס הוד יסוד.
מכא הכי
מנה״מ מנא הא מילתא,
מילי ,מכורת המאור.
מנהמ״ל מכא הכי מילי.
מגה״ע מכסת העומר.
מנ ד א מכשה ואפרים.
מנ ד ב מיכיה וביה.
מנוה״ז מכורת הזהב.
מנוה״ט מכורה הטהורה.
מנוה״מ מכורת המאור.
מנ ד ב מכוחתו כבול.
מנ ד ט מכהל ומנהיג.
מנרמנ״ד מה כאמר ומה כדבר.
מה כ תר
כנו״נ מה כאמר ומה כדבר;
ומה נצטדק.
מנ״זמיתת כזיפת; מכורח זהב; מכין זה.
מכסת חנון/
מנ״ח מדליקין כר חנוכה/
)מקרא( מגילה)שעשה( נשים שהחיינו/
מככשי חברו.
מנח״י מנחת יהודה.
מגח״ב מנחת כהן /מנחת כליל.
מנחנ׳יס מנחת כקכיס.
מנ״ט משוס כוחן טעם.
מנ״י מנחת יהודה! מנחת יוקף׳ מנחת
יעקב׳ מ ק ק נדחי ישראל.
מנ״׳ח משח בן יעקב חגיז) ,ר׳( מאיר
)ס( כחן )ר״( יעקב חכמים.
מני״ר מעלתו כרו יאיר׳ מרן כרו יאיר/
מר כיהו רבה.
מנסת כהן,
מנ״כ מנוחתו כבוד,
מכסח כליל.
מנכ״ח מככקי חברו.
מכא
מנ״ל מה כימא לן׳ מכא לן׳
כפקא לן׳ מכסם כחום ליטינקקי.
מנ״מ מאי כפקא מיניה׳ מככקי מלוג.
מנמ״ד מרבה ככקיס מרבה דאגה.
מנ״ס מנהג קפרד׳ מנסת כקכיס, .

מם״ד.

מנ״ע מנהג עולם ,מנחם עזריה ,מנסת
,
עני׳ מנחת ערב.
מנע״ח מטבע כעשה חלופין.
מנ״ם מנהג כר פרישה ,מכהג פולין׳
מכסת פחים.
מנצפ״ך אותיות שתמוכתן משוכות מענו
כבואן בקוף התיבה.
מנ״ק מה נורא קדושתו ,מנחת קנאות.
מנ״ר מר כיהו לבה.
מנחת שבה׳
מנ״ש מכורת שלמה,
מכסת שי׳ מכסת שמואל ,משלם
כזק שלם.
מנ״ת מוקר ־ כר)תורה( ,תורה )אור(׳
מכא תימרא.
מס׳ מקטרא ,מקכת ,מקפר׳ מקרה.
מ״ם מגלת קפר ,מגלח קתריס׳ מדת
מוכי
מוחא קתימאה,
קדום׳
קפריס׳ מלח קדומית ,מלאן קמאל׳
מ׳
מנהג קפרד,
מ מ תי ק .קוד׳
מקכת  :־קוטה ,״קוכה׳
קאה,
־קופריס ,־קכהדרין ,מקפר קדורי/
מ׳ק תומה׳ מעולפת קפיריס ,מערכת
מר קבר,
מצות קוכה,
קפריס,
משה קופר.
מקטרא
מס״א מחודשים קימן א׳/
מקפריס
מקכת אבות׳
אחרא,
אחרים.
מסא״י מקכח ארץ ישראל.
מ ס״ב מ קכ ת- :ביצה׳ ־בכונות' ,בכורים׳
־ברכות׳ מקלח בסל.
מס״ג מקיג גבול׳ מקכת גטין׳ מקכת
גרים ,מקרה גדולה.
.
מסג״ד ,מקגרת חשלחן.
מסג״ר מקיג גבול רעהו.
מסד״א מקכת דרן ארץ.
מסדא״ז מקכת דרל ארז זועא.
מס״ה מקורת הגדולה׳ מקורס הקטנה׳
מקלח הלמוד׳
* מקכת הוריות;

מקרת המקרה.

מסה״ב
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־תמורה ,־תמיד ,־תענית; ־תרומות.
מסלח הברזל.
מסה״ב מחורח הבריח/
מקירח הגט .פ!םתו״מ מוכר קפריס תפלין ומזוזות.
מסה״ג מסירח הגדולה;
מע׳ מעלות; מערבאי; מעשר.
מםה״ל מקלח הלמוד.
מ״ע מאור עיכיס; מאי עביד; מאירת
מםה״מ מקרם המקרה.
עיכיס ,מגדל עוז; מגלה עמוקות;
מסה״ג מקירה הכפש.
מוטל
מה עניי;
מגלה עפה,
מסה״ע מקוף העולם.
מזכיר עון,
מוכת עץ,
עליו,
מסהעוע״ם מקוף העולם ועד קרסו.
מחברת עמנואל,
מזכרת עולם;
מסה״ם מקבוח הפעל.
מחמת עצמו; מטה עז; מים עליונים,
מסה״ק מקרה הקטנה; מקרח הקבלה;
מכורך עור ,מכשול עון ,מכתבי
מקרח הקריאה.
עברית ,מכתב עתי; מלאכת עבודה;
מסה״ש מקורח הש״ק.
מלביש ערומים; מלך עליון ,ממין
מסו״ל מלאך קמאל ולילית.
עצמו; מנהג עולם ,מנוחתו עדן,
מסדמ מקיח ומדיח.
מנחם עזריה ,מנחת עני; מנחת
מסו״ע מלחמח קיסון ועוג.
מקכח  :עדיות; -עוקצים,
ערב,
מם״י מקלח ישרים.
־ערובין ,־ערכין ,־ערלה ,מעית
מם״ב מקכת  :־כלה; ־כלאים; -כלים,
עניים ,מעריב ערבים; מעשר עני,
־כריתות; ־כחובוח.
מצאתי עוד ,מצה עשירה ,מצות
מם״ל מקייע ליה; מקרת קיג לתורה.
מראית עין,
עונה ,מצות עשה;
מסלפ״ת מקיח לפי תומו.
מר עוקבא; משכה ערוכה ,משרת
מסל״ת מק-ח לפי תומו.
מם״מ מקורה מערכיות; מקירת מודעה.
ענבים ,מתכת עניים.
פ1ם״נ מקירת כפם;
מוכת ע׳ן
מקכת  :נגעים ,מעי׳א מגלה עמוקות אופן,
־כדה ,־כדרים; ־נזיר.
מעכין
אני ,מחזיר על אבדתו;
מס״ס מקורה קופייח.
אחד; מערכת אלהים ,מעשהאלהיכו.
ערובין,־עוקצים;
מם״ע מקכח  :עדיות;
מעא״ה מחללין עליו את השבת.
־ערכין; ־ערלה.
מעאמי״ל מגיכי עלאלהים מישיע ישרי לב.
מסעו״ם מקוף עילם ועד קופו.
מעא״ק מעונה אלהי קדם..
מעניש בראיה,
מם״פ מקכת  :פאה; ־פקחים; ־פרה .מע״ב מעלץ בקדם,
מספ״ג מקפד גדול; מקפר גדול.
מעשה בראשית,
מעשה בצלאל,
מ ספד״י מקפיקא דיומא.
משגה עור בדרך,
מעשר בהמה,
מספ״ל מקפקא לן.
משס ע״ב.
קטן.
מספ״ק מקפר
מעכ״ד מעשה בית דין.
מס״ק מקירת קולמק; מקכתות קטנות; מעכוא״ט מעלין בקדש ואין מורידין.
מקפר קטן; מקרה קטנה.
מעבול״נן מעלין בקדש ולא מורידין.
מס״ר מזל קרטן,
מעב״ל מעבר לדף ,מעבר לעבר.
מסר״ה מדבר קיכי רפידיס ההר; ׳ מקכת מ ע כ ל״ ד מעבר לדף.
ראש השנה.
מעבל״ע מעבר לעבר.
מס״ ש מקכת  :־שבועות; ־שביעית ,מעכ״ק מעלין בקדש.
מעב״ק וא״מ מעלין בקדש ואין מורידין.
־שבס /־שמחות; ־שקלים.
פס״ת מוציאין קפר חורה,
מקכת  :מעבקול״ ם מעלין בקדש ולא מורידין!

מעב״ר
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מעכג״

מעב״ר מעניש בראיה ,מעשה נלאשיח .מעוזכ״ז מעורב זה בזה.
טעו״י מעורר ישניס.
מעב ש״ק מעלכה ב׳ של קטרח.
מעוה מעשר׳
מע״ג מעובד גילוליס ,מעין  , 0מעין טעו״ט מיעון ומשמוש׳
מעלה ומוריל ,מעלוח ומלוח.
מעל גבי,
מעין נניס,
גורס,
מעלה גלולה ,מעלי גרה ,מערכם טעומ״ט מעלה ומטה.
מעוטל״ ת מצות עש־ ומצות לא תעשה.
גלולים ,מעשה גלוליס.
מעומ״ש מעון ומשמוש.
מעג״צ מעגלי צלק.
מעו״ע מושן עצמו ואחר עמו ,מעולם
מענ״ק מעל גבי קרקע.
ועל עוגס ,מעתה ועל עולס.
מעשה למיס.
מע״ד מעביר על לעסו,
טעועעא״ם מעתה ועל עולס אמן שלה•
מעד״ב מאי עמא לבר.
מעועע״ה מעתה ועד עולס הללויה.
מעדו״ט מעשה לבור ומחשבה.
מעו״צ מעות צלקה.
מעדיו״ט מעלני יוס טוב.
מעו״ק מעות קלימה.
״
״
״
מעדי״ט
טעו״ש מעורב שמש.
מעד״ט מעלני מלן.
טעוש״ז מעונשו של זח.
טעד״ר מערבים לרומים.
מעלה.
של
טעד ש״ט מעין לוגמא
מעשה זמרי/
טע׳ ז מעבודה זרה,
מעלה עליו
מע״ה מולה על האמה,
מעשר זה.
הכחוב ,מעץ הלעה ,מראה עיני מע״ח מאיר עיני חכמיס ,מעין חכמה׳
הכהן ,משה עליו השלוס.
מעין חתוס.
הבא.
עולס
מעה״ב מעין הברכוח ,מעין
מע״ט מעלות טובות ,מעשים טובים.
מעה״ד מעץ הלעה.
טע״י מאיר עיני ישראל ,מעבר יבק׳
החסימה.
מעין
החכמה,
מעה״ח מעין
מעלת
מעלי יומא,
מעגלי צלק׳
טעה״י מעיני הישועה.
יוחשין ,מעשה ילי.
מראה
טעה״כ מעלה עליו הכחוב,
מעשי ילי
טעי״א מעשי ילי אלם,
עיני הכהן.
אצבעותיו.
מעריך
טעה״ט מברן על המחיה,
טעידכ״ם מעלי יומא לכפורא.
המערכה ,מערם המכפלה.
מערב יוס
טעיו״ט מעלני יום טוב,
טעהטכ״ם מערה המכפלה.
טוב.
טעהט״צ מעשה המצוה.
מעי״ח מעין י״ח ,מעשה ילי חרש.
מעמל הר
טעה״ם מעביר הקלרה,
מערב יום
טעי״ט מעלני יום טוב,
שיני.
טוב.
מעה״ע מרובה על העומל.
מחזיר על טעי״ט מעז יצא מתוק.
מעה״פ מוקיף על הפרט,
טעי״ק מעשה ידי קלשו.
הפחחיס.
טעה״קמעיר הקדושה ,מעשה הקרבנום .טעי״ש מעיני ישועה.
מעה כסף'
מע״כ מחל על כבודו,
טעה״ר מטלה הרבני.
מעלת כבודו.
טעו׳ מעוברה .מעולס.
טעו״ב מעין ובור.
מעכ״ד מעשה כל להוא.
מעין עולם
מעוה״ב מעין הברכוח,
מעכ״ה מעלת כבודו הרמת.
הבא.
מ ע מ״י מעלת כבודו נרו יאיר.

מעכש״ת
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טעש״י
מעולפת

מע״ם מאיר עיכי סופרים,
מעכ ש׳׳ת מעלח כבוד שס חפארחו.
ספירים ,מערכת ספרים.
מעלת
מעכ״ ת מעלת כבוד תורתו,
מע״ע מעיד על עצמו ,מעשר עכי.
כבוד תפארתו.
מעכת״ה מעלת כבוד תורתו ]תפארתו[ מעע״ז מעין עבודה זרה.
מעע״צ מעיד על עצמו.
הרמה.
מע״פ מיס עפר ,מלוה על פה ,מעזי
מ ע ל׳ מעלתו.
מעל פכיו,
מעיז פכים,
פכים,
מע״ל מאבד עצמו לדעת ,מאי עביד
מעבר לעבר,
מעבר לדף,
ליה,
מערב פסח.
מעידן מע פב ב״ ח מעיז פכים בפכי בעל חובו.
מעבר ליס ,מעוע לילה,
לעידן ,מעכה לשון ,מעשה לסתור ,טע״צ מעגלי צדק ,מעט צרי . ,מעיל
צדקה ,מעל צוארו.
מקשה עצמו לדעת,
מעת לעת,
משה עלה למרים.
מעצ״ד מעגלי צדק.
מעצ״ל מאבד עצמו לדעת.
מעל״ד מעבר לדף.
מעל״ה מעלה עליו הכתוב.
מעצ״פ מערבית צפוכית.
מאמר
מע״ק מאזנים עקרב קשת,
מעלי״ל מעוות לא יוכל לתקון.
מעשה
מזל עקרב,
עולם קטן,
מעל״ב מעלת כבודו.
קדירה ,מעתיקא קדישא.
מעידן לעידן,
מעל״ע מעבר לעבר.
מע״ר מעלת רבי ,מעכה רך! מעשה
מעיר לעיר ,מעת לעת.
רוקח ,מעשה רוקם ,מעשר ראשון,
מעביר על
מע״מ מחצא על ממצא,
משים עצמו רשע.
מדותיו ,מעדני מלן ,מעין מלאכתן,
מעמיד על מעותיו ,מעשה מרכבה ,בןעת״ת מקום עפר רימה ותולעה.
מתכה על מה,
מתכה על מכת ,מ ע ר פ כ״ ת מעלת רום פאר כבוד תורתו.
מתרעם על מדותיו.
מער״ק מעשה רוקח.
מעמד,״בן מעשר מן המעשר.
מע״ ש מעיד שקר ,מעין שבע ,מעין
מעמד,״ם מעמד הר סיכי.
שלש ,מעמד שלשתן ,מערב שבת,
מ ע מ ד,״ת מצות עשה מן התורה.
מערכה שכייה ,מעשה שבח ,מעשה
מעמומע״ב מעשה מרכבה ומעשה
שומר ,מעשה שליח ,מעשר שכי.
בראשית.
מעש״א מעל שלחן אביהם.
מעמ״ב מעשים מכוערים.
מעש״ה מלן עליון שר העולם.
מעמ״ל מתכה על מכת להחזיר.
מעש״ה העג״ל מפתח עניבה הקשר
״
״
מעמנ״ל ״ ״
הכותב הולך על גחון לשכני.
מעמ״ם מעיקרא מאי קבר.
מעשד״ז״ג מצות עשה שהזמן גרמא.
מעמר״ב מעשה מרכבה.
״
״
״
מעשד,זנן״ג ״
ה
מ
ל
ע
מתכה
מעמ״ ש מעמד שלשתן,
מעשד,״ק מעשה הקרבכות.
שכתוב.
מעש״ז מעכשו של זה.
מע מ ש״ב מתכה על מה שכתוב בתורה .מעשז״ג מצות עשה שזמן גרמא.
״
מעמשב״ת ״ ״ ״ ״
מעשיביצ״ו מגדל עוז שם יי בו ירוז
״
מעמשכב״ת ״ ״ ״ ״
צדיק ונשגב.
מעשים טובים.
מע״נ מעשה נסים ,מפני עגמת נפש ,מע ש״ט מעשה •שטן,
מעש״י מעשה ידיה,
מרכבות עמי נדיב.

מעש^הז״ג
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מציא
מפורשי

מעשלהז״ג מצות עשה שלא הזמן גרמא .מפס מפורדים ,מפורקס.
מפ״ו מצות פריה ורביה.
מעש״נ מעשר שכי.
מעש״ק מערב שבח קלש ,מצות עשה מפול״מ מפורש למעלה.
מפומק״ש משא פכים ומקח שוחד-
.
של קריאה.
מפני זה•
מפ״ז מנוסחו פאר זבול;
מעש״ר מיתת עקיבא שהיה רועה.
מפח״ב מנבין פכי חברו ברבים.
מעש״ש מעשה שבת; מעשר שני.
מפטה״ד מפני טורח הדרן .י
מעשש״ק מערכה שכיה של קטרח.
מפ״י מפולת יד.
מעש״ת מעלבונה של חורה.
מע״ת מעלת תורתו .מעלת תפארתו .מפי״ה מי פתי •קור הכה.
מעשה תלוי .מחכה על תנאי.
מפני כל.
מפ״ב מפני כבודו.
מ״פ מאה פעמים .מאי פרין .מאיר מפכה״ב מפני כבוד הבריות.
פאדואה /מגמת פניו .מדת פרעכות .מפכ״צ מפני כבוד צבור.
מי מפכש״ע מפני כבודן של עניים.
מסכימת פתי; מיס פושרין;
פירוח; מלכות פרק; מלכי פולין׳ מפ״ל מאמי פרפראוח לחכמה; מפירם
מנהג
מ׳ פחוחה; מנהג פוזכא;
למעלה; מסרק לה.
פולין .מנהג פוריס; מנהג פיהם .מפ״מ מפני מה.
מנהג פראג .מנהג פשוע; מקכת  :מפ״נ מפני נפש.
מפרים מפ״ע מפי עד; מפי עצמו.
פאה; ־פקסיס; ־פרה׳
פרקה; מצעא פקוק; מקום פעור! מפעה״ש מפעלות השם.
משא פכים.
מפע״ה מי פירות עם מיס.
ראשונה.
מפעם
אחרים.
מפ״א מפי
מפ״פ משוס פתחון פה.
מפ״ב מגלה פנים בתורה.
מפ״ר מפני רצינו.
.
מפבכ״ח מעיז פכים בפני בעל סובו .מפר״ת מפיש רבינו תם.
מפ״ב ש״כ מגלה פכים בתורה שלא מפ״ש מפולת שוורים, .
כהלכה.
מפש״ג מפת של גוי.
מפד״ש מפני דרכי שלום.
מפש״ב מפת של כותי.
מפ״ה מופח הדור; מפי הגבורה; מפי מפש׳׳ר מפלתן של רשעים.
המתורגמן; מפני הכבוד;
מפני מפש״ת מפני שיבה תקום.
_
הקוכשרק.
המינים; מפירוש
מפת״ח מטר פרכקה חחיה חיה.
מפה״ג מפי הגבורה; מפתס הג^מרא .מ״צ מאזני צדק; מאורעות צבי; מוכה
מפי הדבור;
מפה״ד מופת הדור.
מזל צומח;
מורה צדק.
צרעת;
מפני הדליקה.
מזרחית צפונית; מיס צלילין; מיתת
הטומאה.
מפה״מ מפני
מלא צואר; מלכי צדק;
צדיקים;
מפה׳׳י מפרשי הים.
מעגלי צדק; מעיל צדקה; מצודת
מפה״ב מפני הכבוד.
ציון .מצית צ'צת; מראה צבאות;
מפה״ט מפלג המנחה; מפני המינים
משוס צער; משיח צדקנו ,משפטי
טפהמ״ת מפי המתורגמן.
צדק .משפט צדק.
מפה״ג מפי הנוצרים.
מצ״א מצבת אבן; מצד אחד ,מצד
מצית אבי ,מציח א דו ד׳
אחר׳
מפדדק מפירוש הקונטרם
מפה״ש מפי השמועה.
מצח אסרן.

מ צ א׳י
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ממה״א

מצ״נ מצות נשים.
מצא״י משיחה מצרים אשור ישראל.
טצ״ע מצד עצמו ,מצה עשירה ,מצות עשה.
מצא״ ש מצוין אצל שחיטה.
מצ א ש מ״ ה מצוין אצל שחיטה מומחין הן .מצע״ג מצעדי גבר.
מצעא פסוק.
מצ״פ מצודתו פרושה,
מצב״נ מצום בני נח.
,כ-צפ״א מצפה איתן ,מצפה אריה.
מ צ כ״ ש מצוה בשעחה.
מצ״צ מצודת ציון.
מצ״ג מצוה גדולה .מציאוס גמורה.
מצ״ק מצבת קבר .מצבת קודש.
מצגו״ט מלוה גוררח מצוה.
פוצ״ר מעשה צדקה רוצח.
מצ״ד מצודה דוד.
מוצאי שבת,
מצד הדין .מצ״ש מוצאי שביעות,
מצ״ה מאמר צבאיס השם.
מצד היושר.
מצוי שלם .מצות שמורים.
מצ ש״ ת מוצא שפתיך תשמור .מוצאי
מצ ה״ ב מלוה הבאה בעבירה.
מ צ ה ב כ״ ע מצוה הבאה בעבירה,
שמחת תורה.
מ״ק מאי קרא ,מאמר קדישין .מאכדל'
״
״
״
מ צ הב״ע
מדבר
מביאין קדשים.
קערן.
מ צ ה״ד מצד הדין.
מהדורא
מדרש קהלת.
קדמות.
מצה״י מצד היושר ,מלוה השם יחברך.
מחזור קטן,
מועד קטן.
קמא.
מ צ ה״ר מצד הרוח.
מיס קדושים .מנחה קטנה .מנחת
מציאוח
מצה ש״י מצוס השם יחברן.
מקכת
מקדר קידושין,
קנאות,
השם יתברך.
קידושין .מקכת קנים .מקפר קטן.
מצו״י מצודת ישכר.
מקרה קטנה ,מעוט קמא .מעות
מצו״ט מצה ומרור.
קדימה .מקום קבורת .מקום קדוש.
מצומע״ט מצות ומעשים טיביס.
מצו״ע מצווה ועושה.
מקראי קדש ,מקרא קדש .מרא קמא.
פרושה.
מצו״ם מצודתו
מרקשישא .משהקבל .מ שהקאמי־
וחפלין.
ציצת
מצו״ת מילה
אכקקי .משה קליין .משרא קטרין.
חליצה.
מצ״ח מצות
מחזור קרבן אהרן,
מק״א מאי קאמר,
מצ״ ט מצא טוב.
מקום אחד ,מקום אחר.
מ צ ט ל״ א מצנירף לאיקור.
מק״ב מלך קדוש ברוך .מנין ק׳ ברכות,
מצ״י מעוז צור ישועתי .מלות ינוס.
מקור ברוך.
מצי״ט מוצאי יום טוב.
מקב״מ מקדש במלוה.
מצ״כ מצאתי כתוב ,מצות צריכות כונה .מקב״ ש מקבל שנת .מקכלשכר .מקולי
מצכה״ג מציאות כל הנמצאים.
בית שמאי.
לאיסור.
מצ״ל מצוין להפרישו .־ מצטרף
מקב״ ש ומחכ״המקולי בית שמאי ומחומרי
מצרף לחכמה.
מצי למימר,
בית הלל.
מצל״א מצטרף לאיקור.
מק״ג מקראות גדולות.
מצלא״ם מצטרף לאיקור.
מק״ד מקור דם .מקיז דם.
מ צלה״פ מצוין להפרישו.
מקד״ ש מקדש שני.
מצל״ ח מצרף לחכמה.
ט קד ת״ ב מקדיח תבשילו.
מק״ה מאמר קידוש השם .מקור האמת.
מצל״ב מצרף לכסף.
מקור הדין.
מ צלל ה״נ מצות לאו להכות נתנו.
מקה״א מקור האמת.
מצל״ ת מצות לא תעשה.

ממה״ד
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מק״ע מאי קא עביד ,מקבל עלי.
מקה״ד מקיר הדין.
מקה״ח מקור החיי  /0מקור החכמה ,מקע״ה מספר קטן עם הכולל,
מקע״ל מקשה עצמו לדעת.
מקה׳׳ש מקדש השבח.
מקה״ת מאמר קריאה הסורה /מקור מק״פ מקום פטור ,מקטירי פכים.
מקם״ ש מקפח שכר.
החעטגיס
מק״ק מקהל קדש׳ מקרא קדש.
מקו׳ מקוס ,מקושית ,מקושר.
מקק״ל מאי קא קשיא ליה.
מק״ו מדת קל וחומר ,מקל וחומר.
מקו״א מקוס אחד ,מקוס אחר.
מק״ר מקדש ראשון.
מקרעכ״כ מן קרני רעמים עד ניצי
מקוב״ש מקולי ביס שמאי.
כניס.
מקרר מקור דם.
מקו״ח מקור סייס ,מקל וחומר ,משלם מק״ש מצות קריאת שמע ,מקבל שנח׳
מקום
מקדש שני,
מקנל שכר,
קרן וחומש.
שמואל ,מקס שיסד ,מקפח שכר.
מקו״ם מקור מיס סייס.
מק״ת מקדיח תבשילו.
מקו״ם מקוס פנוי.
מק ת״ט משה קבל תורה מסיני.
מקו״ק מקדש וקדשיו.
ט״ד מאה רבכיס ,מדה רעה ,מדרש
מקדש מקוס שמואל.
מדת רחמים,
מדרש רוח,
רבה
מק״ז מקדשין זמן ,מקוס זה.
מושכל
מורא רבן,
מת ראית,
מק״ח מקור חייס.
ראשון ,הזג רע ,מי רגלים ,מיס
״
מקח״י ״
מיס רוח,
ראשונים ,מיס רבים,
מק׳׳ט מקבל טומאה ,מקח טעות.
מיס רותחין ,מכח רובא ,מלאכי
מקט״א מקטני אמנה.
רחמים ,מלא רחמים ,מלא רצון,
מק״י מורשה קהלת יעקב.
מעשה
מענה רן,
מעלת רבי,
מק״א משומדים קראיס יוניס אפיקורסים.
מעשה רקם,
מעשה רוקח,
רב,
'
מקי״ק מתנה קכין ישראל צואה.
מרבה
מעשר ראשון ,מפי רביכו,
מק״כ מקנת כסף.
משת רביכי,
מרח רוח;
רגלים,
מק״ל מוציא קרי לבטלה ,משה קליינ־
משכת ראשונה .משפחת רם .מחי
מאכן.
רעב.
מקל״ה מקגל לשון הרע.
משנת י׳
מד״א  .מדרש  nאליעזר,
מקל״מ מקדימין למצות.
אושעיא.
מק״ט מקדש מלן ,מקיש מעט׳ מקרא
מראכ״י משכת ר׳ אליעזר בן יעקב.
מגלה.
מרא״ה משלים רמזים אגדות הלכות.
מקמכ״ל מאי קא מיבעי ליה.
מרא״ט מנהגי ר׳ אייזיק טירכא.
מקמ״ג מקיא מגילה.
מרא״ם מרישא אסיפא.
מקמ״ח מקור מיס חיים.
מר״ב מקעות ר׳ בנימין.
מקמ״ל מאי קא מיבעי ליה ,מאי קא מרב״ד ס״ט מרדכי בן דוד סטרע־
משמע לן.
ליסקער.
מק״נ מקיצי נרדמים.
מ־־דע״א מרי דכיא על אסתר.
מק״ס מאי קא סבי ,מקום סכנה.
טרדעאמ״ד מקכן רם לן עני אביון
מקם״כ מקום סככה.
מן דל.

מר״ה
השנה,
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מר״ה מקכס ראש
הרביס.
מרה״י מרשות היסיד.
מרה״ע מראית העין.
מר ה״ צ מראות הצובאות.
מד ה״ר מרשות הרבים.
מרו״מ מרובעות ומנוקדות.
מרו״נ מבקר רואה ואינו נראה.
^
מדו״פ מרובא פרוש.
מרו״ק ממס וקדו ש-
מכף
מרו״ר מזי רעב ולחומי רשף#
רגל ועד ראש.
מרו ש״ט מריקה ושטיפה.
מרז״ל מאמר רבותינו זכרונס לברכה.
מר״ח מלא רוח חכמה; מראש חדש/
משנת ר׳ חייא.
מ ר״ ט מרגלית טובה.
מר״י לר״י מריש ירחא לריש ירחא.
מריעב״ץ מורינג ר׳ יעקב בן ציון.
מרכהמ״ ש מרכבת המשנה.
מרכ״ו מראה כתב זה.
מרכמ״ ש מורא רבך כמורא שמיס.
מודעה רבה
מו״ל מה ראית לומר/
לאורייתא.
מ ר ל׳ ע מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.
מר מ״ ב מנע רביס מתוך ביתך.
מרמ״ח מענה רך משיב חמה, .
מרמ״י מה רבו מעשיך יי.
מרמ״ע מלאכי רחמיס משרתי עליון.
מרע״ה משה רבינו עליו השלוס.
מר״פ מרובא פריש.
מרפ״א מורינו ר׳ פרץ אליהו /ממארי
רשוותך פארי אפרע.
ט רפכ״ ת מעלת רוס פאר כבוד תורתו.
מר״צ מצוה רצונית.
מרקל״ז מה ראה קרח לשטית זה.
.
מר״ר מרווח רווח.
מר״ ש לי־״ש מריש שתא לריש שתא.
מ״ש מאי שנא /מאיר שפירן! מאנדל־
שטאמס; מגיכי שלמה; מגן שאול/

-

מ ש אצי;

מה
מדרש שמואל,
מרס שוה,
מוכה שחין/
שאמר /מה שכת/3
מורא
מולד שעבר ,מוצאי שבת/
שמיס /מזל שור /מחלל שבת /מי
שבירך מי שהיה ,מי שמת /מי
מיכלשטאדט,
מי שענה,
שמתו/
מכתביס שוניס /מכתב שלמה /מלאכי
שרת ,מלוכת שאול; מלות שונות,
מלמד שיח ,מלכות שמיס ,מלכת
מנחת שיו
מנחה שבת,
שבא,
מסכת :שבועות,
מנחת שמואל,
־שביעית ,־שבת ,־שמחות ,־שקליס,
מעיד שקר ,מעשה שומר ,מעשה
מפה שלחן,
מעשר שני,
שליח,
מפקיעי שעריס ,מצה שמורה ,מצות
שמוריס ,מקבל שכר ,מרה שחורה,
משלי שועליס ,משפט שלמה ,משפטי
מתן
משפטי שמואל,
שבועות,
שכר ,מתתיהו שטראשין.
מש״א מאמר שפת אמת» ,ה שאמר,
משקל
מה שאפשר ,משס אחד,
אחד.
טשא״א מה שאי שאפשר.
מ ש אב״ל מפני שאין בקיאין לשמה.
מ שאה״ב מה שאמר הכתוב ,משלם
את הכל.
משאז״ל מה שאמרו זכרונס לברכה.
מ שאחז״ל מה שאמרו חכמינו זכרונס
לברכה.
מ שאיל״ט מתוך שאינו יכול לישבע
משלס.
מה שאמרו
מ שא״ב מה שאינו כן,
כאן.
מ שאלה״ם מיס שאין להס סוף.
״
״
//
״
מ שאל״ם
מ שאל״ ת ממון שאין לו תובעים.
משאמ״ו מי שאינו מצווה ועושה.
משא״ג משאיסתני נאנסתי.
טשאע״ב מי שאינו עושה כן.
ט שאצ״ל מלאכה שאיכה צריכה לגופה.

משאצל״ג
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משיטיה

משאצל״ג מלאכה שאיכה צריכה לגופה .מ שה״כ משוס הכי.
משא״ק מכחג שפאכיען אכדאלוזיען מ שה״ק מצות שלוח הקן ,משל הקדמוני׳
משמרת תקדש.
קאנואלאכיען.
מ שאק״ב מה שקכחה אשה קנה בעלה .מ שהק״ם משה הקטן קופל.
משארז״ל מס שאמרו לבוחיכו זכרוכס מ שהק״ ש משה הקטן שלמון•
מ שה״ר משיב הרוח.
לברכת.
מ שאת״ל מוס שבן אל סאמר לחברן .משואיל״ם מחויב שבועה ואינו יכול
לישבע משלס.
מש״ב מידי שבוע בשבוע; מידי שבח
מי משו״ה משוס הכי; משורת הדין.
נשבסו; מחאה שלא בפניו;
מרבין משוה״ד משורת הדין.
מפני שיש בו;
שברן;
משוס שכר בטלה; משוה׳ ע מי שאמר והיה העולס.
שלוס בעולס;
מחן שכרה בצדה.
משו״ט מדרש שוחר טוב.
משויל״מ מחויב שבורה ואינו יכול
מ שכ״ג משכת שבגמרא.
משב״ז משבצות זהב.
לישבע משלס.
מתפלל שבע
משבע״ ש יכ״ש מי שטרח בערג שבת משו״ט משכב ומושב;
יאכל בשבת.
ומתודה.
משלס משו״ם משוח פרוטה ,משום פכיס.
מש״ג מרדכי שמואל גירוכלי;
גמול.
משו״ק משלי ־ שיר השירים ־ וקהלת.
מי שזכה,
הצב מש״ז מוציא שכבת זרע,
משגע״ח מליבה שכרות גלושת ■
משוס
משוס זה,
משבצות זהב,
ערבוביא חצופה.
משקין שזבו’ .
זוגות; משכב זכר,
משנ״ר משיג גבול רעהו.
משדו״ה משלס ד׳ וה׳.
מש״ז לש״ז מי ששנה זו לא שכח זו.
מ שד״ל מה שלומה לו.
׳
משדל מה שאמרו זכלוכס לברכה.
להא
משד״ש מאי שי־ר
שייר.
מוציא שכבת זרע לבטלה.
מש״ה מאי שנא החס;
משיב חמס.
מדרש שיר מש״ח מיתה של חיבת;
מה
תשיריס; מה שאחר הטבע;
משל חברו.
שאמר הכתוב;
מהלן שבילי הדעה; מ שח״ב מחר שלל חש בז.
מחלוקה שמא׳ הלל,
מטטיון שר מ שחב״ה משחרב בית המקדש.
הפכיס מממן שבתו תשגיח; משוס מ ש ח ב ה מ״ ק משחרב בית המקדש.
הכי;
משורה הדין,
משל חס ,מ שח״ה מזמור שיר חכוכת הבית.
משה שר התורה
״ לדוד.
״
״
משה שה הבל; מ שחה״ל ״.
משעה ההיא.
משח״ג משלס חצי נזק.
הבית.
משה״ב משמרת
מש׳׳ט מדרש שוחר טוב.
מש״ה ב״ר לי״ב מי שקורא הכתב בלא מש״י מחולל שס יי ,ממון של ישראל,
רשות לא יבא  3קתל.
מנחת שי.
משה״ד משורת הדין.
משי״ב מששת ימי בראשית.
משהומה״ג משיב הרוח ומוריד הגשס .משי״ח מורי שיחיה ,מר שיחיה.
משי״ט מכתב של יהודיס טייטש.
משהז״ג מצוה שהזמן גלמא.
מ שיט״ה מכתב של יהודיס טייטשלאכד
משה״ח משגיח החברא.
הוכגאריא.
משה״ט מי שהיה טמא ,משפטי הטעמים.

משיל״ט
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משק״ע

מי שמח,
מש״פו מוראה של מלכוס,
מ שיל״מ מחוך שאיכר יכול לישבע משלם.
מקרא שכתבו מקלא.
מי שמתי,
מ שיל״ס מיס שיש להם שוף.
משוח מלחמה .משוס מחיצה .משוס
מה שכחג כאן.
מ ש״כ מה שכסב.
שלוס מלכות ,משכה מקוס ,משכה
משוס כך.
מזל .מחכת שכיב מרע.
מ שכ״ב מה שכחוב בזה.
מ ש ככ״ צ מחן שכלה בצדה.
משמד.״ב משמלח הבית.
משכ״ד ,מכחב של כחב הצלפסי,
מעשה מ ש מה״ק משמלת הקודש.
שהיה כך היה.
מ שמ״ב מה שמעלתך כחב.
וממלה,
א
ק
כ
סן־
ל
מ שכו״מ מ ע ה־ ש
מש״נ מקום שכהגו .משובב כתיבות.
משכב ומושב.
משנ״ח משכת חכמים.
זכר.
משכ״ז משכב
,משני״צ משלש כחש יצא צפעי.
לה.
משכמח
מ שכח״ל
משוס קככה.
מש״ם מאי שכא סיפא.
מה שבסב
מ שכ״ב מה שכחב כאן.
מלחמה של
מש״ע מה שכתב עוד.
כבודו.
עמלק ,מכהגו של עולס.
משכחח
משכיל מה שכחבחי למעלה,
מ שעבי״ה משמש עבודס ביס האלהיס.
לה.
מ שע״ה משעלה עמיד השחר.
מ שכ״ע מה שכחב עליו.
משע״נ מי שעשה כסיס.
מ שכ״ם מבקש שכל כפכחש.
מה שנהגו משע״ע מה שעשה עשוי.
שש״ל מה שכחבחי למעלה.
לימי׳ מיליא שס לבעלה .מוליש מ ש״ע ק״ר מה שקנה עבד קכה רבו.
משוה פרועה,
שבועה לבכיו .משכחח ליה .משכה מ ש״פ משא פכיס.
משוס פכיס.
למלך.
משל״א מצוה שבאה לידי אקיימכה.
מ ש פ׳ האי׳ משפע האישיי.
מ שלא״תמצוה שבאה לידך אל חחמיצכה.
מ ש פ׳ ה ח ל׳ משפע החלקיי.
מ של״ב מחאה שלא בפכיו.
מ ש פ' המוח׳ משפע המוחלע.
מחנות
השבח.
מ של״ה מזמור שיל ליוס
מ ש ם׳ ה שו׳ משפע השולל.
שלא הולמו.
מ שם׳ מ ה׳ משפע מהופך.
מ של ה״ל מה שמעכו לא הודה לו.
מ שם׳ מ ח׳ משפע מחייב.
משלי״ד• מזמור שיל ליוס השבח.
מ שם׳ ס ת׳ משפט סתמי.
מ שפ״ צ משפע צדק.
״
״ ״
משליה״ש ״
מ של״כ מה שלא כן.
מ ש״צ מיכאל שליח צבור .משיח צדקיכו.
מ של״ל משוס לועג לרש,
מוצאי שבת
מתוך שלא מ ש״ק מה שאמר קלא.
לשמה.
קודש .מחלוקת של קלח ,מחצית
משל־׳ם משכה למלך.
משה
מעיבן של קלובים.
שקל,
מ שלפ״ב מי שיש לו פת בשלו.
קורדווירו.
משל״ר מי שלא ראה.
מ שק״ה מכתב של קוכערס הצלפתי.
מ שקה״י משקדש היום.
מ של״ ש מחלוקה שהיא לשס שמיס.
משקו״ח משלס קלן וחומש.
משבח לשבח.
ואשס. .
/.
״
מ של״ ת מזכה שמלא לבי תרי .ממון משקוחו״א ״
מ שק״ע ק״ר מה שקכה עבד קנה רבו.
שאין לו סובעין.
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מת״צ
מסוך דגליו׳

מ ש״ר מאי שנא לישא /מאמר שפתי מ ת״ד מאמל תמים דעיס;
מחן דמים.
מוציא
לנכות /מה שכתב לבינו/
שס לע /מעלתן של לשעיס /משה מתד״ה מתון דבל הלכה.
לבינו ,משוס לבינו ,משם לאיה .מתדו״ה משלם תשלומי ד׳ וה״.
מש״ר דמש״ם מאי שנא לישא ומאי מת״ה מאמל תחית המתים ,מפני תקון
העולם ,מתולדות הזקנים.
שנא שיפא.
מתה״ט מאמל החיה המתיס.
מ שרז״ל מה שאמלו לבותינו זכלוכס
מתה״ע מפני חקון העולס.
לבלכה.
משרמ״ה מללשו של ל׳ משה הדלשן .מתו״ד מתין דבל; מתון דבריו.
מתוד״ה מתון דבל הלכה.
משרע״ה משה לבינו עליו השלום.
מושף של מתוו״ו מחלה תלצה וחגלה ומלכה ונעה.
מש״ש מה שכתבתי סס,
שבת /מנחה של שבת /משוס שבות /מתוע״ס מתחלה ועל קוף.
מתו״צ מזוזה תפילין וציצית.
משכה שלימה שניכו.
מתו״ת ממני תלאו וכן תעשו.
משש״א מקצת שבחו של אדס.
מאמר תלמיד
מת״ח מאמר תא חזי;
משש״ל מוציא שס שמיס לבעלה.
חכס׳ מתכת חכם.
משש״צ מסן שכלס של צדיקים.
משש״ק מעלכה שכיה של קטלת.
מתחכ״ג מתחייב בנפשו.
מדבל שקל מתח״י מתחת ידו,
מש״ת מאי שנינן תמן/
תלסק ,מולד של תהו ,מוצא שפתין מת״ט מתנה עובה.
סשמול ,מחבלת שעלי תפלה; מפני מת״י מתחת ידו,
שיבה תקום; משכה תולה.
מת״ט מחכה עובה.
מ״ת מאיל תהלות ,מאי תקנתיה ,מאן מת״י מתחת ידו ,מתנת יד.
תנא ,מגלת תענית; מדלש תהליס ,מת״ב משלס תשלומי כפל ,מ תון כ ך
מהדולא חכיכא,
מדלש תכחומא;
מתני ת כהונה.
מחמת תשמיש,
מיס תחחוכיס ,מת־׳ל מאן תנא להא׳ מה תנמודלומר.
מכחישי תולה ,מכתב תחיה ,מלמדי מת״נ מלמדי תינוקות.
תינוקות /מקכת :תמולה; -תמיד ,מתנבאי״ם משה תנוח נפשו בגן אלהיס
מעלת תולחו/
תענית- /תלומות,יהושע מכניס
מעלת תפאלתו #מעשה תלוי ,מצות מ תנדב משנה תולה נביאים וכתובים.
תולה׳ מלביצי תולה -משכה תולה ,מתנ״ח מתכת חכם.
מתן תולה.
מתני׳ מתניתא ,מתניתין.
מת״א מזל תאומים;
מתון אהבה; מתנ״ב מתכות כהונה.
מתיל אקוליס ,מתלא אמל ,מתכת מת״ע מפני תיקון עונס< משוס תקנת
אביונים.
עגונות׳ מחכות עניים.
מת״ב מתנת בליא.
מתע״ם מתלעס על מלותיו.
מתכ״ו מתכת בשל ודם.
מתעמ״ל מתנה על מכת להחזיל.
מתכ״י מלביץ תולה גישלאל.
מתעמשכב״ת מתנה על מה שכתוב
בתולה.
מתב״ם מתן בקתל.
מתב״ר מקדיח תבשילו בלביס׳ מלביצ מת״צ מזוזה  -חפלין  -צצית ,מ תון
הורה בלביס.
צער׳ מ תון צרה.
i

מת״לז
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נב״ה
מסלמידיו של אברהם

מת שא״א
אבינו.
מת שאי״ל מחוך שאינו יכול לישבע.
מ ת שאיל״ מ מחוך שאינו יכול לישבע
משלם.
מ ת ש״ ב מסן שכרה בלדה.
מ ת״ ת מגילה ״ חעניח ־ חמיד׳ מחוך
מחן חורה.
מלמוד חורה׳

מ ת״ק מאן חכא קמ .5
מ תקה״ע מפני סקרן העולם.
מ תק ש״א מחשעה קבין שלאחרים.
מ ת ק ש״ח מחשעה קבין של חברו.
מת״ר מי חהום רבה.
מ תר״נ מהרחיש כיקא.
מסוך שכחה׳
מת״ ש מהוך שבועה׳
מחיד שנאה ,מסן
מחוך שמחה,
שכר.

נ׳
נ׳ נאמר״ נביא׳ כהר׳ נון׳ נוקח׳
נוף׳ כחל׳ נטמן׳ נפטר׳ נפש׳
נקבה׳ כקודוח׳ כר׳ נראה׳ כחיב.
נ״א נא אדוני ,כ׳ אמה׳  ,נביא אלהים׳
נביאים אחרונים ,נדב אביהו׳ נוטל
אדם׳ כוקחא אחריכא ,כוקח אשכנז,
נזיר אלחיס׳ כחל איחן׳ כחל ארכון,
כחל אשכול׳ כחלת אבות׳ כיסום
כקיג
ככד אחותי׳
אבלים,
אחור׳ כעס אלימלך׳ כפילת אפיס,
כר אחד׳ כר אלהיס ,כשך אכל,
נשמח אדם ,כחוח אברים׳ כתיב א׳.
נא״ב כאדר בקדש׳ כאמן בית.
נאכ״י כאמן אולר בית ישראל.
נאב״ע נפטר אל בית עולמו.
נאג״ן כחום איש גס זו.
נא״ד ,כאמן אהבתו׳ כבוא אל העכין׳
נביאי אומות העולם.
נאד,״ב כבא אל הבאור.
נאה״ט כקרא אל השמים מעל )תאר
למיתה(.
נאו״ח כאה וחשידה.
נא״ח כקוג אחור.
נאח״ל כאף אשה חקר לב.
נאט״ז כאטהאכזאהן.

גא״י' כוקח את ישראל.

נא־׳ב נאמר כאן.
נא״מ כולר אמונים.
נא״ע כאשף אל עמיו.
נאק״ד ,כחש אופה קרס המן.
נא״ש נפתלי אילה שלוחה.
נאש״נג כברך אלהיכו שאכלנו משלו.
כוגע
נ״ב כאדר בקדש ,כאמן בית,
מד ע
מ ד ע ביהודה,
בעדות,
כות בית׳
כוהג בארץ׳
בשערים׳
כחלת בנימין ,נחפה בכסף׳ כייבויער׳
נערה
ככתב בלדו,
ככתב ביום׳
בחולה׳ כעשה בשיש׳ כלחוכי בכי,
כראה בעיני ,כשמתו בעדן ,כחן
באחרת ,כחכה באחר.
נוהג בארץ,
נב״א כגעי בכי אדם,
כחוכיא בן אלנחן.
נבאד,״ע נביאי אומות העולם.
נבא״ת נפשו בגן אלהיס מכוח.
נב״ג כקדימון בן גוריון ,נשמתי בגן.
נכגא״ת כשמתו בגן אלהיס תנוח ]תתלונן[,
נבג״ט כשמתו בגן מנוחתה׳ כשמתו בגנזי
מרומים.
נבג״ע כשמתו בגן עדן.
נב״ד נהיה בדברו׳ כלח ביכה דעת.
נב״ה כככש בעובי הקורה׳ נפשו בגן
האלהיס ,נפשו בצרור הסייס.
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מת״צ
מתון דנייו׳

מ ש״ר מאי שנא רישא /מאמר שפתי מת״ד מאמר ממיס דעיס;
מחן דמיס.
מוציא
רכנוס /מה שכסב רביכו/
שס רע ,מפלתן של רשעיס /משה מתד״ה מתון דבר הלכה.
רניכו ,משוס רבינה משם ראיה .מתדו״ה משלס תשלומי ד׳ וה׳.
מת״ה מאמר תחיה המתיס ,מפני מקין
מ ש״ר דמש״ם מאי שנא רישא ומא
העולס ,מתולדות הזקנים.
שנא קיפא.
מתה״ט מאמר הסיס המתים.
מ שרז״ל מה שאמרו רבותינו זכרוכס
מתה״ע מפני תקון העולם.
■
לברכה.
מ שר מ״ה מדרשו של ר׳ משה הדרשן .טתר״ד ממין דבר; ממון דבריו.
מתוד״ה מ מון דבר הלכה.
מ שרע״ה משה רבינו עליו חשלוס.
מושף של מתוו״ו מחלה מרצה וחגלה ומלכה ונעה.
מש״ש מה שכתבתי שס,
שבת /מנחה של שבת /משוס שבוס /מתוע״ם מתחלה ועד קוף.
מתו״צ מזוזה תפילין וציצית.
משנת שלימה שניט.
מתו״ת ממני תראו וכן תעשו.
משש״א מקצת שבתו של אדס.
מאמר תלמיד
מת״ח מאמר תא חזי,
מ ש ^ מוציא שס שמיס לבשלה.
סכס ,מתנת חנס.
משש׳׳צ ממן שכרס של צדיקיס.
מתחב״ג מתחייב בנפשו.
מ ש ש״ק מערכה שניה של קטרת.
מדבר שקר מתח״י מתחת ידו,
מ ש״ת מאי שנינן תמן/
מרסק /מולד של תהו; מוצא שפתין מת״ט מתנה עובה.
משמור /מסברס שערי מפלה; מפני מת״י מתחת ידו,
שיבה מקוס /משנה מורה.
מת״ט מתנה שובח.
מ״ת מאיר מהלומ /מאי מקנמיה /מאן מת״י מתחת ידו ,מתכת יד.
תנא; מגלה מעניה /מדרש מהליס ,מת״כ משלם תשלומי כפל ,מ מון כן׳
מהדורא מנינא,
מדרש הנסומא/
מתטת כהונה.
תחחוניס/
מיס
מחמה השמיש;
‘
מת־׳ל מאן תנא להא ,מה תנמוד לומר.
מכחישי מורה״ מכהב החיה״ מלמדי מת״נ מלמדי תינוקות.
הימקוה /מקכה :המורה; -המיד; מתנבאי״ם משה מנוח נפשו בגן אלהיס
מעלת מורתו/
״מענית- /מרומות/
יהושע מככיק,
מעלת מפארמו״ מעשת מלוי; מצות מ ת נ ד ב משכה מורה נביאים וכתובים.
מורה; מרביצי מורת ,משנה מורה .מתנ״ח מתכת חכס.
מסן מורה.
מתני׳ מתניתא ,מתכימין.
מת״א מזל מאומיס;
ממון אהבה ,מתנ״ב מתכות כהונה.
ממיר אקוריס ,ממלא אמר ,מתנש מת״ע מפני תיקון עונס ,משוס תקנח
אביונים.
עגונות ,מחנות עכייס.
מ ת״ ב ממנת בריא.
מתע׳׳מ מתרעם על מדומיו.
מתכ״ו ממנת 3שר ודס.
מתעמ״ל מתנה על מכת להחזיר.
מתכ״י מרביץ מורה בישראל.
מתעמשככ״ת מתנה על מה שכתוב
בתורה.
מתב״ם מתן בקמר.
מתב״ר מקדיס תגשילו ברביס ,מרביצי מת״צ מזוזה  -מפלין  -צצית ,מהיד
מורה ברבים.
צער״ מתון צרה.

__________________ מ תי ק
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נב״ד!
מחלמידיו של אברהם

מת שא״א
אבינו.
מת שאי״ל מחוך שאינו יכול לישבע.
מ ת שאיל״ מ מחיד שאינו יכול לישבע
משלם.
מ ת ש״ ב מסן שכרה בלדה.
מ ת״ ת מגילה  -סעניח  -סמיד״ מחוך
מחן הורה.
מלמוד חורה״

מת״ק מאן חכא קמא.
מתקה״ע מפני סקון העולם.
מתקש״א מחשעה קבין שלאסרים.
מתקש״ח מחשעה קבין של חברו.
מת״ר מי חהוס רבה.
מתר״נ מחרחיש כיקא.
מסוך שכחה״
מת״ש מסוך שבועה״
מחוך שנאה״ מחן
מתון שמחה״
שכר.

נ׳
נ׳ נאמר ,נביא״ נהר״ נון״ נוקח״
כחל״ נטמן״ נפטר ,נפש״
נוף״
נקבה״ כקודוח״ כר״ נראה ,כחיב.
נ״א נא אדוני״ כ׳ אמה״נביא אלהיס״
נביאים אחרונים ,נדב אביהו״ נוטל
אדם״ מקחא אחריכא״ נוקח אשכנז,
נז ץ אלחיס״ נחל איחן״ נחל ארנין״
כחל אשכול״ נחלה אבוח״ ניחום
כקוג
נכד אחותי״
אבלים״
אחור״ נעס אלימלך׳ נפילה אפיס,
כר אחד׳ נר אלהיס׳ כשך אכל,
נשמח אדם׳ כחוח אברים״ כחיב א',
נא״ב כאדר גקדש׳ כאמן ביח
נאכ״י כאמן אוצר ביח ישראל.
נאב״ע כפטר אל ביח עולמו.
*
נאג״ז כחוס איש גס זו.
נא״ה כאמן אהבחו״ כבוא אל העכין״
נביאי אומוח העולם.
נאה״ב כבא אל הבאור.
נאה״מ כקרא אל השמים מעל )חאר
^
למיחה(.
נאו״ח כאה וחקידה.
נא״ח כקוג אחור.
כאף אשה חקר לב.
נאט״ז כאטהאכזאהן.
^א״י פו ק ס

א ת ישראל.

נא־׳ב נאמר כאן.
נא״מ כוצר אמוכיס.
נא״ע כאשף אל עמיו.
נאק״ה כחש אופה קרח המן.
נא״ש כפחלי אילה שלוחה.
נאש״נג נברך אלהיכו שאכלנו משלו.
נוגע
נ״ב כאדר בקדש״ כאמן ביח״
נודע
כודע ביהודה,
בעדוח,
כוח ביח׳
נוהג באל׳ן״
בשערים״
כחלחבכימין״ כחפהבכשף״ כייבויער׳
נערה
ככחב בצדו,
ככחב ביום״
בחולה״ כעשה נקיש״ נצחוני בכי׳
נראה בעיני ,כשמחו בעדן ,כחן
באחרח ,כחכה באחר.
נוהג בארז׳
נב״א נגעי בכי אדס,
כחוכיא בן אלנחן•
נבאה״ע כביאי אומות העולם.
נבא״ת כפשו בגן אלהיס חכוח.
נב״ג כקדימון בן גוריון ,נשמתי בגן.
נכנא״ת כשמתו בגן אלהים תנוח ]תתלונן[.
נבנ״פ 1כשמתו בגן מנוחתה״ כשמתו בגנזי
מרומים.
נבג״ע כשמחו בגן עדן•
נב״ד נהיה בדברו״ כצח ביכה דעת.
נב״ה ככנש בעובי הקורה״ נפשו בגן
האלפים ,נפשו בצרור הסייס.

נכה״ע
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גדצ״ל

נגה״ד כגמר הדין.
נבה״ע נברא העולס.
ננה״ט כגד הטבע.
נכה׳ ק כחוכיא בן הקנה.
נגה״ש נש גלול היה שם.
נב״ו כשב בדד ונבכה.
נגוא״ה נגעים ואהלות.
נכוה״ז כבוכי הזמן.
ננו״ט כגיל ומצוה.
נבו״ט כבלה וטרפה.
נג״ט כגינת טעם.
נבונח״ב ככתב ביום וכסחס בלילה.
נני״ד נגיב ידים.
נכו״ש כבלה ושחוטה.
נגי״ט נגינת טעם.
נב״ט כפטר בשם טוב.
ננ״ט נגמרה מלאכתו.
נ ב ט״ ת כפשו בטוב תלין.
נב״י כודע ביהודה; כפשו בחייו יברך .נגמ״ל נגמרה מלאכתו.
נכי״א נפשו בגן יי אמן; נפשו נטוב נג״ע ר״ע כפילים גבורים ענקים רפאים
עמלקים.
יירש אלץ.
נ״ד כגמר דינו; כדון לידן ,כדת דם/
נבי״ק נודע ביהודה קמא.
כהמא דכשיפא; נועל דלת ,כחלת
נב״כ נוהג בו כבוד; נחפה בכקף.
דוד ,ככד לולי ,נפש דוד; כצוצא
נככ״י כדון בכל יוס.
דכורא; נראה דעת.
נב״ל נפשי בהון לבאים.
נב״ט כחלה בלי מצרים ,כחלת בנימין נד״א ככרין דברי אמת.
נדכ״י כדכה גישורין; כאמן דבית ישראל.
מצוה.
נדכ״ל נועל דלת בפני לוין.
נכמ״י נפטר במבחר ימיו.
נד״ד כדון דידן.
נב״נ נביא בן כביא; נם בתון כק.
נכ״ם כעשה בקיק.
נד״ה נאלמתי דומיה החשיתי ,נחמיה
כשמתו בגן
נב״ע כחכי בדל 7עולם;
דוד האפמאכן.
עלן.
נדה״ט נאלמתי דומיה החשיתי מטוג.
נבצק״ח כסשו בצרור החיים.
נחות דרגא ונשיב
נדו״א כדב ואביהו;
נעיץ בשוד
נכ״ק כחוכיה בן קנה;
איתתא.
קדושים.
נ״ד ואנ״ט נאה דורש ואין נאה מקיים.
נכ ש״ט נפטר גשם טוב.
נדו״ז ככד דודי זקני.
נב ש״מ כתגקש בישיבה של מעלה.
נדונ״ד כדרים ונדבות.
נכש״ת נפשו בצל שדי תתלונן; נתן נ״ד ונ״ט כאה דורש ונאה מקיים.
גן שמואל תבון.
נד״ז כדון זה; נכד דודי זקני.
גגן
נפשו
חכיכא;
גיהודה
נב״ת נודע
נד״ח כגינה דגש חירק.
תנוח ,כרו בוער תמיד.
נד״ל נתבאר דיכו למעלה; כתת דבריך
נכתד״א נפשו גטוב תלין וזרעו יירש ארץ.
לשיעורים.
נכת״נ כש בתוך כק.
נדט״ח כלפש מחדש.
כייגרעשל,
גופו;
נזקי
נ״ג כוקח גמרא;
נד״נ כצוצא דכורא.
נש גדול.
נדנ״א נחות דרגא כתיב אתתא.
נג״ד כגמר דינו.
נדע״ק נשים דעתן קלות.
נגדיכ״ש כא גבור דורשי יחודך כבנת
נדפ״ט — נדפט״ח כדפש מחדש.
נד״צ נדבת צבור.
שמרם.
נג״ה נוחו גן ה׳.
נ ד צ׳ ל נראה דצרין לומר.
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נ״ה נביאים הקדושים״ כברא העולם״ נה״ם כעילת הקכדל.
כגמר הדין״ כוחה הימנו״ כושחא נה״ע כאמן העדה״ כברא העולס; כעמה
העמוכית.
כושחא האמבורג״ כחש
הישכה״
כייהוח״ נה״ק כזר הקדש״ כחמן הכהן קראב־
כחום המדי״
הקדמוני״
מאל״ כווצות הקדושה.
כייהייזל״ ככד המחבר״ כמי הכי״
כעילת גה״ר כדיב הרב״ כפשו הרמה /כשיא
נשיך המיס״
כשוך היין״
הרבכיס.
P
כערה המאורשה״
השכדל״
כהוי שרגא״
החמה״ נצח הוד״ נקודות הכשף״ נה״ש כהורא השלם״
כהר שלום״ נפש השכלית״ כתיבות
כר הבדלה״ כשחשה הותרה״ כשמה
השלום.
השהורה״ כתאי הארבלי.
כדב
כגיד ומצוה״
נ״ו כאור ויאיר״
נד״״א כפש האלהית.
כפער
כעשה וכשמע״
ואביהוא״
נד״״ב כחל הבשור״ כפש הבהמית״ כקוד
הבבלי.
וכקבר״ כצביס וילך״ כשבר ונדכה.
*
נו׳ כוכח״ כושח.
נה״ג משח הגמרא.
כגכבו ואבדו״
נד״״ד בהר דינור״ כייר הדבוק״ כקיי נו״א כבזה וחדל אישים״
כדב ואביהוא״ כוקח אחר״ כוקח
הדעת.
אקקפארד״ כוקחאשככז״ טע ם אלימלך.
נהד״ב כהמא דכשופא.
׳״
נ הד פ׳ ם ״״
נוא״י נושה איז ישראל.
נודע ביהודה״
כפחלי הירך נו״ב כוגע בעדות״
נה״ו כזר הזמן והדרו״
כושח בערלין״ ני ובשמים.
וועזעל.
נהוד״״ש כהורא השלם.
נוב״י כודע ביהודה.
נהו״ל כושח האמבורג ולאכדאן.
נוכ״ק נודע ביהודה קמא.
נהויט כהורא מעליא.
תכיכא.
״״
נוב״ת ׳«
נד״ו״ע כהורא עילאה.
נו״ג כוב וגבעון״ כוקח גמיא.
■
נהו׳׳ק כהורא קדמאה.
נוד״ב נודע ביהודה״ נודע בשערים.
נהו״ש כהורא שלם.
נו״ה כצבים וילך האזיכו״ כצח והוד.
נהו״ת כהורא תתאה.
נוה״י כוקחת הירושלמי.
נה״ח כפש החיונית״
כפש החיים״ נוה״מ כוקח המשכה.
כתיב
החמה״
כץ
כפש החכמה״
נו״ו כוקח וויען.
החיים.
נו״ז כוקח זה״ כער וגקן.
כפש השבעית.
נה״ט כנד השבע״
.
נו״ח נבון וחכם.
נה״י כצח הוד ישוד.
נוח״ב כושל חלק בראש.
נהי״ח כישל הפשח יום חמשיס.
נוט׳ כושריקון.
נהי״ט כצח הוד יקוד מלכות.
נו״ט כבלה ושרפה״ כוחן שעם״ כותר
נהי״ק כר הבדלה יין קדוש.
ושמא״ נקודות ושעמים״ נשים וש. q
נה״כ נקודות הכקף.
נוט״ל כוחן שעם לדבריו״ כרתן שעם
נד״״ל כחום הלבלר.
לפגם״ כוחן שעם לשבח.
נה״מ כקוך המיס״
כתיבות המשפש .נוטל״פ — נוטלפ״ג נותן שעם לפגם.
נהמד״ב כהמא דכקופא.
נוטל״ ש כוחן שעם לשבח.
נה״ג כסש חכסשס.
נדי־ נוקח ישן.

נו'כ
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כבל וככול /נז׳ כזכר.
נד ב כביאיס וכהוביס/
נלון זה,
נ״ז כאטהאכזאהן,
טשאי כליו ,טשאיס כפיהס.
זליזין ,כזס זהב ,כסל זרד,
נדל כוח לו לאדם ,כושח לאכדאן.
זמירות.
נו״מ כגיל ומצרה ,טחל ומכחיל ,כושח
מצבתו ,כועס מגדים ,כחלה ומכוחה .נזכ״ח כזס זהב באף חזיר.
נו״נ כלריס וכדבות ,כוחי כפש ,כוקס נזב״י כעיס זמירות בישראל.
ונוטר ,טשא וכותן ,כיס ולא כיס ,נז״נ כזקי גופו.
נזה״ק כזר הקולש.
כין וככל ,כע וכל ,כעשה וכצליח,
כעריצן וכקלישן ,נזו״נ כזכר וככתב.
כעשה וכשמע,
כסחיל נז״י כזר ישראל ,כעיס זמירות ישראל.
כפטר וכקבר ,כצא וכבא,
נז״ל כזכר למעלה.
וכגמול.
כלאה וכלחה ,נז״מ כזקי ממון.
נונ״ד כלריס וכלבוס,
נז״ע כזיל עולס.
כשבל וכלכא.
נז״ש כזילזח שמשון ,כזכר שס ,נזק
נום׳ כושח.
נו״ם כושח שפלל.
שלס.
נדע כוחי עלן ,כחשיס ועקלביס ,ככלי נ״ח כלל חמול ,כובלות חכמה ,נש
כפש חיה ,כפש חפצה,
חכוכה,
ועבל ,כשיס ועבליס.
כר
כקיטת חפץ,
כיציק חיבול,
נוע״א כועס אלימלך.
נועארק״ש כחמו ־ וחאמל ]ציון[ ־ עכיה
חכוכה ,כשאל חייב׳ כשיס חייבות,
]שועלה[ ־ אנכי ]אככי[ ־ לכי
כשמת חייס ,כשף חשקי ,כתיבוח
חכמה.
]עקלה[ ־ קומי ]אולי[ ־ שוש
נח״א כחל איתן ,כחלארכון ,כחלאשכול.
]אשיש[.
כחלת אבות ,כחלת אריאל.
נוע״ד נועל דלת.
נח״ב כוטל חלק בראש ,כחלת בכימין׳
נזעו״ק כשיס ועבליס וקטכיס.
כפשי חשקה בתולה.
נוע״י כועס ירושלמי.
נח״ד כחלת לול.
נוע״ט כועס מגליס.
נוע״פ כיפליס על פכיהס.
נח״ה כלה ־ חלה ־ הדלקה ,כחש
הקלמוכי.
נוע״ק כחש־ס ועקלביס.
נחוע״ק כחשיס ועקלביס.
נופ״ש כוטל פי שכיס.
נו״צ כופת צו פיס.
כחלת יהושע,
נח״י כחלת יהודה,
נוק׳ כוקבא.
כחלת יעקב.
נו״ק כגיל וקצין ,כליב וקצין ,כורא נחי״ת כקיס ־ חייס ־־ יס ־־ תולה,
כפלאות ־ חלות ־ ימיכן ־ תלוי)לאש(,
וקדוש.
כביאיס ־ חקיליס ־ ישליס ־ תמימים,
נו״ש כבלהושחוטה ,משא שכל ,כייס
כולאות ־ חלון ־ ילך ־ תהומות.
ושכב ,כקס ושלס.
נח״ל כוצל חקד לאלפיס ,כחזול לעכיככו,
נושו״ר כבלה וטרפה שקצים ולמשיס.
כחלה ליהושע ,כפשיכו מכתה ליי.
נ ד ת טקשה ותערובות ,כולאחהלות ,נחל״א כחי ״ל״ ״א״.
כשן ותרבות.
נ ח לי ה כמי ״ל״ ״ח״.
נות״ע נוקשה וסעליבות.
נ ח מ צ די נחמת ציון וירושלים.

I
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נח״נ כפשא סלף כפשא.
נח״ע נסלח עזריאל.
נחע״ו כסי ״ע״ «ו״.
נחפ״י כסי ״פ״ ״י/
נח״צ כסלת צבי .כסמה ציון.
נחצו״י כסמת ציון וירושליס.
נח״ק כסל קדומים .כמצא סומרו קולו.
נח״ר כסח רוס.
נח״ש כדוי סרס שמחא .כסלה שבעה.
כסלה שמעוכי.
נחשד״ד ,כעקר  -סלדה ״ שהיה ־ דרשה ־
הגרמה.
נח״ת כר ־ סמור ־ סרכגול.
כייר עוב .כשמה
נ ״ט כוהן עעס.
מהורה.
נטבנ״ט כוחן מעם בר כוחן מעם.
נטו״ק כמורי קרחא.
נט״י כמילה ידים.
נטי״ט כמילה מקום.
כוחן מעם
נט׳׳ל כוחן מעם לדבריו.
לפגם .כוחן מעם לשבח .כמילה לולב.
נ טל״ד כוחן מעם לדבריו.
׳
נטל״פ כוחן מעם לפגם.
לשבח.
״
נטל׳׳ ש ..
נט״מ כמילה מקום.
נטנ״ ש כמילה כשמה.
נט״ק כמורי קרחא .כמילה קבלה.
נט״ר כמילה רשוח .כמע רבעי .כמריה
רסמכא.
נט״ ש כטע שעשועים.
כושח
נ״י כדחי ישראל .כוקח יוכי.
ישן .כחלת יהודה ,כחלת יהושע .נל״א כחי ״ל״ ״א״.
כחלת יעקב .כמילת ידים .כמוקי נלב״א נודה לשמך ג חון אמוני,
יוקף .כעס ירושלמי .כפוצוח יהודה.
לבכי אדם.
כצח ישראל .כרו יאיר .כרו יהל ,נלב״ב נכון לבו במוח ביי.
כשמה נלב״ח כשי לא בעי חיי.
כר ישראל .כשיס יקרוה,
יתירה.
נלב״ע כפמר לביח עולמו.
ניב״י כאוס יהודה בן יחייא. .
נל״ג כחיכה לגר.
נ״ד.״ק כר ־ יין ־ הבדלת ־ קדוש ,כשיקות נל״ד נראה לפי דעחי.
ידיו סקדושוה.
נל״ה נסי ״ל״ #ה״.

כרו יאיר ויופיע,

ני״ו כרו יאיר ויזרח,
כשיקח ידים ורגלים.
ניו״ק כשיקת ידי ורגלי קדשו.
ניט״ל כולד ישו מ׳ למבח.
ני״י כדחי ישראל יככק.
ניי״ם כככש יין יצא שוד.
כרו יאיר לכצח.
ני״ל כקס ישיב לצריו.
נינ״א כר יי כשמח אדם.
עמוד הימיכי,
נ״י ע״ה פ״ד .כר ישראל.
פטיש החזק.
ני״ק כשיקות ידי קדשו.
נית״ל כיתק לעשה.
נ״כ כאמר כאן .כניאים כחוביס .כודד
כושא כליו,
כוהג כבוד,
ככף,
כקי
כמילי כשף,
כישא כחביס,
כשיאח כפיס.
כקרא כן,
כפיס.
כשך כשף .כשמה כפולה.
נכד״א ככרין דברי אמת.
נכו״ע ככרי ועבד.
נכ״ח כשמת כל חי.
נכ״ר ככה רגלים ,ככה רוח.
כבאר
נאמר להלן,
נ״ל כאה לו.
לקמן ,כבון לחש .נברך לאלהיכו,
כוח לו ,כוכל לומר ,כזכר למעלה.
כחלה ליהושע,
נחזור לעכיככי.
ככון
כיחא ליה.
כמילת לולב,
כפקא
כשחלק לעולמו,
לדעח.
נראה לי.
כפשיה לשלמא,
ליה.
כראת לומר .כראה לפרש ,כראה
לתיז ,כר למאור ,כשממ להם.
כחן

r
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נמ״ק כערץ מכל קדו שהג
נלו״ל נכנס לפני ולפנים.
נמק״י כמוקי יוקף.
נל״ז כעשח לזכלון.
נמרצ״ת כואף  -מואבי  -רוצס ־ צורי־
נל״ח נראה לחמיר.
חועבה.
כרו לא ידען
נל״י נראה לישב;
נמ״ש נביא מורה שקר.
כרו לכצס יאיר.
נל״כ כבחר למעלה כבוד; כוחן ליעף כח /נ״נ כבוכדכצר ,כוחי כפש ,כס נפשיה!
כח כקחר ,כח כראח ,כחש נחםח#
כשחר למעלה כבודו.
כטעי נאמכים ,כעשה כבלה ,נצח
נראה לי
נל״ל כיסא ליה לאיכש,
כצחים ,כצר כהעב ,נר כשמה.
נראה
נראה לי לשמון!
לומר,
ננ״א כר כשמס אדם.
לי לפרש.
נל״מ כפקא לן מיכה ,כר למאור.
ננ״ב כטיש כבלסא בשוקא.
ננו״פ כהרא כהרא ופשטיה.
נל״נ כשמה לכשמה.
ננ״ם כס כקסר.
נלינ׳־ל כר לאסד כר למאה.
נח כראה.
נימק לעשה ,ננ״ר כבוכדכצר רשיעא,
נל״ע נחזור לעכיככו,
נשמסו לחיי עד.
ננ״ש כטילח כשמה.
נלע״ד נראה לפי עכיוס דעחי.
כחום שאקאלאוו/
נ״ם כוקח שפרד,
״
//
״
נלענ״ד ״
כהל שפיר ,כצח שלה ,נשים קומכוח.
נל״פ כראה לפי פירושו ,נראה לפרש .נס״א כשוג אחור ,כחיב אחחא ,כצח
נלפ״ע כראה לפי עכיכו.
שלה אמן.
נלפע״ד נראה לפי עניוח דעחי.
נסב״ת נעיז שופו בסחלחו.
נל״צ כפשוח לצדיקים.
נס״י נצח שלה ועד.
נל״ק כוהגין לקרוס ,נראה לפי קצורי .נסו״א כשוג אחור ,כצח שלה ועד אמן.
נל״ש 'כלקח לשמים.
נסובת״ח נעיז שופן בחחלחן.
נלש״ט כחבקש לישובה של מעלה.
נשס״ל כזירא שחור שחור לכרמא.
נלש״ג כוח לו שלא נברא.
נספ׳ כשפחים.
נל״ת נראה ל ה ק.
נם״ר נשים שומכוס רשוח.
נזקי ממון,
ד ם נביא מהימכא,
ככקי נס ת׳ כשחלק ,כשחם ,כשחר.
כפקא
מאורקה,
נערה
מלוג,
כוסי
נ״ע כאמן עדה ,נברא עולם,
מצזה,
נר
מערבי,
כר
מינה,
עדן ,נזיר עולם ,נחי עץ ,נחל
כחיבוח משפט.
עדכים ,נסלח עזריאל ,כר עליון,
נמ״ב כבובדנצר מל 7בבל.
כשמתו עדן ,כחיבחו עולם.
נמ״ה נתעלם מן העין.
נעכמ״א נעביד ביה מצוח אחריחא.
נמה״ק נמיבוח הקול.
נע״ג כשמתו עדן גן.
נמה״ר כמוכי הרוח.
נע״ד כעילת דלת.
נג־ו״י כמוקי יוסף.
נע״ח נשים עצלניות הן.
נמ״ז כפסלי ־ מנשה ־ זבולין.
נעה״ג ככתב על הגליון.
נמ״י נמוקי יוקף.
נעה״ח כוף עץ החיים.
נמ״ל ככקי מלוג,
כפקא מיכה לדיכא ,נעה״ב כוב עיר הכהנים.
כפסלי משכיל לאיחן.
נעה״ט נערה המאורשה.
;מ״ג נפש משיב נפש.
.
נעהמאו״ר״

צעדו״ם

1§S -

גר|ו*

.
נעה׳׳ם כעילה הסנדל.
נפ״מ כפקא מיכה.
נע״ו -נושא עון ופשע /כחי ״ע״ ״ו״ .נפי־נ״ה כדנה יפי רצה כא השם.
נפ״ש כועל פי שכיס; כפולה  -פקוקה -
 .נעו״ז .נער וזקן.
נעו״ג כעליצך וכקדישך /כעשה ורגמל/
שבורה.
נפתל״י נצח פדוסכו חצמיח להאר יחודך/
.
כעשה ונשמע.
כהקבלה פה הפלתי לפניך יי^ .
‘
נעונ״ג כעשה ונגמר.
נ״צ כגע צרעת /נדבת צבול /כופת
נעוני״ק נעריצך וכקדישך.
כחמה ציון;
כחלת צבי,
צופים;
נע״ז כסלה עין זיחיס.
נשים צדקניות;
 .כעילת צפלכים;
נע״ח כוף עץ חיים! כעשה חליפין.
.
כשמות צדיקים.
נע׳׳ט כעשה נובע.
נצ״ב ככקי צאן ברזל.
נע״י כחי ״ע״ ״י״.
ככהס נצב״ה כפשי צרורה בצרור החיים.
נע״ל כחלחי עדו חין לעולם/
אמן.
« ;/
״
נצבה״א ״
עוכך לפכי.
נצבי״ם כחדש צרק בקרוב ימי משפע;
נעל״ב כעשיח לו כהיסר.
נשכים צפרא במוצאי יום מכוסה.
נע״מ נועם מגדים /כעלה מאורסה.
נצ״ו כופת צופים; כצבים וילך.
נע״נ כ׳ על כ׳! כעשיה כבלה.
נצו״י נחמת ציון וירושלים; כצביס וילך..
נע״ם כעשה סניגור.
נצוי״ל כצבים וילך.
נע״ם כופלים על פניהם ,כחי «ע״
נצ טד״ק נכונים  -צדיקים  -עהוריס -
פעל.
דכים  -קדושים.
נע״צ כחפס על צערו.
נצ״י נחמות ציון.
נע״ר כפלה עעלח ראשנו.
נצי״ב כפתלי צבי יהודה בערלין. .
נער״ק נשיקה עפר רגלי קדשו.
נע״ש ם)״ה י״ה כחש  -עקלהון  rשען  -נצ״ל כפש צדיק לברכה; כצעדק לבריות.
מלאך המוח  -יצר הרע-.
'
נצע״ה כפשו צרורה עם הצדיקים.
נצ״ם כחלת צבי פרקים.
.
נע״ת נעשו הישים.
 ..
נצ״ק כצוצות קדושה• .
נם׳ כפעל ,כפחלי.
נ״ם כבול פה ,כדבוס פורים, /כהר נצר שו״ב נזק  -צער  -ריפוי׳  -שבת , -
״ פרח /נ ח פ ה /כעמן פה /ככחב
ובושת.
פה! נראה פירושו; נראה פשוע /נלף נקבה; כקבר; נקיות; כקרא.
נשוא פכים.
כחל קדרון; כחל
נ״ק כחל קדומים;
נפ״א כסי ״פ״ ;;א״ ,כפילת אפים.
נעורי
נחמןקראכמאל;
קישון;
נפ״ב כפל פיחא בבירא /כפער בקצרות.
כטל קבלה; ככקי קען,
קרחא,
נפבש״ט כפער נשם עוב.
כעררזקעכה; נפתלי קעללער; כציצות
נםה״ח כפש הסייס.
קדושה; כשמות קדושים ,כתןקורכיל.
נפ״ח כפש חיה /כפש חכמה; כפש ספצה .נקכ״ג כקדימון בן גוריון.
נפטו״ג כפער וכקבר.
נקב״ה כפשכו קצה בלחם הקלוקל.
נקדכ״ג כקדימון בן גיריון.
נפ״י כחי »פ״ ;;י״ /כפוצוה יהודה/
י
.
כפש יהודה.
נקהו״ו נקובת הוושע.
נקד;״כ נקודות הכסן.
נפ״ל כפקא ליה.
ז
גפ״ל כגעת״ג נפשו לעד נגן עדן הכוס ,נקו׳ נקובה; נקודה,

נקוה^ב

נתד״^

נשא״ש כניד שמא אבד שמא•
נקוה״כ כקולות הכקף.
נש״ב כשמה שכתת בי ,כ׳ שערי ביכה.
נקו״ט כקולות ועעמיס.
נשג״א כדה ־ שפחה־ גויה ,־א שת)איס(•
נל,״ח כקיטת מפץ.
נשג״ז כלה ־ שפחה ־ גוית • זוכה.
נקי״ה כר ־ קלוש ־ יין ־ הנללת.
נשו״נ כשא ונותן.
נק״כ כקי כפיס.
נשו״ע כ3ל שמו וכבלה עמו.
נקמ״ו כמצא קרח מכאן ומכאן.
נשו״פ כשוא פניס.
נקת״ג כקבה תקובב גבר.
נ״ר כביאיס ראשוכיס /כחת רוח ,כעילת נשו״ת כשן ותרבות.
רשות; כנוע רבעי ,כטריה רחמכא /נש״ז כגל שטר זה.
כמוכי רוח ,כפש רוח .כפש רעה .נש״ח כרות של חכוכה ,נשמח חיים.
כשיס רחמכיות .כתיכת רשות.
נש״ט כ׳ שערי טומאה.
כשמות ישראל.
נש״י כשמה יחילה,
נר״ה נשים רחמכיות הן.
נר״ו כעריה רחמכא ופרקיה ,כפש רוח נשיב״א ככקיס שיש בחס אחריות.
נשיל״א ככשיס שיש לחס אחריות.
וכשמה.
נש״כ כשיאת כפיס ,כשן כש^.
נדדת כרו תמיל.
נר״ח כשמת רוח חייס.
נששי׳ז כלה ־ שפחה ־ כותית ־ זוכה.
נר״ט כבחרדן רב עבחיס.
נש״ט כר של מצוה.
נ״ר ישרא״ל כר יפת של ר׳ אברהס נשמ״א כשמה אלס.
לוי.
נשמ״ב כחלת שבעה מהדורא בתרא.
נר׳ל כראה לי.
נשמ״ר כבסר שס מעושר רב.
נר״ן כפש רוח כשמה.
נש״ע כרו סל עולם.
נרנח״י כפש רוח כשמה חיה יחילה.
.נשע״א כלה  -שפסה ־ עכו׳׳ס  -אשת
נרני״ח כפש לוח כשמה יחילה חיה.
איש.
נרע״ל כחת רוח עשיתי לבעלי.
נשע״ז כלה ־ שפחה ־ עכו״ם ־ זוכה.
נר״ם כתחיס ראש פלר.
נש״צ כשמותיהן של צליקיס.
נר קר״א כחש ״ לחב ־ קמת ־ רחש ־ אחז .נש״ק כשמת קלושים.
כהר שלוס,
נ״ש כניא שקר,
כוה נש״ר כפתלי שבע רצון.
כוה שלוס,
שאכן,
,
״
כישא שכר ,נ שר״צ ׳/
שלס,
כזק
שס,
כזכר
שמשון,
כזירוח
נת׳ כתבאר ,כתיב.
כחלת שבעה ,כחלת שמעוכי ,כעע נ״ת כברא תחלה ,כגל תמוכתו ,נורא
שורק ,כטע שעשועיס ,כיב שפתיס,
תהלות ,כמי תכן ,כר תורה ,כר
כיישטאלט ,כימוקי שמואל ,כיקלש־
תמיל ,כתיכת חורה.
כתיבות
בורג ,כערה שכתפתתה ,כר שבת ,נת״א כקולות תגין אותיות,
כתיכת שלוס ,כתן שפירא.
אור.
נש׳ כשאר ,כשמה.
נ ת ב׳ ל כתבאר למעלה.
נש״א כשיא אלתיס ,כשמת אלס.
נתבמ״ד כת3קש במתיבתא לרקיע.
נשא״ז כלח ־ שפחה ־ אשת)איש( ־ זוכה .נתכע״ ת כשמתו תהיה בגן עלן תמיל.
נשא״יי ככשיס שאיכס ילועיס.
נתב ש״ט כתנקש כישיבה של מעלה.
נשאל״א ככשיס שאין להס אחריות.
נת״ג כקבח תקובב גבר.

נשאלא״ח

U
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נתד׳ל כתת דנלין לשיעורין.
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ביה‘
סב׳

נת״ל כסבאר למעלה.
נת״נ כפש החס כפש.
,
נת״ע כהיבוח עולם.
נתפע״צ כספק על צערו.
נת״צ כוחן צדקה.
נתצב״ה כפשו חהי צרורה בצרור החיים.
נת״ר כעילוח ]הקכדל[ ־ חשמיש המטה
רחיצה.
נתרו״פ כסחים ראש וסדר.
נת״ת כחיכח חורה.

כחיב הישר.

נת״ה נגד סמוכחו הכבואה׳
נתה״א כסרצה האב.
נתה״טו כחיבוס המשפט.
נתה״ש כסיביס השלום.
,
נתו״מ כחין וממזר.
נתומ״א כסיכיס וממזרים אקוריס.
נתחב״ם נעוץ חחלסן בשופן.
נתח״ל כפל סורא חדד לקכיכא.
נת״ט כסיכה טעם.
נת״י כהיבוס ירושלים.

ם׳
ס׳ קאה ,קבה ,קברא .קוגיא! קגכון/
קדר ,קוד ,קוכוח ,קוף ,קימן,
קך ,קמך ,קמיכה ,קעודה ,קעיף.
קפר ,קפרא ,קפרד ,קפרי ,קפק׳
׳
קפירה ,קסומה.
ם״א קאה אחח ,קבה אחח ,קברא
קבכון
קברא אחרה,
אחרוכה,
אחר ,קדר אליהו ,קדרי אוחיוח,
קומכוח אומר,
קוגיא אחריכא,
קופג ארבעים ,קטרא אחרא ,קימן
קימכי אוכף,
קימן אחר,
אחד,
קעודה אחח,
קימכי איילוכיח,
 pעודח אירוקין ,קעיף א׳ ,קפק
איקור ,קפר אגדה׳ קפר אדם,
קפר אלחנן ,קפר אלים ,קפרים
אחרים ,קריק אדם.
קפק
סא״א קעודח אברהם אביכו,
אשח איש ,קפר אבי אקף ,קפר
קפריס אחרים
אגודח אזוב;
אינו.
סא״ב קרטן ־ אריה ־ בחולה.
סא״ד קלקא אדעחיה.
סאה״ד קפר אלה הדברים.
סאה״ק קסם ארץ הקדושה.
סאדג קעודת אירוקין וכשואין.

קפר אור

סא״ז קדר אליהו זוטא,
זרוע.
סא״ל קוד אלהים ליראיו ,קוף אדם
למוח ,קוף אין לאחדוחו.
סא״נ קלה אמן כלח.
סא״ר קדר אליהו רבה ,קעודח אירוקין.
סא״ש קיד אנשי שלומים ,קפר אלה
שמוח.
קולח
ס״ב קדר ברכוס ,קולדח בו,
בלולה ,קומא בארובה ,קימן ב׳,
קפק
קעיף ב׳,
קימן ביכוכי,
ברכה ,קפר ב׳ ,קפר בראשיח.
קופו
סב״א קפק ברכה אחרוכה,
קדר
קרח בח אשר,
באוכק,
ברכה אחרונה.
סבאו״נ קדר ברכוח אירוקין וכשואץ.
סבא״י קמיכה בארץ ישראל.
סבג״ע קידור ב׳ גזרי עצים.
סב״ט קפר ברכח טוב.
סבי׳ קבירין.
סב״י קלף בוגדים ישדס.
םב״כ קדר ברכת כהכים.
סבכה״ם קבת כל הקבוח,
סב״ל קבירא ליה ,קוף בהמה לשחיטה,
קפק ברכה לבטלה ,קפק ברכה להקל,

טב״מ

-
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ם״י.

 pעודס בריס סדא״ר קדר אליהו רבה.
םב״מ קדר בריח מילה.
סדב״ר קפרי דבי רב.
מילה.
סד״ד קפרא דצניעותא דיעקב׳ ספרי
סב״ם קימן בסון סימן.
דדייני.
סבס״ב קבחא בביחא קימא בביחא.
קדר הגדה׳
סד״ה קדור דרן החיים׳
סבפ״ב קבא בביחא עחא בביתא.
קדר הדורות׳ קדר היוס׳ קוכת
סבפ״י סבר פכים יפוח.
דוד הנופלת׳ קוף דבור המתחיל/
סב״ר קדר ברכוח רמ״מ.
קערדאהעלי.
סב״ת סופו בחסלחו.
ס״ג קדר גאוכיס׳  .קדר גדולים׳ סדר סדה״ג קדר הגדה.
קוף גמרא׳ סדד׳״ח קדור דרן החיים.
קוד גדול/
גנוי]/
קכהדרי סדה״י קדר היום׳ קדר דברי הימים.
סימן ג׳׳ סימן גאולה,
גדולה ,קעדיה גאון׳ סעודה ג׳׳ סדה״נ קוכת דוד הנופלת ,קוף דבר
הכל נשמע.
סעודה גדולה׳ סעיף
סעיף
קפר
גדול/
םדו״ע קדום ועמורה.
גדול׳ ספק גירושין׳
סד״ז קדר זה.
ספר גלגולים.
םגה״כ קגן הכחכים.
סד״ח קדר חליצה.
סדח״ה קדנא דארעא חד הוא.
סגו״ח קדר גנוין וחלילה.
םגו״מ סגולח מלכים.
סד״ט קדרי טהרה.
סדט״ה קדר טהרות.
סג״ט סגין טבחוהי.
סג״ל קגי ליה׳ סגיד ליה׳ קגן לכהן׳ סד״י קדר יוצרות.
קוף גנב לתלויה׳ קככה גדולה לו׳ סדכ״ם קתימא דכל קתימין.
קכיף גדול לכהונה.
סד״ל קדור דרך לחיים׳ קפד דאקטאר
לתפילה.
סגל״ת קמיכת גאולה
לעווי.
םג״מ קגולת מלכים׳ קפר גט מקושר .סדל״ח קפר דרושים לכל חפציהם.
םג״נ קגי נחור׳ קורי גפן נכריה.
סדל׳ע קעודה דלעתיד.
סג״ע קפר גן עדן.
סד״מ סוכת דוד מלכא׳ קמא דכלא
ראשון.
סג״ר קדר גט
משתוקא.
סג״ש קדר גט שני.
סד״ס קבא דקבין׳ קבי דקורא.
קוף דבר׳ קוף
ס״ד קוכת דוד׳
סד״ע קדר עולם.
דשמיא׳
קייעתא
דף׳
דעתו׳ קוף
סד״פ קבי דפומבדיחא׳ קיומא דפירקא.
קעדא
ד׳׳
סימן
תן׳
סלקא ד ע
סדפ ה״ ב קדר פדיון הבן.
דשמיא׳ קעיף ד׳׳ קפקא דאורייתא׳ םד״צ קפרא דצניעותא.
קפק דרוקה׳
קפרא דצניעיתא ,סדק״פ קדר קרבן פקח.
דבוקה.
קרכא
סד״ר קימנין דרבנן׳ קפיקא דרבנן.
סד״א קבי דבי אתונא׳ קוף דף א׳׳ סדר״ב קפיקא דרבנן.
,*!.סלקא דעחןאמינא׳ קפיקאדאורייתא .סדרע״ג קדר ר׳ עמרם גאון.
סדא״ו קפיקא דאורייתא.
סי ש״ ש סידורו של שבח.
סדא״ז קדר אליהו זוטא.
סדת׳יש קדר חשלין.
סדאל״ח קפיקא דאורייתא לחומרא.
ס״ה קדר היום׳ קוגית הש״ס׳ סיד
סדא״ק קפרא דאדס קדמאה,
הכמוב׳ קוד הקודוח׳ קוף המקרא׳

_ ____________םה*ב

-

סימן
קימן ה׳.,
 qipהפקוק/
סך הכל/
שימן המשקל/
המין/
שלע המסלוקוח /שס המוח /שעודה
שפירס
קעיף ה׳׳
המפשקח/
העומר /שפר הבהיר /שפר הבריח/
שפר
שפר הזהר׳ שפר החהמה/
היראה׳ שפר הכוכוח! שפר המלוח/
שפר החרומוח.
שעודח הבראה/
סה״ב שימן הבנין׳
שפר הבהיר׳ שפר הבסור /שפר
הבריח.

1

-

פה*ש _________________

סהמבע״י קעודה הראויה מבעוד יוס.
סהמ״ו קרק המקרא ודרשהו.
״
״
סהמו״ד ״
סהמ״י שימן המץ״ קפר המיימוכי.
םהפ 1״צ קפק המלוי״ קפר המלות.
םה״נ קדר התרת כדריס״
קפירת הכולריס״
קפר הכקוד.

קוד הכלח״
קפר הכלחון״

קוד הקודות״
סה״ם קבת השבות״
שימני
קוף הקימן״ קוף הקפר׳
הקופריס״ קפר הקוד.

סה״ג שדר הגאוכיס׳ שימן הגוף׳ שפר
הגלגוליס׳ שפר הלכוח גדולוח.
קוד העבור;
סה״ע קדר העבודה״
סהנ ש״ם קדר הגדה של פשח.
קוף
קיף העולס ,קוף העמוד״
קדר הדורוח/
סה״ד שדן הדרומי/
שך הכל
קימן העליון״
העכין״
שוף הדבור״ קוף הדף.
העומר״ שפר
שפירת
עולה״
סהו״ה שפר החחיה והפדוח.
קפר העגיור״ שפר
העברוכות״
שפר
סד׳״ז קוף הזמן״ שפר הזהר׳
הערוך״ שפר
קפר
העקרים׳
הזכוח׳ שפר הזכרוכוח.
העתים.
סה״ח קדר העבח חלום׳ שס החיים/
שפר החייס״ שפר החכמה״ שפר סהע״ק קפר העקידה״ קפר העקרים.
החכוך.
מהע״ת קופו הוכיח על תחלחר׳ שפר
חלום.
הטבח
שדר
סהט״ח
העתים.
קוף הפרשה״
םה״י שדר היום׳ שפר היראה״ שפר םה״פ קוף הפקוק״
הישר.
קפר הפליאה״ קפר הפרדק״ שפר
םד.״כ שגן הכהכיס׳ שן הכל׳ שפר
הפרחון״ קפר הפרנק.
הכוכוח.
םה״צ קדן הלפוכי״ קפר הלבא״ שפר
סה״ל שדר הלוחוח ,קוד השס ליראיו/
הלחות.
שוף הכבוד לבוא.
קפר הקנה״
סה״ק קדר הקריאה״
סה״מ שדר חמנהגיס״ שדר המערכה״
קפרי הקבלה׳ קפרי הקדש.
שוף המשכה׳ שיבת המיחה׳ שימן סד״״ר שימן הרבים״ קפר הרוקח״ קפר
שימן
שימן המין׳
הבא מאליי׳
הרקמה.
המשקל״ קס המוח״ קכדל המקומר״
קפר המוקר״ סה״ש קוף השבוע׳ קוף השנה״ שימן
שעודה המששקת״
שפר
קפק השקול׳
השאלה״
קפר המלוח״ קפר המקנה׳ שפרים
חמדויקיס״ קרק המקרא.
השהם״ קפר השנה״ קפרי השרשים.

סהש״ס
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סהש״ם סוגיח הש״ס.
םהש״פ סדר הגדה סל פקח.
סהש״ק קפק השקול.
סה״ת קוגיס החלמוד-. /שימן התסחי]/
שפר
קפר חחגין׳ שפר הסורה/
שפל
שפר החלמוד/
התחיה!
התרומוח.
םהח״נ שדר המרת כדרים.
סו׳ שיף.
סו׳׳ב שולדת בי /קולס בלולה.
פובת״ח שופן בתחלחן.
מוג׳ שוגיא.
סו״ג שבר וגמיר.
שפרא
סו״ד שוף דבר q p /דעתו/
ודייכא.
סוד״ה שוף דבור המממיל.
סו״ה שיני ועוקר הריס.
סוהכ״ל  q pהכבוד לבוא.
שי qהעמוד/
סוד,״ע  q ipהעולם/
סו  qהעכין.

סוד/״פ שו qהפקוק qp /הפלקqp /
הפרשה.
סוה״ר שיני ועוקר הריס.
סוה״ש  q pהשבוע;  q pהשגה.
סו״ז קר וזע.q
סרזק״ל סו qזמן קדוש לבנה.
סו״ח קוק וחמור; קופר וחזן.
סו״י קוד ישריס /שופרי ישראל.
סוכ״ד קופא כל דרגין.
פוכה״ד שו qכל הדורות.
סוכ״ם pו qכל קי .q
סוכ״ע קובב כל עלמין.
סוכ״ש קוכת שלום.
סריל קולת למנחה.

פזל,״ל

ס ד מ קופו מוכיח ,סופי מהיר ,שופל
מובהק ,קור מרע ,קורר ומורה/
שליחה ומחילה.
סומ״א pו qמלכות אדום.
סומוע ש״ט קור מרע ועשה טוב.
סומ״ט קומק טפי.
סומ״י שו qמלכות יון,

שו qמלכות

ישמעאל.
מומ״ל קלח ומחל לכו.
סימ״ט קובב וממלא.
סו״ם שופח ושערה /שו qשימן,
קוף׳ קוף שפר.
סוס״ט קוד וקימן טוב.

 pוq

סוס״י קוף שימן.
סו״ע שלום ועמורה׳ שיחון ועוג.
סוע״א שוף עמוד א׳.
סוע״ה שיני ועוקר הריס.
״
סועוה״ר ״ /.
סו״ם קושיס ופרדים,
שוף פרק.
סו״ק קנר וקנל,
סו״ר קיש ורכב.
סו״ש שוד שבת,
ושורפין.
סו״ת קופי תיבות.

שוף פשוק,

שכפיר וקשקשת.
קוכת שלס,

שוקלין

ס״ז קדר זרעים ,קוף זמן ,שימן ז׳;
קימן זה ,קימן זכר ,קמיכת זקניס,
שפר זהר,
קפק זכל׳ שפר זח,
שפר זנלו] ,שפלי זוטא.
סזא״ז קותרין זה את זה.
סז״ב שתירת זקכיס בכין.
םזם״נ שפק זכר שפק נקבה.
סזק״ל קוק זמן קדוש לבנה.

ס׳ח
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ס״ח קבא סקילא /קבה חמריח ,קדר
סלילה! קימן ח׳ /קכיכא חריפא/
קליחס חכואיס! קמיכה חכמים ,קם
חיים! קעודה חובה ,קעודס חחכיס!
קפר
קפר חיים,
קפר חזקוני,
קפלים
קפל חרדים!
חקידים,
חצופים! קליק חמה.
סח״ח קפק חקלון חכמה.
סחי״ד קפק חקלון ידיעה.
סחס״ב קפק חיה קפק בהמה.
*
סט׳ קנולא.
ס״ט קדר טהלוס ,קדלי טהלה! קופו
טוב! קימןט׳! קימןטוב! קימכיטהרה!
קפק
קין טין!
קימכי טרפה,
טומאה! קפק טרפה! ־ קפל טוביה!
קפרדי טהור.
סט״א קטלא אחלא.
סטכ״ט קוף טוב כלו טוב.
סט״מ קופי טוב מאד.
סי׳ קימן.
ס״י קוד ישלים! קופלי ישראל! קימן
יפה! קמיכח ידים! קפולי ירושלים!
קפל יוחקין! קפל יוקיפין! קפלי
יראים! קפל ילקוט! קפד יצירה,
קפל ישן! קסם יינם.
ס״״א סימן אמלעי /קימן י״א.
סידו״ש סידור דובר שלום.
סי״ז קימן זכל /קימן י״ו.
סימן

ם״נ15

סי״נ קימן נקבה.
סי״ע קידול יעקב עמדין.
סיר״ה קידול ל׳ ה עיז.
ס״כ קלל כפלוח! קפל כוזרי! קפל
כליחוח! קלכא כקדלן.
סכ״דן קך הכל.
סכה״ד קוף כל הדולוח.
סכה״ס קבח כל הקבוח.
סכ״ח קכינא חליפא.
סכ״נ קכנח נפשוח.
סכ״ם קוף כל קוף.
סכ״פ קדל כפלוח ,קכך פקול.
סכ״ש קכין שחיטה.
ס״ל קבילא ליה! קנן לויה! קח לי!
קמון
קימן לדבר!
קיג לחולה,
לחשכה! קמוך למיחה! קמך לדבר
קחול לי.
סל ב״ ת קליחוח לב׳ חנינא.
סל״ד קימן לדבר ,קמך לדבר.
סל״ה קפיר לביח הלוי.
סל״ו קביב לילאיו ויחלצם.
סלו״א קפל לוח אלש.
סלו״ט קליחה ומחילה.
סל״ח קיג לחכמה ,קמוך לחשכה.
קלח לכו
סל״י קבליה לפולקכך יי,
יוצרכו.
סליב״ט קליחוח לי׳ בטבת.
סלי״ר סליחה לבתי.
קולח למנחה׳
סל״מ קדל למשכה,
קמון למיתה ,קפל לחם מסכה.

סי״ט קוד יי טמון! קימן טוב׳
טומאה! קימן י״ט.
קוד יי
םי״ל קבלית יי לפולקנך!
ליראיו! קיג לחכמה! קיג לחולה!
קימן יפה לבנים.
סיל״ח קיג לחכמה.

סל״פ קמוך לפרקן.
סל״ק קמוך למיחה קבורה.
םל״ש קדר ליל שמורים ,קיג לחכמה
שתיקא! קפל לבושי שלד.

סיל״ש קיג לחכמה שחיקה.
סיל״ת קיג לחורה.
סי״ט קימן מובהק.

•
סט׳ קמאל.
ס״פו קגולח מלכים ,קדרי משכה! קדל
קופל מהיל!
מועד! קדל מעמדוח!

םמ׳א
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סעג״ם

קדל
קלר כזיקין,
קלון ם״נ קני כתור,
קימן מובהק/
קור מרע,
כשים ,קטראי כיכהו ,קימכי כערות/
ממאיר ,קעולה מעקקס ,קעודח
קימן כקבת ,קככת כפשות ,קפק
מציה ,קפק מוקצה ,קעק משקין,
קפק כפל/
קפק כזירות,
כלה,
קפר מאזכיס ,קפר מכלול ,קפר
קפר
קפק כפשות ,קפק כקבת,
קחס
קפריס מלויקיס,
מצוה,
מקשן ,קתס משכה.
כצחון.
סמ״א  qipמלכוח אלום.
סנ״ג קכתדרי גדולה.
מצוס
קפר
סמ״ג קפר מעין גכיס,
סנה׳ קכחלרין.
,
גלול.
סנה״ג קכהלרי גדולה.
לתפלה.
גאולה
קמיכת
סמגאול״ת
סנה״ק קכהלרי קטכת.
סמג״ל‘ קפל מצות גלול לאוין.
סנו״ק קכפיר וקשקשת.
לתפלה.
סמנל״ת קמיכת גאולה
סנ״י קלר כטילת יליס.
עשין.
גלול
סמג״ע קפר מצות
סנפ ר ק קכפיר וקשקשת.
מאה
קפר
מעמדות,
סמ״ד קלר
סנ״ק קכהלרי קטכה.
דפין.
ס״ס קאה קלה ,קולי קולות ,קוף
קעולת
סמ״ה קימכא מ״לתא היא,
קיף תעיף׳
קוף קימן,
קוף,
מלוה המלכה.
קיף קפר ,קלו קלו ,קפק קככח/
ובה.
מיכה
סמו״ב קירכא
קפר
קפק קפיקא ,קפרי קפרל,
טוב.
ועשה
מרע
סמדט קור
קתימה
קתס קפרא,
קליחות,
לחשיכה.
קמון
סמול״ח
קתימה ,קתרי קתריס.
סמול״ט »Pו 7למיתה.
ססדמ״ג קתס קפרי דלייכי מגמר גמירי.
סמול״פ קמי 7לפרקן.
סס״ז קוף קימן זה.
סטוע״ט קור מרע ועשה נווב.
ס סל ל״ ת קחור קחור לכרמא לא תקרג.
סמ״ח קמיכת חכמים.
סם״נ קפק קככת כפשות.
״
םמח״כ ״
סמ״י קדר מלכי ישראל ,קוף מלכות סס״ם קלת קלת קלה.
קפק סס״ק תוף קוף קשיא.
יון ,קוף מלכות ישמעאל,
קוגל
קלר עולם,
ס״ע קלר עגולה,
מלוה ישכה ,קפר מלחמות יי.
קוד עמוק,
קול עבור,
עוכות,
סמל״ד  P«7ללבר.
קומף עכייס ,קליחת עוטה ,קעולת
סמל״ח pמו 7לחשכהp /מו 7מעוטא
ארעי ,קפירת עומר ,קפק עברה,
לחזקה.
קפר :עברוכות ,־עטור ,־עקרים,
סמל״ט קירכא ממקום למקום.
■ערוף.
קפר מגיד
םמ״מ קעודת מלוה מלכה,
סע״א קוף עמול אחל.
מישרים ,קפר מגיל משכה.
סעא״ר קעולת אירוקין.
סמ״ן קוכה ־ מבוי ־ כר )חכוכה(.
קוף עמול
קפר מאירת סינ״ב קדור עגולת בורא,
סמ״ע קלר מעמדות,
ג׳ ,קפר עברוכות.
עיכים.
הארץ.
עס
מקשן
קתם
סמע״ה
םעב״מ קעולת ברית מילה.
קטן.
מצות
קפר
סמ״ק
קעולח גלולה.
סע״ג קעליה גאון,
סמ״ר קמיכת רבכיס.
סעג״ם קוכה על גבי קוכה.

סע״ד
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סע״ד קעודה דלעתיד׳
־ דלי.
קעודס ארעי.
סעו״א קעודה אירוקין,
סעוכ״ט קעולס בריח מילה.
סעו״ג קעודה גדולה.
סעוה״ב קעודס הבראה.
סעוהמ״ם פעודה המפקקח.
סעו״ח קעודה חובה< קעודה חחנים.
סעו״ל קעודה לעחיד ■,קעודס לויסן.
סעו״ט קעודס מצרה.
סעוט״ט קעודח מלוה מלכה.
םעו״פ קעולס פורים.
סעודס קבע.
סעו״ק קעודה קטנה,
סעוש״ל קעודה של לויסן.
סע״ז קדר עולם זוטא.

סלען ־ עקרב

סעי׳ pעי.q
סע״ל קעולה לעתיל /קעודת לויסן.
סע״ט קעולס מלוה.
סע״פ קדר ערב פקח! סעודה פורים/
קעיף קטן.
סע״ק קעולה קטנה/
סע״ר קדר עולם רבה.
סע״ש קמוך על שלחנו.
סעש״ל קוכח עור של לויחן.
סעתה״ש קדר עבודה המיל השחר.
סם׳ קפק /קפר.
ם״פ קבה פועלת ,קול פקוק ,קוף
קוף פרשה,
קיףפרק,
פורים ,ק׳ פעמים ,קפר
קפר פנינים ,קפר פקיקתא.
פרק א /קפריס אחרים.
בהמה.
גירושין ,קפר גלול ,קפר

פקוק.
קעולת
פליאה,
ספ״א קוף
ספ״ב קפק
ספ״ג קפק
גלגולים.
םפגד,״נ קוף פרק גיל הנשה.
ספד״א קפיקא לאורייהא.

״

ספדא״ו ״
ספד״י
סםד״נ
ספד״צ
ספד״ר קפיקא לרבנן.

קפיקא ליומא.
ק׳ פולקין לנורא.
קפרא לצניעוהא.
!3

םפ״ר

ספ׳׳ה קדר פדיון הבן ,קוף פרק ה׳.
ספה״ב קדר פדיון הבן ,קפר הבהיר,
קפר הברית.
ספה״ז קפר הזהר ,קפר הזכרונות.
קפר החכמה,
ספה״ח קפר החיים,
קפר החנוך.
ספה״י קפר היראה ,קפר הישר,
ספה״ב קפר הכוכוה.
קפר המצות,
ספה״ט קפר המוקר,
■
קפר המקנה.
ספה״נ קפירת הנוצרים ,קפר הנצחון,
קפר הנקוד.
ספה״ע קסירת העומר.
קפרי
ספד,״ק קוף פקוק הקודם,
הקבלה ,קפרי הקודש.
ספה ש״ק קפק השקול.
ספה״ת קפר התרומות.
ספ״ח קיף פרק ח׳ ,קפק חיה ,קפל
חזקוני ,קפרחייס ,קפרחקילים,
קפר חללים ,קפרים חצונים.
ספי׳ קפידה.
ספ״י קבר פכים יפות ,קוף פרק י׳.
קפולי ירושלים ,קפליוחקין ,קפר
יוקיפין ,קפלי יראים ,קפל ילקוט,
קפר יצירה ,קפר ישן.
ספי״ג קוף פרק יש נוחלין.
ספכ״ר קפל כריתות.
קפק
ספ״ט קבר פנים מקבילות,
קפלים
קפק משקין,
מוקצה,
מדויקים ,קפר מאזנים ,קפר מכלול,
קפר מצוה.
ספט״ע קפורי מעשיות.
קפק כלה,
סם״נ קפק פקוח כפש,
קפר
קפק כפל,
קפק נזירות,
כצחון.
ספ״ם ק׳ פעמים ק ,קפק קפיקא.
ספ״ע קפילת עומר ,קפר עברוכות.
ספ״ק קוף פרק קמא.
ספק״ב קפלי קבלה.

ספ״ר קפר רזיאל,

קפר רוקח.
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ספ״ת

ס פ״ ת ספר סהליס ,ספר סורה.
ם״צ סבה צורית /ספורי צדיקים/
צמות.
ם״ק סבא קדישא /סדר קדםיס׳ סלר
קריאה! סיף קונטלס /סימן קללה.
סעודה קפכה! סעודת קנע /סעיq
קטן! קפק קדושין /ספרי קבלה!
ספרי קודש׳ ספר קרכיס.
סק״י סדור קול יעקב.
סקל״ע סתס קכין לכתיבה עומד.
םק״מ סדור קרבן מכתה.
סק״פ קדר קרבן פסח.
סק״ש קדר קריאת שמע.
סקשע״ה קדר קריאת שמע על המעה.
ספר

סקשעה״ט ״

״

״

//

«

ם״ר קבה ראשונה /קברי לבנן! קודי
סימן רע!
קימן רבים!
רזיא!
סמיכות לבכיס /קפר רוקח /קפר
רזיאל! קפר רקמה׳ קפרא רבא!
ק׳ לבוא.
קפלי רפואה׳
'
סד״א סליק אדם.
סר״ה קפר רזיאל הגדול.
סדו״י קפרא רבה ויקרא.
סר״ז קפר רזיאל.
סרכ״י קמיכות רבוי כיוי ידיעה.
סרכי״ב סמיכות רבוי כיוי ידיעה בכין.
סר״ל קבל ר׳ למימר! סימן רע לו.
םרנ״כ קמיכות רבוי נקבה כנוי.
םר״ם קדור ר׳ סעדיה.
סרע״ג קדור ר׳ עמיס גאון.
סר״פ קבוב ר׳ פתחיה.

סת״ש
קפלי
קפל

ם״ש קוד שבת! סכין שחיעה,
קפריס שלט!
שעשועים!
שמות׳ ספר שלשים.
^
סשא״ן קהלי שקרי אאוגרייהו זילי.
ס שאמ״ל קעודה שאיכה מספקת לנעליה.
סש״ב קפל של ביכוכיס.
סשג״ע קדול שני גזלי עצים.
סשהו״ח סקילה שריפה הרג וחנק.
סעודה
סש״ל סליחות קומריס לבקל/
של לויתן.
ס שכ״ם קירכא שלא כקדלן.
םש״פ קדר של פקח.
סש״ר קפל שמות רבה.
סש״ש םלולו של שבת.
ס״ת קדל תשלין! סדול תפלה! שיפי ■
תבות׳ סיבה תכלית׳ קפרי תכונה׳
ס פי
ספר חורה!
קפל תהליס!
תניא׳ קפל תלומת! קפר תשני׳
קתרי חורה.
סלכא חלויה!
םת״כ קדר תשעה באב.
פתה״ג קפל תרומה הגדול.
םתו״מ קפליס׳ תפלין ומזוזות׳ ס פי
תולה משה.
קתס יינם.
סת״י קדול תפלת ישראל׳
סת״ט קופל תראכעמאכן! ספרים־
קפל חורח משה׳
חפלין  -מזוזות!
,
קתס מקשן! קתס משכה.
םת״ק קדל תקנות קבלנים.
סת״ר  9 Pהיד לאש! קחס כיעותא׳
קתלי תולה.
סת״ש קדר תקוכי שבת׳ סדר סקול
שבועות! קדר תקון שערות.

V
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עבהג״א

ע׳
ע׳ עבירה ,עד; על׳ עול  /0עין!
עכין,
עיין ,על “ ,עלה ’ ,עמוד,
עיקל ,עקידה ,ערב ,עלך.
ע״א עבודה אלילים ,עבוסוס אהבה,
עובד אדמה ,עובר אורח ,עגלה
עדוח אהלן,
עד אחד,
אחה,
עדוח אשה ,עוד אחלה ,עוללוס
אפלים ,עעלס אליהו ,עיל אחלה,
על אדרה ,על אמה ,על איקול,
עמוד
עם אלץ,
עליוה אליהו,
עכין
עמודי אש ,עמנו אל,
א'
עכיכם אחד,
עכין אחר,
אחד,
ע כ ף א /עצי אלמוגים ,עצי ארזים,
עקיבא איגר ,עקרי אמונה ,עשלון
אחל.
על איזה
עא״א עכשיו אני אומל,
על
על אלה אבכה,
אופן,
אשת איש.
עאא״ב על ^אלה אני בוכיה.
עאב״ב עד אכה בכיה בציון.
עאדא״ל עביד איכש דזבין ארעא ליומא.
עאד״ו עביד איכש דמקלי ואמר.
עאה״ח על אחל החג.
 ,עאה״ם עד אחר הפשח.
עאוע״ח על אפי ועל חמסי.
עאח״ן עד אחל זמנו.
עשה אזכך
עא״כ על אחה כמה׳
כאפרכקה.
עאכ״ו — עאכו״ב על אחת כמה וכמה.
על אכילת
עאכ״מ על אכילת מצה,
מלול.
עאכס״ ש על אכקכיה שלה.
על אכילת מצה,
עא״מ עד אין מקפל׳
על אכילת מרור.
עאמ״ד מר״ד עני  -אביון  -משכן  -דל
 מך  -לש  -דך.עא״נ עד אחד כאמן.
עאנב״א עד אמד כאמן באיקולין.

עא״ע עלוי אחל עלוי.
עא״פ עול או פשח.
.
עא״ק עד אין קץ.
עא״ר עיין אליה לבה.
עא״ת עד אין תכלית.
ע״ב עבדין בישין ,עבודת בורא ,עד
ביאת ,עדות ניושף ,עדות ביעקב,
עוזר בלאשנויין ,עול ברזל ,עולת
עיכא בישא,
ע ע ברזל,
בקל,
עיר בנימין ,עיין בו ,עמד בפרץ,
עמוד  3׳ ,עמק בלכה ,עצי בלושים,
עצי בשמים ,עלים בצורות ,ערל
בשל׳ עשלה בנולכין.
עב׳ עבל ,עבלוכוח.
עב״א עבודת אהלן ,עיין ב׳ אל׳פיס,
עיין בית אלפים ,עם בכי אדם.
עבא״ו עדים בצד אשתן ותאשל.
עבא״ש עכי באותה שעה.
עב״ב עגל בן בקל ,עם בבי ביתו.
עבבד״ מ עבדי בישי בתר דעבדין מתמלכין.
עבב״ו עושה בעילתו בעילת .זכות.
עבב״י עובר בבל ילאה.
עבב״ע עבריה בעברית.
עבכ״ ת עובר בבל :־תאחל ,־חושיך,
־תלין.
עכ״ג עבודת גילולים ,עד ביאת גואל,
עם בת גילו.
עבג״צ עד ביאת נואל צדק.
עכגצב״א עד ביאת גואל צדק במתלה אמן.
עופות בהמות
עב״ד עד בלי די,
דגים ,על בית דואר.
עבד״ת עושק בדברי תולה.
עבודה הבורא,
עב״ה עבדים הייכו,
עד ביאת הגואל ,עד ביאת המשיח,
עשרת בכי המן.
עיין באר
עבה״ג עד ביאת הגואל,
הגולה ,עיין בהגהות.
עבהג״א עד ביאת הגואל אמן .עיין

עכהגבכ״א
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עגה״ש

עב״ל עוקק בתורה לשמה.
בהגהוח אשר״י.
עב הנבב״ א עד ביאת הגואל במהרה עב״ט על בלי מה ,על ב׳ משקלים;
על בריח מילה ,עקביא בן מהללאל.
בימינו אמן.
עבמ״ח עלה במחשבה.
עכה״ן עבר הזמן.
עבמחה״ק עלה במחשבה הקדומה.
עבה״ט עיין באר היטב.
עבט״צ עד ביאת משיח צדקכו.
עבה״י עבודה היוס ,עבר הירדן.
עבה״ב עבודה הככביס ,עבודה הכרס .עבנ״ל עבדא בהסקירא כיחה ליה.
עכה״ט עד ביאס המשיח; עשרה בכי המן .עבנ״צ עיין בנחלת צבי.
עב״ע עבד עברי ,עבודת עבת ,עבר
עכה״נ עבר הנהר.
במקום עתיד; עברית בעברית ,ע')
עכה״צ עבודת הצבא.
בעין; עם ב׳ עדים.
עבד,״ק עבודת הקדש.
עבע״ב עברית בעברית.
עכ״ו עמית בתורה ומצוח.
עבע״ח על בעור חמץ.
ע מ״ג עבודת גילוליס.
עב״פ על בת פקועה.
עבוה״ב עבודת הבורא.
עבפמ״ה עוקק במצוה פטור מן המצוה•
עבוה״ג עבודת הגישוכי.
עכוה״י עבידת היוס.
עב״צ עבודת צבור.
עבוה״ב עבודת הככביס ,עבודת הכרס .עב״ר עיין בראשית רבה.
עבר״צ עלה ברצונו.
עבוה״ל עבודת הלב.
עבדצד,״פ עלה ברצונו הפשוט.
עבוה״צ עבודת הצבא.
עבוה״ק עבודת הקדש.
עיר בנימין
עכ׳׳ש עיין בית שמואל,
ע ב די עבודת ישראל.
שכי; עכי באותה שעה.
'
ככבים.
עבו״ב עבודת
עב של״ ש עוקק בתורה שלא לשמה.
גדול.
כהן
עבודת
עבוכ״ג
עב שפ״ד עיין.בשפתי דעת.
עבו״ק עבדיס וקרקעות.
עב״ת על בל תו pי ; qעל ב׳ תמוניח.
עכוק״ט עבדים וקטכיס.
ע״ג עבודה גדולה ,עבירה גדולק ,עדי
ע ב ד ת עבדו בכו ותלמידו.
על גויס;
עובד גלולים,
גויס,
עב״ז ע״ב זקנים; עבר זמכו ,עכייס
עזרת גויס; עין גדי ,עיר גבוריס;
במקום זה.
על גג׳
על גבי,
עין גרונית;
עבז״ל עדיו בחתומיו זכין לו.
על גפי; עמוד ג׳; עמודי גולה;
עב״ח על בעור חמץ.
עמרם גאון ,עצירת גשמים ,עשרים
שעה.
עכח״ש עוקקין בחיי
גרה״
עב״ט עכי בן טובים׳ עשרה בטבת.
עג״א עדן גן אלהיס ,עיין ג׳ אלפים;
עב״י עבר יומו; עד ביאת יכין; עד
על גבי ארוכות ,על גבי אריח.
בלי ירח; עדת בכי ישראל; עזרנו
עגא״צ על ג׳ אצבעות.
בת
על
בשם יי; עיין בית יו ;qp
עג״ב על גבו.
עם בכי ישראל;
ישראל;
עמד עג״ד על גבי ד׳ ,על ג׳ דברים.
בפרץ ירושלים; עכי במרחב יה.
עג״ה עגולי הגת.
״
עב״י וע״י בנ״ב על בית ישראל ועל עגה״ג ״
עס יי כי כ bלו בחרב.
עגה״ק עגלת הקטור; על גבי הקבר/
עב״ב עבודת ככבים ,עד ביצי ככיס;
׳
על גבי הקרקע.
עם ב׳ כוללים.
עגה״ש עיין גליון הש״ק.

ענ״ז

—

עג״ז על גב זה.
עג״ח על גבי חברו.
עג״ט על ג׳ עפחיס.
עג״ל על גבי לבנה; עריות ־ גזל ־
לשון הרע.
עגל״ב על גבי לבנה.
עג״ט על גבי מזבח ,על גבי מימיו.
עגמ״נ — עג״נ עגמת כסש.
עג״ם על גבי שוכה.
עג״ע עבירה גוררת עבירה ,עגלה
ערופה ,על גלוי עריות.
עגע״ח עיר גבורים עלה חכם.
עג״ק על גבי קרקע.
עג״ש על גבי שומר ,על גבי שלחנו.
עג״ת עבודה ־ גמילות ]חקדיס[ ־ תורה.
ע״ד עדת דבורים ,עוברי דרך ,עוקר
על
דירתו ,עיר דוד ,על דא,
דעת,על דרך ,על
על
דבר,
דיונה,עלילותדברים,
עלה
דת,
עניית
עמא דבר,
עלילת דם,
ערות דבר,
ענין דנא,
דעתי,
עשרת דברות ,עת דודים.
על ד׳
עד״א עבברא דשכיב אדינרי,
על
על דא אשמוך,
אותיות,
על
דאבדין ,על דאעפת אעפוך,
על
על דרך אחד,
דבר אמת,
עם דרך ארץ.
דרך אחר,
עדאול״:ן על דאבדין ולא משתכחין.
עד״ב על דעת בעלה.
עד״ג על דרך גוזמא.
עד״ד על ד׳ דרכים.
עד״ה עדן העליון ,על דרך  :האמת,
הדרש - ,החדוד ,־ העבע - ,היושר-,
הכתוב - ,המשל - ,הקוד ,־ הפשע- ,
על
הקבלה- ,הרמז - ,השאלה,
דעת הבוררים ,על דעת הקהל.
עדה״א על דרך האמת.
עדה״ב על דעת הבוררים.
עדה״ד על דרך הדרש.

עדה״ח על דלן החדול.
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—

עדמ״פ

עדה״ט על דרך העבע.
עדה״י על דרך היושר.
עדה״ב על דרך הכתוב.
על דרך
עדה״ט על דעת המקום,
המדרש ,על דרך המשל.
עדהמב״ד ,על דעת המקום ברוך הוא.
על דרך
עדה״ם על דעת הקוברים,
הקברא ,על דרך הקוד.
על דרך
עדה״ם על דעת הפוקקים,
הפלגה. ,על דרך הפשע.
עדה״צ על דרך הצוי.
ערד,״ק על דעת הקהל ,על דרך
הקבלה.
על דרך
עדה״ר על דעת הרבים,
תרמז.
על דרך
עדה״ ש על דרך השאלה,
השלילה.
עדה״ת על דרך התורה.
עדול״ת עשה דוחה לא תעשה.
עדועד״ק על דעתו ועל דעת קונו.
עדו״ק על דא ודאי קבכיכא.
עד״ז על דבר זה ,על דרך זה.
עדזי״ה על דבר זה ידוו הדוים.
על דבר חנם,
עד״ח עדי חתימה,
על ח חלקי,
על דברי חכמים,
על דעת חברו ,על דרך חלוש.
עדח״ם עדים התומי מעה.
עד״ט על דבר עוב ,עקרי דינים עירנו.
עד״י עדת ישראל ,על דבר יושר ,על
דרכי יהודים.
עד״כ על דבר כן ,על דעת כן.
עדכ״ש על דבר כבוד שמך.
עדל״ת עשה דוחה' לא תעשה.
עדל תו״ע עשה דוחה לא תעשה ועשה.
עד״מ עדות ממין ,עדי מקירה ,על
על
דבר מה ,על דבר מועע,
דרך מרובעים ,על לרך משל ,על
דרך משפע.
עדמ״א עיין דרוש מכתב אלהיס.

עדמ״פ על ד׳ מאוס פרקה.

עדמ״ר
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עה״ח

הייתם ,עמק הבכה׳ עמק הברכה׳
עדמ״ר עגולא דכפק מגו רבועא.
עמק
עמק המלך,
עמק הלכה׳
עד״נ עדות כפשוח /על דברי כביאיס/
השם ,ענין הזה ,ענין הרע ,עץ
על דרך נביאים.
הדעת ,ערוגת הבשם׳ ערוך הקצר,
עד״ם על דרך םברא< על דרך םגולה׳
עשרת הדברים׳ עשרת השבטים.
על דרך קוד.
על האמרוניס׳
עד״ע על דעה עצמו; ערבא דערבא /עד,״א עולם האמת,
עליו
על הארץ,
על האנוקה,
עשה דוחה עשה; עתיקא דעתיקא.
הכתוב אומר ,.עם הארץ.
עדעול״ת עשה דוחה עשה ולא תעשה.
עד׳א״ב על החדשים אנו בושים.
עד״פ על דרך פשע.
עד״צ עדת צדיקיס; על דברי צדקה .עד׳א״ט על האמת ,על הראשונים אנו
מצטערים.
עד״ק על דברי קדשו ,על דעת קונו.
עולם הנא,
עד״ר על דעת רבים ,על דרך רמז .עד,״ב עבודת הבורא,
על
על הבהמה,
עולת הבקר,
עד״ש על דבר שמך ,על דבר שקר,
הבנים ,על הגשמים ,עמק הבכה׳
על דרך שלום,
על דרך שאמרו,
עמק־הברכה ,ערוגת הבשס•.
ערוב דבר שחין.
עדוב״ד ,ענבי הגפן בענבי הגפן.
עדש״א על דרך שאמרו.
עהב״י על המדינות בו יאמר.
עד שאה״כ על דרך שאמר הכתוב.
עהכ״ ש עני היה באותה שעה.
״
״
״ //
עדש״ה
עה״ג עבודת הגרשוני ,עולם הגלגלים׳
עדש״ב על דרך שכתב.
על הא גירקא ,על חגביים ,על
עד ש״ל על דרך שנתבאר למעלה.
על הגמור,
על הגליון,
הגורן,
׳
עד ש״ק על דבר שקר.
עד״ת על דברי תורה ,על דרך תענוג׳
עמול
על הגשמים,
על הגפן׳
על דרך תשובה.
הגולה ,ענבי הגפן ,עצירת הגשמיס•
ע״ד ,עבדים היינו,
עבודת הבורא ,עד׳גמ״ר עיין הגהות מרדכי.
עבודת הלוי׳ עבודת הקדש׳ עבודת עהגש״ם על הגדה של פקח.
עד האידנא׳
השם,
עד היכן ,עד׳״ד עון הדור׳ טורך דין ,עורכי
עדן העליו] ,עולם האמת׳ עולם
הדיינים׳ עות הדין ,עיר הדמים׳
הבא׳ עולם הזה׳ עולם הנפשות,
על הדף׳
על הדין׳ על הדעת,
עולם הפוך ,עולת הבקר׳ עולת
עמול
עלמא הדין,
על הדרך׳
התמיד׳ עון הדור ,עוקר הרים׳
עץ הדעת׳
ענוי הדין׳
היין,
עין
עזרת השם׳
עזרא הקופר׳
עשרת הדברים.
העדה ,עין הקורא׳ עין הרעה ,עהד״ט עץ הדעת טוב.
עיר הגדולה׳ עיר הנדחת,
עיר עה״ה על ההדק.
על
הנשים׳
הקדש׳ על הכל ,על
,
עהו״ס עזרא הקופר וסייעתו.
הפקוק; על התורה׳ על התחום ,עהוע״ה על התורה ועל העבודה.
עליו הראיה׳ עליו השלום׳
עם עהו״ש עמי היתה ושלחתיה.
הארך׳
עם
האותיות ,עם הכולל׳
עה״ז עבר הזמן ,עולם הזה ,על הזכור•
עמוד האש׳
עם העולם׳
עמוד ן עהז״ט עבר הזמן .־
הגולה ,עמוד הימיני ,עמוד העולם,
עה״ח עבור החדש׳ עדים החתומים׳
עמוד הענן׳ עמוד השחר ,עמנו
על החלש ,על החזה ,על החיוג׳

'V

מי

-

על החייס /על החעור ,על החמץ/
עץ
על החתיכה;
על הסתום.
הסייס.
עה״ט על הערבה ,על העומאה ,עין
תעובה.
עהט״ו עץ הדעת עוב ירע.
עה״י עבדים היינו ,עבודת היום ,עבר
הירדן ,על הידיס ,על היסיד ,על
הישן ,עמוד ׳הימיני.
על
עה״כ עיר הכהניס ,על הכל,
הכלאים ,על הכלכלה ,על הכוק,
עלי היו
על הכתב ,על הכתוב,
כולנה ,עם הכולל ,ערכי הכנויס,
עשאן הכתוב.
עהכ״א עד היכן כבוד אב ,עליו הכתוב
אומר.
עהכ״ם על הכעא.
עם הלכותיה,
עה״ל עבודת הלב,
עמק הלכה.
עהלל״פו על הלכה למשה משיני.
עד,״מ עבד המלך ,עול המלכות ,עונת
המעשר ,עיר המלוכה ,עיר המקלט,
על המזבח ,על המחיה ,על המטה,
על המילה ,על המש ,על המעשה,
על המקח ,על •המת ,עמק המלך,
ענין המחייב ,עשרה הרוגי מלכות.
עה״מ ועה״ב על המחיה ועל הכלכלה.
עהטו׳ן על המזבח ,על המזון.
עהט״ח על המחיה ,על המחק.
ע הט״ צ על המלוח.
עהמ״ק עבודת המקדש,
עה״נ עולם הנפשות,
הנשים ,על הנר.
עד,נ״ד ■עיר הנדסת.

ערי המקלט.

עיר הנדסת,

על

עה״ם עד הקוף ,עזרא השופר,
השפק ,על הר שיני.
עה״ע עד העולם ,עולם העליון ,על
העבודה ,על העבר ,על העומד,
על העליונה ,על העז; על הערוה,

על

m

-

עואכ״יי
עמוד הענן,

עשרה

עלת העילה,
•
העליונים.
על
עה״פ עולם הפוך ,עין הפעל,
הפטור ,על ספירות ,על הפשולה,
על
על הפקודים,
על הפשוק,
על הפרק,
על הפיט,
הפרוץ,
על הפח ,על הפתח ,ערב הפשח,
עהפ״ת על הפתחים.
עה״צ עבודת הצבא ,על הצבור ,על
הצדיקים ,על הצואר ,עמוד הצדקה.
עגלת הקטור,
עה״ק עבודת הקדש,
עיר
עין הקורא,
עולם הקטן,
הקדש ,על הקדש ,על הקל ,על
הקרן ,ערוך הקצר.
עונותינו
עה״ר עולם הפוך ראיתי,
על הראש,
הרבים ,עין הרעה,
על הרעה ,עליו הראיה.
עהר״ם עהרענפעלד.
עה״ש עולם השפל ,על השטר ,עלות
השחר ,עליו השלום ,עליכם השלום,
עמיד השחר ,עמר השכחה ,עשרת
השבטים.
עהש״ח עלות השחר ,עמוד השחר.
עהש״ט על *השטר.
עהשי״טו עד היכן שידו מגעת.
עולם התחתון,
עה״ת עולם התהו,
על
על התורה,
עולת התמיד,
התחתונה .על התנור ,עמוד התורה.
עהתועה״ע על התורה ועל העבודה.
ע״ו עולם ועד.
עו״א עבד ואמה ,עובד אלילים ,עובי
עפר ואפר,
אצבע ,עני ואביון,
עץ ואבן ,ער ואונן /עשרים וארבע.
עו״א עבד ואמה ,עובד אלילים ,עובי
עפר ואפר,
עני ואביון,
אצבע,
עשרים
ער ואונן,
עץ ואבן,
'
וארבע.
עו א ״ ב עני ואביון.
עו א ב ״י עיר ו א ס בי שראל.

עו״ב

 -ססג

עולי
עול ברזל/
עו״ב ע3ר ובעל,
נבל ,עולת בקל /עונה בינונית/
עוסק בתולה ,עול ובשל /עושה
בעילתו ,עמון ובשן ,עצמי ובשלי,
עלב ובקל.
עובא״ח עול ובשל חופין  6ת לובו.
עובב״ז עושה בעילתו בעילת זנות.
עובד׳ עובלא ,עובדיה.
עוב״ד עובלי ללכיס ,ע־׳.לא ובית דינו.
עוב״ח עול ובשל חופין.
עובחא״ב עול ובשל חופין את כולו.
עובחא״ר עול ובשל סופין את לובו.
עוב״י עיל ואס בישלאל.
עובל״ם עובל לסוחל.
עוב״ט עוקק במצוה.
עוכמ״ז עובל במעי זלה.
עוכ״נ עלל ובן ככל.
עוכ״ע עושה בעילתו.
עובש״ח עול ובשל סופין.
׳
עוב״ת עוקק בתולה.
עוכת״ל עוסק בתולה לשמה.
עצה וגבולה,
עו״ג עובד גילוליס,
עצמות וגידין.
עו״ד עובלי רלכיס ,עוזל דליס; עולן דין.
עונותינו הלביס,
עו״ה עולס הבא,
עוקל הליס.
עוה״א עולס האמת.
עוה״ב עולס הבא ,עולת הבקל.
עוה״ג עול הגלות ,עולס הגלגלים.
עוה״ד עולם הדין ,עולן חלין׳ עולכי
הלייכיס.
עוה״ז עולס הזה.
עוה״מ עולם המלאכים.
עוה^״ז עולם המזלות.
עוה״ג עולם הנפשות.
עוה״ע עולם העליון- .
עוה״פ עוד הפעם.
עוה״צ עולת הצבול.
עוה״ר עונותינו הלביס.
עוה״ש עולם השפל.

עומ״ב
עולם התחתון/

עוה״ת עולם חחהו,
עולת התמיד.
עו״ז עולה וזבח.
עוז״ד עוזל דלים.
עו״ח עולת חדש ,עולת חובה ,ערכין
וחלמיס.
עוחא״ר עול ובשל חופין את לוגו•
עוחז״ל עוד חזון למועד.
עוף
עוף טחול,
עו״ט עוד טעם,
עושה טוב׳
עור טוב,
טמא,
עיקר וטפל ,ערל וטמא.
עוט״ב עמון ומואב טהרו בסיחון•
עוט״ש ערל וטמא שיז.
עו״י עולה ויורד ,עולה יפה ,עולל
ויונק ,עולת יצחק ,עומד ויושג׳
עזי וזמרת יה ,ערום ויחף.
עויר ט עונג יום טוב.
עוי״ל עוד יש לומר.
עוי״ר עולה ויולד.
ש״ כ עובדי ככבים ,עוד כתב ,עולה
כליל׳ עוף ככף ,עושר וכבודי
עוכומ״ז עובדי ככבים ומזלות.
עוכ״י עלינו ועל כל ישראל.
עוכ״נ עוף ככף.
עו׳יל עובר לעשייתן /עוז והדל לבושי/
עולה לדוכן ,עולה לחליצה.
עול״ד עולה לדוכן.
עול״ח עולה לחליצה.
עול״י עולה ליבום.
עול״ם עובר לסוחר.
עילע״ב עד ולא עד בכלל.
עולת תמיד׳
עול״ת עולה לתורה,
עשה ולא תעשה.
עוברות ומיריקוח׳
עו״מ עובד מאהבה,
״ עולה ומנחה׳ עולי מצרים ,עול
מלכות ,עומד ומכריז׳ עושה מצוהי
עמוד ונעשה מלאכתנו ,עמון ומואג׳
ערמה ומזימה.
עניה ומרודיה,
עומ״א עובד מאהבה.
עומ״ב עושה מעשה בראשית.

לומ״ה

-

עומ״ה עונשין מן ר^דין.
עומה״ב עוג מלן הגשן.
עומה״ד עונשין מן הדין.
עומח״א עולה  -מכסה  -חטאס ־ אשם.
עומ״י עובד מיראה.
עומע״ב עושה מעשה בראשיה.
,
עומע״ז עושה מעשה זמרי.
עול מלוה.
עומ״צ עולי מצרים/
עומ״ש עול מלכות שמיס.
עולס כדגה;
עו״נ עוללוח כפסלי,
עולם נקבה; עונש כפשוח; עושק
ונלוז /עושר ונכקיס /עמך וכחלחך.
עונ״נ עונש גדול.
עונ״ד עולת כדנה.
עונ״ט עונש מלקום ,עונש ממון ,עמוד
ונעשה מלאכסכו.
,
עונ״ק עונש קען.
עו״ם עזיא וקייעסו.
עוס״ב עושק בסורה.
עו״ע עד ועד ,עוברי עבירה ,עלה ועליל,
עצור ועזוב,
עמוני ולא עמוכיס,
ערום ועריה.
עוע״א עובדי עבודס אלילים.
עוע״ב עד ועד בכלל.
עוע״נ עובדי עבודה גילוליס ,עומד על גבו.
עוע״ד עוברה על דה.
עועופ״ע עדן ועדכים ופלג עדן. .
עוע״ז עובדי עבודה זרה.
עועכעכ״י עלינו ועל כל עמו בית ישראל.
עועכ״י עלינו ועל כל ישראל.
עועכע״י עלינו ועל כל עמו ישראל.
עוע״צ עלי ועל צוארי.
עועש״ט עולה על שלחן מלכים.
עו״ם עוד פעם ,עורבא פרס ,עור
עושה
עקש ופתלתול,
ופקח/
פירות /עושין פשין.
עושה צדקה,
עו״צ עובדי צלמיס;
עלי ועל צוארי.
עושה צרכיו,
עו״ק עבדים וקרקעות ,עובי קולמש,
עולם
עולם קדמון,
עוד קשה,
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ע״ז

קטן ,עיר וקדיש.
עוק״ה עוקר הריס.
.
עיק״ל עוד קשה לי.
עוק״ג עור קיבה כבלה.
ער״ר עולי רגלים ,עולת ראיה ,עושה
רושם ,ענוג ורך ,עכיורש ,עשיר ורש.
,
עור״ק עושים רצון קוכס.
עור״ר עמל ורעות רוח.
עורש״כו עושים רצונו של מקום.
עבר ושכה,
עו״ש עבדים ושפחות,
עולה
עוברים ושביס ,עוד שם,
ושלמים ,עולת שבת ,עולת שמואל,
ערבית ושחרית.
עושב״ט עושה שלום במרומיו.
עו שרב עישר וכבוד.
עולת תמיד.
עו״ת עול תורה,
ע״ן עבודה זאת ,עבודה זרה ,עבר
עטרת זהב,
עד זומם,
זמכו,
על
עין זיתים,
עטרת זקכיס,
זדונו ,על זה ,על זכות . ,עמודי
זהב ,עם זה ,עם זוגתו ,עכיןזה.
עו״א על זה אמר.
עואה״ב על זה אמר הכתוב.
עזא״ל עזרא אלטשולער.
עוא״ג עזרת אנשים.
עזב״ק עבר זמנו בטל קרבנו.
עז״ג עוזרי גבאים ,עזרת גויס.
ע״ז ג״ע ש״ד עבודה זרה ,גלוי עריות,
שפיכות דמים.
עו״ד עזרת דלים ,על זה דרש.
עו״ה עזרת השם ,על זה האופן ,על
זה הדרך.
על זה הוא
עזה״א על זה האופן,
אומר.
עזה״ד על זה הדרך.
עזה״נ עזרת הנשים.
עזה״ם עזרא הקופר ,על זה הקדר.
עזה״ש עזרת השם.
עזו״ם עזרא ושייעתו.
ע״ן וע״ן על זה ועל זה.

^!זו"ג£
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עיה״צ

טוב ,עין טובה ,על טהרת ,על
■;זו״פ עזוס פכים.
טוב ,על טעם ,על טפח ,ענין
־׳זו״ש על זקנה ושיבה.
טבעי ,עצה טובה ,עשרה טפחים.
!ז״י עזרם ישראל.
עטי א עוד טעם אחר .עיין טורי אבן.
;ז ״ה עליה זו ירידה היא.
עט״ב עטרת בעלה ,ענין טבעי ,ערנ
עזל״ש עניה זו לשוא שמרה■.
ט׳ באב.
על
עזר כנגדו ,עזרח כהכיס
ע ט ה״ ט עטיפת הטליס.
זדונם כרח ,על זה כחב.
עטה״ק על טהרה הקדש.
עדים זיממין.
עז״נ עוד זה נקרא ,עזי נפש ,עזלס עטה״ר על טרפות הריאה.
נשים ,על זה נאמר ,על זכוס.
עט״ז עטרת זהב׳ עטרת זקנים ,עיין
עז״פ עזוח פנים ,עזי פנים ,על זה
טורי זהב.
עטז״ק עטרת זקנים.
פירש.
עז״ק עבר זמן קריאח ]שמע[ ,על זת עט״ח עטרת חכמים.
על טמא מת.
עט״ט עופית טמאים,
קשה.
עט״פ עטרח פז.
עזק״ש עבר זמן קריאת שמע.
עז״ת עבר זמן תפלה,
על זה הירוץ .עט״צ עטרת צבי.
ע״ח ערירה חמורה ,עד חמק׳
על עט״ק על טהרת קדש.
חצות ,עדי חזקה,
עטרת ראשי.
עדי חתימה ,עט״ר עטרת לאם,
עולת חובה,
עולת חדש,
עיר עט״ש על טמא שרץ.
חדש ,עיר חומה ,על חברו ,על עטש״ג עטיו של נחש.
חוב ,על חומש ,על חומרא ,על עט״ת עטרת תפארה.
חטא ,על חמלו ,עם חשכה ,עץ ע״י עבודת ישראל ,עדי ישראל ,עדים
חיים ,ערב חנוכה ,ערובי חצרות,
ישרים ,עדת ישראל ,עולת יצחק,
עשרה חמרים.
עין
עין יעקב,
עזרת ישראל,
עח״י עולם חקד יבנה.
עין ישראל ,עיר ישראל,
יפה,
עח״כ עדי חתימה כרתי.
עניי
עליון ישמרהו,
על ידי׳
עחל״ח על חייו לא חק.
ישראל ,עץ יהודה׳ עצמות יוסף,
עחל״ש עיין חיבורו לחס שמים.
עקדת צחק ,ערש יצועי ,עשית
עח״מ עדים חתומים מטה ,עיין חלקת
יצירה ,עשרה יוחשץ׳ עשרה ימים,
חיים
מחוקק ,על חמש מגלות׳ עץ
עשר ידות ,עתיק יומין.
מחרי״ל.
על ידי אחר.
עי״א עי^י י י ן אמו,
עחע״ש עתים חלים עתים שוטה.
עיב׳ עיבור.
עחפ״ט עץ חיים פירוש משניות.
על ידי גוי ,על
עי״ג עיר גבוריס,
עח״צ ערובי חצרות.
ידי גט.
עחש״ל על חטא שחטאנו לפנין.
עיגוה״ג עיגול הגדול.
עח״ת עם חקיד תתחקל.
עיד״א על ידי דבר אחר.
עט׳ עטרה ,עטרת.
ע ״ה על יום הבא.
ע״ט עברי טייטש ,עדי טומאה ,עדיף עיה״ז על ידי הזמה.
טפי ,עהרעכטהייל ,עוללי טפוחים ,עיה״ב ערב יום הכפוריס.
עוף טמא׳
עוף טהול/
עושת עיה״צ עיר הצדק,

k
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עיה״ק עיר הקדש.
עיה״ר עין הרע.
עיה״ש על ידי השואה.
עצר .יי היא
עיה״ת עיר הסהלה,
חקוס; עשרה ימי החשובה.
עיוה״ב ערב יוס הכפוריס.
עיוהכ״פ ערב יוס הכפוריס.
עיו״ח עס יוצאי חלציו.
עיו״ט ערב יום טוב.
עיוט״ר ערב יום טוב ראשון.
עיו״ב ערב יוס כפורים.
עיו״ט עד יוס מוסך.
עיוצ״ח עס יוצאי חלציו.
עי״ז על ידי זה ,על ידי זכאי ,על
ידי זכוס.
על
על ידי חולי,
עי״ח עיר חדש,
עם
על ידי חימום,
ידי חייב,
יוצאי חלציו.
ערב יום טוב.
עי״ט על ידי טובים,
עיי״ש עיין שם.
עי״כ על ידי כן ,על ידי כוחי ,ערב
יום כפורים.
עי״ל עוד יש  :לדקדק ,־לומר .־להקשוח,
־לסרץ ,עיין לעיל ,עיין לקמ^, .
עיל״ד עוד יש לדקדק.
עיל״ת עוד יש לחרץ ,עצח יי לעולם
חעמוד.
עד יום
עי״מ עבור יכיקה מוחין,
עין משפט ,עיר מלוכה,
מוסר,
עיר מקלט ,על ידי מוקדם ,על
על
ידי מיוחד ,על ידי מ׳עוך,
ידי משרס.
עוד ידו נטויה,
עי״נ עדות יי נאמנה,
על ידי  :נאמנים ,־נכרים ,״נשים.
עי״ם על ידי קרקור.
עיסל״ט עיין יש ק די למשנה.
עיין
עיין עליו,
עי״ע עיין עוד,
על ידי
על ידי עבדו,
ערך,
על ידי
עדים ,על ידי עצמו,
ערב; עמדו יקריס עמודו,

עכבצו״ר!
עיעדא על ידי עובדי אלילים.
עיע״צ על ידי עצמו.
עי״פ עירוב פרשיות.
' עי ״ צ עיט צבוע ,עיר צדקנו.
עיצ״פ עמך ישראל צריכץ פרכקה.
עי״ק על ידי קוץ ,עיר קודש.
עיקו״ת עיר קדשנו וחפארתכו.
עיקת״ו עיר קדשנו תבנה ותכונן.
עי״ת ערב יום ]טוב[ ראשון.
עיין שם .על
עי״ש עזרת ישראל,
ידי שוורים ,על ידי שליח.
עיש״ב עיין שם באורן.
על ידי
עיש״ח על ידי שאלס חכם,
שאלה חלום.
עיש״מ על ידי שליח מיוחד.
עיש״צ על ידי שליח צבור.
עיש״ש עיקה של שבדלת.
על ידי תערובות,
עי״ת עיר סהלה,
עשרת .ימי תשובה.
עיתי״ט ערבית  -יממה  -תשעה  -יום
כפור ״ מנוחה.
ע״כ עבד כנעני ,עבודת ככבים ,עד
כאן ,עד כוחי ,עד כמה ,עדי
כיעור ,עדי כסיבה ,עדים כשרים,
עול כבד ,עולת כליל ,עוף כנף,
עזר כנגדו ,עזרת כהנים .על כבודו,
על כל ,על כן ,על כקאך ,על
כרחך ,עם כל ,ענוש כרת ,ענין
כפול ,עצי כהנים ,ערלת כרמים,
עשר כחות /עשר כתרין.
עכ״א עד כאן אומרים ,על כל אחד,
עס
על כל אופן ,על כן אמר,
כל אדם ,עס כל איש.
עס כל
עכאו״א על כל אחד ואחד,
אחד ואחד.
עכא״ח על כרחך אתה חי.
עכ״ב על כל ביאה ,על כנפי בגדיהם,
עכב״ב עם כל בני ביתו.
עכבו״ב על כל■ ביאה וביאה.
עככו״ת על כל ברכה ותהלח,

עכ׳ג
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על״ה

עכל״ה עד כאן• לשוט הטהור.
עכ״ג ענולח כהן גדול.
״
״
ע״כ ג״ע ש״ד עבודס ככבים /גלוי עכלה״ט ״ ,/
עכלה״ק על כאן לשונו הקדוש.
עריות׳ שפיכות למיס,
עכ״ד על כאן דבריו! על כל לא׳ על עכל״פ עד כאן לא פליגי ,על כל פכים.
כב לבר ,על כל דבריו ,עס כל לא .עבל״ק עד כאן לשון קדשו.
ע פ׳ ט עד כאן מצאתי.
עכדד,״ק על כאן דבריו הקלושים.
עבמ״ה עד כאן מקים הקפר.
עכדו״ד על כל לבור ולבור.
עכמ״ג עילם כמנהגו נוהג.
עכד״פ על כל לבר פשע.
עכדפח״ח על כאן דבר* פי חכם חן .עכט״ע על כל מצות עשה.
על כן
עכדפח״ח ש״י על כאן דברי פי חכם עכ״נ עולם כמנהגו נוהג,
נראה ,על כל נעלם.
חן שפתים יושק.
עכנו״ב עם כל נושאי כליו.
עכד״ק עד כאן לברי קלשו.
עכ״ד ,על כאן הגה״ה ,עד כסא הכבול׳ עכ״ע על כל עונותיו׳ עם כבל עון.
על כל המתים ,עכ״פ עד כאן פירושו׳ על כל פנים/
על כל הארץ׳
על כן פקקו.
עלת כל העלות.
עכ״צ על כל צרת.
עכה״א על כל הארץ.
עכצא״ל על כרחך צריך אתה לימר.
עכה״ב על כל הברכות.
עכצ״ל על כן 5ריך לומר.
עכה״ג עיין כנקת הגלולה.
עכצש״ת על כל צרה שלא תבא.
עכה״ד עיין כל הדבור.
עכר״ו עיין כרתי ופליתי.
עכה״ב על כקא הכבוד.
על כל עכ״ת על כתיפו.
עכה״פו על כל המעשים׳
המצות׳ על כל המתים.
עכת״ד על כאן תוכן דבריו.
עכה״ע על כל העולם ,עלת כל העלוה .עכתד״ק עד כאן תוכן לברי קלשו.
עכה״פ על כל :הפקוק - ,הפרק׳
תוכןהדבר.
כאן
עכת״ה עד
 הפרשה.תוכןלשוני.
כאן
עכת״ל על
עכה״ת על כל התורה.
תחוס שבת.
כאן
׳ עבת״ש על
עכו״ט עובדי כוכבים ומזלות.
עובר לקוחר/
ע״ל עלות לישראל׳
עכושב״ד על כריתית ומיתות בית לין.
ערלת לדוכן׳ עולה לחורה׳ עיין
עכומ״ז עובדי ככבים ומזלוה.
להלן׳ עיין לעיל׳ עיין לקמן׳ ע׳
עכו״ג עלים כשרים וכאמכיס.
עפרא לפומיה/
לשון ,על לשון׳
עכר׳ם עכורין וקרוחין.
ערל לב׳
עצי לבונה׳ ערון לכר,
ככשר.
עכוק״כ עז כנמר וקל
עת לעשות.
עתיד לבוא׳
עם
זמן׳
כל
על
עכ״ז על כל זה,
על״א עלייהו איתמר.
כל זה.
עלא״ד׳ עתיד ליהן את הלין.
עכ״ח עיני כל חי׳ על כרחך.
על״ג עבידא לגלויא.
ישראל.
עכ-׳י על כל ישראל׳ עס כל
עלילת דם.
על״דעלייה לדרכן׳
עכיו״ב על כיוצא בו.
עלדאת״ג עלמא לאתגליא.
עכיו״ח עס כל יוצאי חלציו.
עלדאתכ״ס עלמא דאתכקוא.
עכי״ח עס כל יוצאי חלציו.
ע־^דו״ח עתיד ליתן לין וחשבון.
עכ״ל עד כאן לשונו /על כרסן לומר .על״ה עובר לפני התיבה.

עלהיש
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עמ״י
עמק

עט״ב עושה מעשה בראשית,
עלה״ ש עלוח השחר.
ברכה ,עכי מהפך בחררה.
עלו״א עיין לוח ארש.
עטב״ד עס משיח בן דוד.
ע א״י עיכיס להם ולא יראו.
עלו״ל עיניו למעה ולבו למעלה; עשיק עטב־׳ת עובר משוס בל  :תאחר- ,תוקיף,
תלץ- ,תשקלו.לגביך ושוי לכרישך.
עמ״ג עמרס גאון.
עלח״ם עיין למס משכה.
עומד לפני יי׳ עמ״ד על מאי דאיתמר.
על״י עדוח לישראל,
עמד״א על מאי דאיתמר.
עשיו לבן יוקף,
ע מ׳ ה עוג מלך הבשן ,עונשין מן הדין,
על״כ עלייהו כסיב.
עיין מהדורות,
עוקר מן השלש,
עלל״י עת לעשרה ליי.
עמק
עמק הלכה,
עמוד הדין,
עלל״ט עבד לוה לאיש מלוה.
המלך.
על״מ עביד לא מהכי ,עדו לעד מקוייס׳
עמה״ב עמק הבכה ,עמק הברכה.
עליון לכו מלך.
עמה״ד עונשין מן הדין.
על״נ ערוך לכר.
עמה״י עמוד הימיני.
על״ם עובר לקוחר.
עמה״ל עמק הלכה.
על״ע עלומי עין.
עמה״ט עמק המלך.
עלע״ל עסיס לשובה עתים לרעה.
עמה״ע עמוד הענן.
עלפ ה״ ת עובר לפני הסיבה.
עמה״ ש עמוד השחר.
עלפ״ק עד לפרושה קשכה■ .
עמוב״ט עלס מעלמי ובשר מבשרי.
על״ר עין לא ראתה׳ עשה לך רב.
עלרא״ן עין לא ראתה אלהים זולסך .עמוג״ה עמוד גמילות חקדיס.
ע״ט עבדי מלוג ,עבודת מלריס׳ ׳עבודת עמוד,״ג עמוד הגולה.
מקדש ,עבודת מתנה ,עגל מרבק ,עמוה״ע עמוד העבודה.
עדות מיוחדת ,עדות ממון ,עדי מכירה ,עמוה״ש עמוד השחר.
עדי מקירה ,עד ממהר ,עול מלכות ,עסוד.״ת עמוד התולה.
עול מפורקס .עוכש מלקות ,עוכש עמו״מ על מלות ומרוריס.
ממון ,עושה מלוה,
עין משפש ,עמונ״ח עמך ונחלתך.
עיכות מיס ,עיר מלוכה ,עיר מקלש ,עמונמ״ל עמוד ונעשה מלאכתנו.
על מדת ,על מה ,על מחלה ,על עמוע״ש עד מאת ועשייס שכת.
על מלונה,
מכונס,
על ממונו ,עמו״ק עיין מור וקליעה.
על מכת,
על מכין.
על מקיא ,עמו״ש עד מאה ועשרים שכה.
עיין מעת
על משסש ,על משקל ,עס מיס ,עמ״ז עושה מעשה זמרי,
עני יללי׳ עץ מאכל ,ערבות מואב,
זהב ,על מדוכה זו ,עמוד זהב,
ערך מלין ,עשיריס מקמלין ,עשרה
_
עשב מזריע זרע.
מאמרות׳ עשר מכות ,עתיסמזומכיס .עמ״ח על מחלא ,על מיס חייס.
עמ״א עיין מגן אברהס,
על משקל עמחז״ל על מאמר חכמינו זכרוכס
לברכה.
אחד ,על משקל אחר ,עמודי אור,
עמ״י עזרי מעס יי ,עיין מכסת יעקב,
עשרה מאמרות.
עמאה״ב על מת אחר הוא בוכה.
עיין מללש ילקוע ,על משכבו ימח,
עמק יהושע.
עמאוע״ ש עד מאה ועשרים שכה.

עמיל״ל
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עמיל״ל על מי ים לכו להשען.
עמ״י עש״ו עזרי מעס יי עושה שמיס
ואלז.
עמיש״ו על משכבו יגא שלוס ויכוח.
עמ״כ עלי משירה כרסי /על מכה כן;
עשר מכוח.
עמ״ל על מכה  :לבער ,־להחזיר,
להעפיח ,־ללמד■ ,לחפור ,־לחקן.עמלד,״ח על מכח להחזיר.
עמל ה״ ט על מכח להטפיח.
עמלח״ ש עיין מהדורוח לחס שמיס.
עמל״ט עיין משכה למלן.
a
U
עמלמ״ל ״
עמל״פ על מכח לקבל פרק.
ערב
עמל״ק עמרס משה לוי קהח,
מלוה לוה קבלן.
ע מלק״פ על מכח לקבל פרק.
עמל״ש עיין מהלורוח לחס שמיס.
עמ״ט עושה משפע ממעונו ,על מקרא
מגילה.
עמ״נ על מה נחלקו.
על מלוח שלוס,
עפ״ם עלי משירה,
על משכח.
עמ״ע על מצות עירוב ,על מלות עשה.
עמע״ב עושה מעשה נראשיח.
עמפ״ע על מפי על.
עמ״צ על מצות ציצית.
עמצו״ט על מצות ומרוריס.
עמצ״ל עומר  -מילה  -ציצית  -לולב.
'
עטצ״ת על מצות תפלין' .
עמ״ק עזר מקולש.
עמר״א עפר מיס רוח אש.
עול מלכות
עט״ש על מאה שכיס,
על
עיין מה שכתבתי,
שמיס,
על
מה שאמר ,על מה שכתוב,
עכין
על משקל,
משכת שנח,
משולל.
עטשא״ס עד מאה שכיס אמן שלה.
עט ש״ב על מה שכתוב בתורה.
,,
*
עטשב״ת ״ ״

ענו״כ

עמ ש״ט על מאה שכיס עוביס.
על ממוכס
עמש״י על מה שישמוכו,
של ישראל.
עששי״א על משכבו יכיח אמן.
עעשי״ם על מה שישמוכו.
על »ח
עמש״ם עיין מה שכתב,
שכתב.
ע מ שכב״ ת על מה שכתוב בתורה.
עט שכ״ע עיין מה שכתבתי עליו.
עמש״ל עיין מה שכתבתי למעלה.
עמש״ע עיין מה שאכתוב עול.
עמש״ש ״ ״ שכתבתי שס.
על מצוח
עמ׳׳ת עזר מצריו תהיה,
חפלין.
עמת״ל ערך מלין תלמודי.
•
עטת״ר ערן מלין תרגוס.
ע״נ עגמת כפש ,עלות כפשוח ,עלים
עולת
עוללות כפסלי,
ככריס,
עזי נפש,
עונש נפשות,
נלבה,
עזרת נשיס ,עיניה נתנה ,עיר כלסח,
עליו נאמר ,על נז>ות ,על נכון,
עס נשמת,
על כר,
על כקב,
עשר
ערבי כסל,
ע ט ת נפש,
עשרה
כעיעוח ,עשרה נשיוכות,
כשיס.
ענ״ב עיין נולע ביהודה ,עיניה נתנה
באחר .עיניו כתן בה ,עיניו כתן
על
על כהרות בבל,
באחרת,
כנשי בעלה.
ענ״ג עלן  -כהר ״ גן.
ענ״ד על כעשה ליין ,עולת נדבה,
עניות לעתי ,עכין כדכר דכא.
ענה״ב על נהרות בבל.
.
ענה״ד ע טי הלין.
ענה״ט ענין המחייב.
.
ענה״ש עכין השולל.
ענ״ו עליון נורא וקלוש.
ענו״ב עקוליס כקוליס וברוליס^.
ענףב עליס נאמכיס וכשריס- .

ענו״ו
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ענ״ז על כזירס ,עכין זה.
ענט״י על כעילה ידים.
ענט״ל על כעילה לולב.
עניי ישל 6ל/
ענ״י על כעילה יליס;
ערובין ־ כלה ־ יבמוה.
ענכ״ב על נכסי בעלה.
ענ״ל עול נראה לי» עוד כר  6ה לפרש.
עליו כאמר
עושה כסיס לעמו,
עכין
על כעילה לולב,
למעלה,
כזכר למעלה.
ענ״מ על כהר מיין.
ענ״ע עכיי עירך.
ענ״צ עכיי צלק.
על כהר
ענ״ר על כביאיס ראשוכיס,
רהיין.
ענ״ש עכיכי שבה.
ענ שצב״א עס כשמוה של לדיקיס בנן
‘
אלהיס.
ע״ם עד סופו ,עובדיה קפורכי ,עולס
סחור ,עעור קופריס ,עע סופר,
על סוד,
על סדר,
עיין סימן,
על סכוס,
על סוכות ,על סך,
על ספר,
על קעק׳
.על סמך,
עניה
עמק סוכות,
עם סגולה,
סוערה ,ערב סוכות ,עשר ספירוח.
עסא״ב על סדר אלפא ביתא.
עסב״ט עשר ספירות בלי מה.
עס״ד על סוף דעתו.
עס״ה עד סוף  :המאמר- ,העולם׳ -העכין,
הפרק- ,הפרשה- ,הקיכערס- ,השכה,עיין קפל הזהר.
עסה״ד עד סוף הדבור ,עיין סוף
.
הדבור.
עד סוף
עםד,״ע עד סוף העולם,
העכין.
עםו״מ עני סומא ומצורע.
עסכ״ה עד סוף כל הדורות.
ע סכ ה״ד עד סוף כל הדורות.
עשל״ד עשו סיג לדבריהם.
עסס״י עיץ סוף סימן.

עצ״ת

עס״ר עסיס למוכים ,עסקי רבים.
עבר
ע״ע עבד עבדים ,עבד עברי,
עליו ,עגלה ערופה ,עדי עד ,עדי
עד
עדית ,עד עולם ,עד עכשיו,
עד ערב ,עד עתה ,עדן
עפר,
ערוך ,עובדי עבודה ,עוברי עבירה,
עולם עליון ,עושה עבירות ,עיין
עוד ,עיין עליו ,עיין עצמך' ,עיין
ערך ,עין עיטס ,עין עכי ,על
על עצמו ,על עשה ,עלת
עכין,
עמוד עשן,
עמוד עכן,
עלתא,
עכיי
עמק עכור,
עם עמורה,
עקיצת עקרב,
עצי עדן,
עירך,
עשר
עשכי עבד,
עריבו עירוב,
עטרות.
עע״א עובדי עבודת אלילים.
עעאס״ו עד עולם אמן סלה ועד.
עומד
עע ג עובדי עבודת גילולים,
על גבו.
עעה״ג עפר עיר הכדחת.
עע״ז עובדי עבודה זרה.
עע״כ עובדי עבודת כוכבים.
עע״ל עיין עוד לקמן ]לעיל[.
עעל״ת עובר צל לא תעשה,
עע״ם עד עולם סלה.
על עסקי עצמו,
עע״ע עיין עוד עליו,
עקיצהן עקיצת
עכף עץ עבות,
עקרב.
עע״ם על עסקי פרכסה.
ערבך ערבא
עע״צ על עסקי צבור,

צ רן.
עעצ״ג על עצירת גשמים.
עע״ק על עוקריה קאי,
קודמין.
עע״ש עיין עוד שם.
עעשמ״ע עלובה עיסה שנתתומה מעיד
עליה.
עע״ת עושה עבירות תמיד ,עם עקש
תהפל.

עכיי עירך

ע״ם

-
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עון
עוד פעס/
ע״פ עהרעכפעלד/
פלילי ,עורבא פרח /עושה פירור[/
עזי
עזוס פכיס,
עושין פקין,
על
פכים ,עין פעל ,על פה,
על
על פכי/
על פיחס,
פי,
פקוק ,על פרשה ,על פשע /עמא
פזיזא ,עס פטוס ,עלס פרטיP ,
י^רי ,עקיבא פליישמאכן ,עק שותפה,
ערוב
ערבי פקחיס ,ערב פקח,
פרשיוח ,עשר פעמיס.
עפ״א עד פרוטה אחרונה .עוד פירושים
על פי
אחריס ,עיין פרק א׳/
אוכק ,על פי אחריס.
עפא״ח על פיהם אכו חייס.
עפ״ב עיין פרק ב׳ ,על פי ב׳.
עפב״ד על פי ביח דין.
עפכ״ע על פי נ׳ עדיס.
עפ״ג עין פעל גרוכיח ,על פי גוזמא,
עיל פי גורל.
עפ״ד על פי; דברי- ,דקדוק ,־דרן.
עפד״ה על פי דרן  :האמה- ,המוקר,
הקוד- ,הקבלה.עפדה״א על פי דרך האמח.
עפדדדמ על פי דרך המכל.
עפדה״ס על פי דרך הקוד.
עפדה״ק על פי דרך הקבלה.
עפ״ה על פדיון הבן ,על פי  :האמת,
הגבורה ,־הדבור ,־הדין ,־הדמיון,המקרה- ,הקוד- ,הקבלה- ,הרוב.עפה״ג על פי הגבורה ,על פרי הגפן.
־הדמיון,
עפד.״ד על פי  :הדבור,
־הדקדוק ,־הדרך.
עפה״מ על פי  :המדרש ,המוקר,
־המקרה ,על פירוש המשכה ,על
על פקולי המוקדשין,
פכי המיס׳
עקימה פיו
על פסח המדינה,
הוי מעשה.
עפה״ק על פי הקבלה.
עפה״ר על פי הרוב ,על פי הימז.
עפה״ת על פי ההובע ,על פי ההורה.

-

עצב״א

עפלא״פ עפר ואפר.
עפ״ז עטרת פז,
פירוש זה.
עפו״ה על פי זה מבואר ]מתולז[.
על פי  :חדוד,
עפ״ח עיין פרי חדש,
־חכמיס ,־חרס.
עפ״י על פי יהודיס ,על פי יסריס.
עפי״ד על פי דעה.
עפי״ז על פי זה.
עפימ ש״ב על פי מה שכתב.
עפ״כ על פי כן ,על פי כתבי.
ע׳ פכים
עפ״ל עז פכיס לגיהכס,
לתורה.
עפ״מ על פי :מה ,־מומחה ,־מוקדס׳
על פתח
על פכי מיס,
־משל,
מדינה.
עפס״ג עיין פרי מגדיס.
עפש׳״ש על פי מה שכתב.
ע פ מ ש ח ד ל על פי מה שאמרו חכמינו
זכרוכס לברכה.
עפ מ ש ש על פי מה שכתבתי שס.
עפ״נ על פי כביאיס ,על פי כק.
עפ״ס על פי קוד ,עכ פי קדר.
עפ״ע על פי עדיס ,על פי עצמו.
עפ״ק עיין פרק קמא ,על פי קבלה,
ע׳ן פרי קודש.
על פי ; רוב,
עפ״ר עיין פרישה,
־רמז ,ענין פרטי ,עפר רגליו.
עפרו״ת עפר רימה ותולעה.
עפר״ח עיין פרי חדש.
עפר״ק עפר רגלי קדשו.
עפרש״י עיין פירוש רש״י.
עפר שכ״ ט עיין פירוש רשב״ס.
ע״צ עובדי צלמיס /עושה צרכיו ,עטרת
עינו צרה,
עיט צבוע,
צגי,
על צד ,על צערו ,עת צרה.
עצ״א על צד אחד.
עינו צרה
עצ״ב עבדי צאן ברזל,
בשלו ,עצי בשמיס.
עצב״א עינו לרה בשל אחרים.
על פי זה,

על

_ ___________ עצםע
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עדוב״ג _________________

עינו
עצב״ע עושה צדקה בכל עם/
קבלן״ עשרה קבין״ עשי קדושות;
עתיקא קדישא;
עשתרות קרניס;
עס צדיקים בגן
צרה בשל עצמי/
עת קבוע.
מדן.
עצ״ג על צדקה גדולה; עס צמר גמליס! עק״א עקיבא איגר ,עקרי אמונה.
עקב״י עקיבא בן יוסף.
עצירח גשמיס! עצה גויס.
עק״ד עלי קדם.
עצ״ד עטרה צבי דרוש.
עצ״ה על צד  :הדין; -ההגיון; -היושר; עקד״ה על קדוש השם.
היוהר; -המוקר- ,הקוד; -השאלה; עקד״י עקדת יצחק.עק״ה עד קריאת הגבר ,עוקר הריס;
עצלכיוס הן.
על קרן הצבי;
על קדוש השם,
עצה״נ עצירח הגשמים.
עקרי האמונה.
עצה״ד על צד הדין; על צד הדרוש.
עצה״ה על צד ההגיון; על צד ההלצה .עקה״ג עד קריאת הגבר.
עצה״י על צד היושר; על צד היותר .עקה״צ על קרן הצבי.
עקה״ ש על קדוש השם.
עצהיו״מ על צד היותר מועיל.
״ עקופ״ת עקש ופתלתול.
;; טוב.
עצהי״ט ״ ;;
עק״י עקדת יצחק.
;; ומועיל.
;;
עצדדטו״מ ;; ;;
עם צאת עקי״ם עיין קונטרק יציב פתגם.
עצה״ב על' צד הכתוב;
עק״ל עוד קשה לי ,עמידה קשה ללב.
הכוכבים.
עצה״ט על צד המוקר; על צד המליצה .עק״נ עיין קרבן נתנאל.
 Iעק״ע עס קשה עורף!
עצה״ם על צד הסוד.
עצה״ע על צד היתר עשקא.
עק״פ עקשות פה.
עק״ק עלית קיר קטנה; עמא קטילא
עצה׳׳ם על צד הפשרה.
עצה״ש על צד השאלה; על צד השלילה.
קטלת.
עצו״ג עצה וגבורה; עצמות וגידץ.
עק ש״צ עיין קונטרס שמש צדקה.
ערך.
ער׳ ערב,
־
עצו״ב עצמות וכלים.
עצו״ר עומדים צפופים ומשתחויס רוחיס .ע״ר עדי ראיה ,עולי רגליסי עולת
עצ״ז על צד זה.
ראיה; עושה רושם ,עטרת ראש;
עצ״ט עצה טובה.
עין
עינים רמות;
עטרת ראשי,
עצ״ר עצי לבונה.
עלה ראשונה,
רוגל; עין רעה;
עצמו״ג עצמות וגידין.
על ראש ,עמק רפאים; עם רשות;
עצמוט״ד; עצמו ומהותו.
עך
עצמו רשע,
עקיס רמוניס,
עצ״ע עצימת עיניס.
עריבת רגלים;
ערב רב,
רענן;
קדשים.
עצ״ק עיין צאן
עשרה לאשוניס ,עת רצון.
עצ״ש עצי שמן׳ עצת שלום.
ער״ב ערל בשר.
עצשא״נ מליץ שאינו נקוב.
ער״ה ערב ראש השנה.
עצ״ת עומר  -ציצת  -תפלין.
ערד,״פ ערב הפסח.
ערב ראש
ע״ק עבור קצוב; עדי קדושין; עוד ערה״ש עד ראש השנה;
השנה.
עולם קדמון; עולם קטן;
קשת;
עיר קדשנו; על ע ת׳ ערוך.
עיין קונטרק;
קבר״ עם קדוש; עם קונו״ ערב ערוכ״נ ערל ובן נכר.
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עש׳י

עשא״נ עציץ שאינו נקוב.
עדו״ט ערל וטמא.
עשאצו״צ עם שאר צדיקים וצדקניות.
ערוט״ ש ערל וטמא שיז.
עיין שס
עש״ב עושה שלום במרומיו׳
ערו״ש ערבית ושחריח.
עשגי
באורך׳ עס שלום בעלה׳
ערר״ת עפר רמה וסולעה.
בשמים ,עשרה גטלכין.
ערזב״ז ערבים זה בזה.
עשירים
עשכ״א עיין שם באורך׳
ער״ח ערב ראש הדש.
במקום אחד.
ערט״ב ערב ט׳ באב.
ער״י עליון רוכב ישראל /עריץ רבותיס עשכאל״ח עבירות שבין אדם לחבירו.
עשבאל״מ עבירות שבין אדם למקום.
ישמשו.
עש״ב היש״ע ועכ״י עושה שלום במרומיו
עריו״ט ערב יוס טוב.
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.
ערידב ערב יוס כפור.
ערכ״שו עיין רביכו כשף משכה.
עשבד׳״מ עשרת בכי המן.
ערכש״ג ערכאות של גויס.
עשב״ט עשרה בטלכין.
ערל״י עת רצון ליי.
עשב״ט עדות שבטלה מקצתה.
כקיס.
רביכו
עיין
ער״נ ערבי כחל/
עשבט״א עשירים במקיס אחד.
עשבטב״ב עדות שבטלה מקצתה בטלה
ער׳׳ם ערב קוכות.
ער״פ עלב פקח.
כולה.
ע ד צ ש׳ ט עושין רצונו של מקים.
•
ע שבט״ק עדות שבטלה מקצתה.
ער״ק עושין רצון קונס,
ערב קבלן .ע שבנה״ט עשרת בכי המן.
ערלאות של
עש״ג על שם גוזמא׳
ער״ר על ראשק ראשון.
גויס.
ער״ש ערג שבועות; ערג שבת; ערל
עס שאר
עש״ד על שפיכת דמים׳
שפתים.
ערש״י עיין רש״י.
דברים.
ער ש״ט עושים רצונו של מקום.
עש״ה עיין שם היטג׳ על שיר השירים׳
ער ש״פ ערל שפתים.
י על שם הכתוב׳ עשרת הדברים.
עדש״ל! עושים רצון של קונס;
ערג עשה״א עשירית האפת.
שגת קלש.
עשה״ד עשרת הדברות׳ עשרת הדברים.
ע״ש עגור
שכיס; עד שאתה; עדות עשד׳״ב על שם הכתוב׳ עשאן הכתיג.
עשרח
שוה; עדות שכיה; עדות שקר ,עשה״ש על שיר השירים׳
עוד שם; עולת שגת; עיין שם;
השבטים.
שלום;
עיין שורש׳ עיר שושן׳ עליו
עש״ו עושה שמיס וארץ.
עשרים
עלילת שוא׳ עלי שיח׳ על שגגתו׳ עשו״א עישה שמיס וארץ׳
על שלחן׳ על שם׳ על שכיהס׳
’
וארבע.
עמודי שש׳
עמודי שלמה,
עם עשדו״ט ערג שבת ויום טוב.
שבס׳
עניני
שבת׳
ענג
שלום׳
עשו״ט ערבית שחרית ומכחה.
עצי שמן׳ עצת שלום׳ עיקר שכחתי /עשו״ת עיין שאלות וחשובות.
ערג שבת׳ עשרה שמות.
עם שלום זוגתו.
עש״ז על שם זה׳
אליהו׳
שיגא
עד
עש״א עד שאתה,
עשה שבחד
עש״ח על שכאת חכם׳
על שלחן  6ח  >7עשרון אחד.
חול.
עשאה״ב עשאן הכתוב.
עש״ט עשרה טפחים.
‘

עטשמ׳׳ק

-

ע שטמ״ק עיין שיטה מקובצח.
עשרה יוחשין!
עש״י עיין שאילה יעגץ/
עשרה ימים.
עשי״א על שיבא אליהו.
עשי״ג על שיגמור.
ע שיה״ת עשרה ימי הסשובה.
עשיח״ב על שיעלה חמור בקולם.
עשי״מ על שירו מגעח.
עשי״ג על שיצאה נפשו.
עשי״ס על שיקסאב
עשי״ר עיכים  -שנים  -ילים  -רגלים.
עשיר״א על שיאמר רוצה אכי.
עשי״ת עשרה ימי השובה.
עיין שפהי
עש״כ עול שס כחוב,
כחן ,ערכאוה של כוחים.
ע שכה״ע עיין שם כל העכין.
עשר
עש״ל עושה שלום לעולם,
שמוח לו.
עשל״י על שקרים לא ינקה.
על שלחן מלכים,
ע ש״מ על שוס,מה<
ערביה שחריח מכחה /עשייה מלאכה,
עשרה מאמרוח ,עשר מכוח.
עשמ״א עשרה מאמרוח.
ע שמה״ק עשרה מאמרוס הקטן.
ע שמל״ג עד שמגיע לגיד.
ע שמל״ח על שמגיע לחלבו.
עש״נ עברחו שמורה כצח ,על שיצאה
נפשו ,על שלא נוצרתי׳ על שעח
נתינה׳ על שתצא נפשו ,עולם -
עורב ^ שמעי  -נעמן׳
שנה  -נפש׳
ערכאות של נכרים׳ עשרה נקיוטח,
עשרה נקים.
עשנ״צ עם שאר נשים צדקניות.
ע שנצ שבגע״א עם שאר נשים צדקניוח
שבגן עדן.
עשר קפירוה.
עש״ס על שס קופי׳
עשס״ל ערב שבת קמוך לחשכה.
עשע״א ערכאות של עובדי אלילים.
עשע״ח ערב שבת עם חשכה.
עשע״נ על שעת נסיכה.
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עת״ש

עש״פ על שלשה פשעי׳ עשרה פירושים.
ע שפמ״ה על שחכלה פרוטה מן הכיק.
עשצי״ה עזריאל ־ שמריאל  -צדקיאל -
ישריאל  -הדריאל.
עשצושבג״ע עם שאר צדיקים וצלקכיות
שבגן עלן.
על שמות
עש״ק על שבת קולש׳
קלושים׳ ערב שבת קדש.
ע שק״פ ערב שבח קלש פרשה.
עש׳ ר עשרה ראשונים.
עש״ש עושק שכר שכיר׳ על שס שמיס,
ערבית של שבח.
ע שת״ל על שחגיע למקומו.
ע שת״ג על שתצא נפשו.
ע שת״ק עשחרות קרכיס.
ע״ת עגלא תלתא ,עול הורה ,עילה
חממי ,עיון תפלה ,עיין חשיבח,
עלי תרופה ,על תחלתו ,על תנאי׳
עפרות תבל ,ערובי תבשילין׳ ערוב,
תחומין ,עשה תשונה ,עשר תעשר,
'
עשר תקנות.
עתא״ח עולת תמיל אורח חיים.
עת״ב עולמך הראה בחייך ,ערב תשעה
באב ,ערובי תבשילין.
עתד״ד ,עיין תו ק פו ת דבור ה מ ת חיל.
ע תד״ר ערובי תחומין דרבנן.
עיין
עתו״ח עיין תוקפות חדשים,
תורת חטאת.
^
עתו״י עיין תוקפות יום טוב.
ע תד״ ט עיין תוקפות יוס טוב.
עתו״ס עיין תוקפות.
עת״ח ערובי תחומין.
עתי׳ עתיד ,עתיקא.
עת״י עיין תוקפות ישכים׳ עיין תפלח
ישרים ,עתיק יומין.
עת״ל עתידין ליבטל.
עת״נ •על תנאי.
עת״ע עין תחת עין׳ עשר תעשר.
עת״ק עשה תורתך קבע׳ עתיקא קדישא.
עת״ש ערובי תבשילין.

ם״
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פג״זח

פ׳
פיוט;
פוריס ,פחוס,
ם׳ פאה,
פקוק,
פלוגחא ■,פלוני ,פכיס.
פקח ,פקק ,פקקא ,פעס ,פלצוף,
פשוטה,
פרשה,
פרק ,פרוש,
פהוחה ,פסח.
פ״א פה אסל ,פטירת אהרן /פי אריה,
פירוש אחר ,פלוני אלמוני ,פלפול
ארוך ,פני אדס ,פני אריה ,פעולה
אמשית ,פעק אחת ,פרא אלס,
פרוטה אחרונה,
פרה אלומה,
פרוטה אחת ,פרי אלמה ,פרצוף
אחל ,פרק א׳ ,פרק אמצעי ,פרקי
אבות ,פרקי אליר^ו ,פחיא אוכמא.
פא״א פטור אבל אקור ,פירש אלוני
פרק
פרק ארבעה אביס,
אבי,
ארבעה ,אחין.
פאא״ס פטור אבל אקור.
פא״ב פעס אחת ביובל.
פאד״מ פרק אחל ליני ממונות.
פא״ה פאר הלור ,פאר הזמן ,פאר
הלכה.
פאה״ד פאר הליר.
פאה״ז פאר הזמן.
פאה״ב פרט אחר הכלל.
פאה״ש פאת השלה .פאת חשלחן.
פא״ט פרק אלו טרפות.
פא״י פלית אותי יי.
פא״כ פאר גבולו.
פאכ״ת פאר כבול תורתו.
פא״מ פאר מעלתו ,פרק אין מעמילין
פרק אלו מציאות ,פתח אהל מועל
פא״ע פקח או עור.
פנים אל פניק
פא״פ פה אל פה,
פעס אסר פעס.
פא״צ פרק אין צלין.

פא״ר פאת ראשך ,פחות אחל רביעית.
פארמע״ב פאר רוס מעלת כבולו.
פא״ת פי־ה אלומה תמימה.
פ״ב פליון בכור ,פלגש בגבעה ,פעטער-
בורג ,פעם ב׳ ,פרי בטן ,פרעשס־־
בורג ,פרק ב׳ ,פרק בתרא ,פרשי*
פת בג׳
בראשית ,פרשת בשלח,
פת בקלו.
פכ״א פנים באחור.
פב״ג פלגש בגבעה ,פרלברגר.
פב״ד פול בקופא למחטא ,פקקי גייז
־
דין.
פבד״ א פטור בליני אלס.
פב״ר .פרול בין הלבקיס.
,/
פבה״ד ״ ״
פכח״מ פריעת בעל חוב מציה.
פנסק גן
פכ״י פליטת בית יהולה,
יאיר ,פרן בשבטי ישראל.
פרק בפני
פכ״ע פרצוף בפני עצמו,
עצמו.
פב״פ פלוני בן פלוני ,פכים בפנים׳
פעם בפעם.
פב״ר פקח בן רמליהו.
פכ״ש פורק בשלומו.
פ״ג ״פ״ גרונית ,פולין גלול ,פורים
פקיעה גקה׳
פורץ גלר,
גלול,
פת גוים׳
פרק ג׳,
פרט גלול,
פתח גנובה.
פגד״ח פורץ גדר חכמים.
פג״ה פרק גיד הנקה.
פגהל״ב פגימת הלבנה.
פגה״ג פגימת הנפש ,פרק גיל הכשח•
פנה״ם פגימת הקכין.
פגו״ג פיגול ונותר.
פג״ח פורץ גדר חכמים.
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םגי״נ םורץ גדר ישככו כחש.
פג״ל פרי גודל לבב.
פנ״מ פגרים מסים.
פג״ע פסחי .גן עדן.
פגע״ר פגיעסן רעה.
פנ״פ פרק גט פשוש.
פנ״ר פגע רע.
פג״ש פייבל גאלדשטאפף.
פלגיכן דבורא״
פ״ד פולקא דכורא״
פקוקי
פכר דרך,
פלח דבלה.
דזמרה ,פקח דו מה ,פקקא דקפרא/
פקק דין ,פצוע דכא /פרדק דוד,
פסחא
פרשה דרכים,
פרק ר׳,
דקפרא ,פסח דברי.
פד״א פרק ר• אחין.
פ ד ב״ ב פדיון בכור.
פדה״ב פדיון הבן.
פדה״ג פדיון הכפש.
פד״ו פחד דרך ועון.
פי״ז פקוקי דזמרה.
פדי״ב פירוש דון  qpvכהובים.
םד״כ פסידא דכהן.
פד״ט! פרק ד׳ מיהוה.
פד״ג פה דובר כבלה.
פדנ״ח פקיסא דלא כאים חוטמא.
פד ר״ א פרקי דרבי אליעזר.
פ ד ר״ כ פקיקהא דרב כהכא.
פד״ ש פדיון שבוים.
פ״ה פאר הדור ,פאס השלחן ,פדיון
פטום
פדיון הבן,
הבכורים,
הקטרס ,פטור הוא ,פטיש החזק,
פירוש הקוכטרק,
פירוש הכסוב,
פלח הרמון ,פקול הוא ,פקוק הוא,
פקקי הלכוס ,פרכקהועד ,פרכק
החדש ,פישת המן ,פחח האהל,
פחשגן הכחב.
פירוש הארוך,
פ ה׳ א פוחחין הארון,
פרי הארז ,פסח
פרי האדמה,
סאהל.

פואב״ב

פי הבאר,
פה״ב פדיון הבן,
הבטן ,פחח הביס.
פ ה בב״ ב פח הבאה בכקכין.
פהב״ב פח הבאה בכםכין.
פה״ג פירוש הגאון ,פרי הגפן.
פה״ד פאר הדור ,פחח הדביר.
'
פה״ז פאר הזמן.
פטיש החזק,
פה״ח פאר החכמים,
פרשח החדש.
פה״י פקח היום׳ פרק הישן ,פרשח
היראה.
פרקי היכלוח.
פד,״כ פירוש הכחיב,
פה״ל פאר הצדקה לבושו ,פודה הוא
לכו.
פהל״י פגול הוא לא ירצה.
פה״מ פירוש המלוח ,פירוש המשכה,
פקולי המוקדשין,
פלג המכחה,
פרכק המחגאה ,פרכס המן.
פהמ״ק פקולי המוקדשין.
י
פהמ״ ש פירוש המשכלוס.
פירוח הכושרין,
פה״נ פדיון הכפש,
פריס הכשרפין.
פה״ע פרי העץ.
פהע״ד פר העלם דבר.
פהע״ק פרשח העקידה.
פה״פ ״פ״ הפעל.
פטום הקטרת,
פה״ק פה קהלחכו,
פירוש הקצר,
פימש הקוכטרש.
פחיסת הקבר.
פה״ר פלח הרמון ,פריעת הראש.
פ הדכ״ ת פאר הדרת רום כבוד תורתו.
פהר מ״ר פקקי הלכות ר׳ מכחס ריקאכטי.
פד,״ש פאת השלחן ,פועל השכל ,פכי
השכיכה ,פרק השלום.
פה״ת פרשת תתמיד ,פרשת התשובה.
פ״ו פודה ומציל ,פרית ורביה ,פרכקיס
ומכהיגיס.
פו״א פכים ואחור ,פתח ואמר.
■
■
פוא״ב פולט ואיכו בולע.
פואב״כ סקול ואין 3ו כרס.
פרי

פרב
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פיה״א

פז״ר ק ש״ב פייש  -זמן  -רגל ״ קרנן ־
פ ד ב פורש בשלומו ,פורש ונוכה.
שיר  -ברכה.
פו״ג פורים גלול /פויז גדר.
פוסח
פוק חזי,
פ״ח פה חנף,
פוג״ח פורץ גדר סכמיס.
עי חכם,
פטר חמור,
חותם,
פו״ו פענוראוואשעלא
פלפלא חריפתא ,פכי חומה ,פנים
פצע
פו״ח פרק חזי ,פשח וחעאס,
חלשות ,עעל חוזר ,פרוטה חלא,
וחבולה.
פרישת
פרי חדש,
פר חטאת,
פו״ח מעד״ב פוק חזי מאי עמא דבר.
ערעון חוג׳
פרנש חדש,
חלה,
פו״ט פוחח פפח ,פרכשיס ועוביס.
פתוחי
פרת חטאת,
פרק ח׳,
פו״י פודה ומציל ישראל ,פורה יושף,
חותם ,פתח חרטה ,פתרון חלומות.
פרכשים ויחידים.
פח״ב פני חברו ברבים.
פוי״ק פורח יושף קהלס.
פחב״ל פנים־ חדשות באו לכאן.
פו״כ פשקיס וכתבים ,פרנו וכלל.
םו״מ פילה ומציל ,פחד ומורא /פח פח״ה פרק חזקת הבתים.
.
ומוקש ,פשח ומילה ,פשל ומשכה ,פחה״ט פתיחת חבור המשנה.
פלש ומדי ,פח״רו פי חכם חן.
פיכקים ומנהיגים,
פח״י פחד יצחק.
פשפש ולא מצא.
פחי״ם עק״ש פתן חרש יאטם משמוע
פי״נ פיגול ונוחר ,פלגשיס ונשים.
עניבת קשר שובה.
פוני״ט פגול ונותר וטמא.
פחל״א פירוש חילה לאבן עזרא.
פו״ס פתיחות ושחימוח.
פלכה פח״נ פחת כבילה ,פירוש חזון כחום.
פורק עול,
פו״ע פוק עיין,
פ״ח נ שב״ר פותח חותם כחש שרף
ועישתה.
בקצפם רודפים.
פו״פ פחד ופחת ,פליני ופלוני ,פריעה
פח״ס פעלים חשריס.
ופרימה.
פו״פ מל״ג פרוטה ופרוטה מצטרפות פח״ש פחח שפחתו.
פעולה
פ״ט פה טמון ,פותח טפח,
לחשבון גדול.
טובה ,פעולת טרחא ,פתוח טפח.
פו״צ פועלי ציון.
פט״א פטירת אהרן.
פו״ק פורים קטן.
פט״ב פעטערשבורג.
פוק״ע פוקח עוריס.
פו״ר פריה ורביה ,פרכשים וראשים .פטה״ק פטום הקטורת.
פליט ושריד ,פט״ח פטר חמור.
פו״עז פיו ולבו שויס,
פ ט״ט פטירת משה.
פר ושעיר ,פתילות ושמנים.
פט״ר פטר רחם.
פוש״ט פתילוח ושמנים.
פי׳ פירוש.
פות״ט פותח טפח.
פירוש זה<
פ״ז פיליפזאהן,
פירוש פ״י פורת יישף ,פושעי ישראל ,פ חי
פירוש יפה ,פכי יהושע,
יצחק,
זולתי ,פנה זיוה ,פשיקתא זוטרתי,
פכה
פכים יפית,
פני יצחק,
פרק זה ,פרשה זו ,פרשת זכור.
יקרת ,פעל יוצא.
פז״ב פרק זה בורר.
הגדולים(.
ם
ש
הן)
הכ
פז״ה פנחש זעליג
פרק י״ג•
פי׳׳ב פושעים יכשלו בס,
פז״ק פני זוכרי קדושחן.
פיה״א פירוש הארון.

פיה״ב
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פיה״ב פרק-יו ס הכפוריס.
^ פי ה ״ מ פירוש המשכיוס.
םיה״נ פירוח הכושרין,
פיה״ק פירוש הקוכטרש ,פירוש הקצר.
פירוש הסרגוס.
פיה״ת פירוש הסורה;
פיו״ר פכיו ידיו ורגליו.
פיז׳ פיזרו.
פי״ל פעל יוצא לשלישי. .
פילב״ם פעל יוצא לב׳ פעולים.
פי״ק פורח יוקף קהלח.
פיר ש״י פירוש רש״י = Jר׳ שלמה יצחקי[,
פיר״ת פירוש רביכו חס.
פי
פי כבודו,
פ״כ פאר כבודו;
פרוכח כפורח,
כל ,פכי כבודו,
פרסיכהוכה ,פרטי כל ,פח כיקכין,
פח כוחיס.
פרק כלל
פ כ ״ג פרק כהן גדול,
גדול.
פכ״ד פרכא כל דהוא.
פרק כקוי הדס.
פכ״ד ,פרק כל הנשר,
,
פכה׳׳ב פרק כל הבשר.
פכ ה״ד פרק כקוי הדס; * .
פכה״ט פכי כל המזרס ',פר כהן משוס,
פרק כהן משוח.
פכה״נ פרק כל הכשבעזן.
פכה״צ-דפרק כל הצלמיס.
י פכ״ע פשוטי כלי עץ.
 ,פ כ״ צ פרק כיצד צולין.
פ״ח שמ״ן אי״ן פוחח כ חג שלא מדעח
ככחנ אליו ישככו כחש.
פ״ל פחח לעחיד ,פשול לעדוח ,פרח
לבכון ,פרפראוח לחכמה ,פרשחי
למעלה ,פשיעא לי ,פח לחס.
פל״א פלוכי אלמוכי.
פל״א הפל״א פוחח לא:רח אחריס
הוכן פחן לכשוך אוחו•‘.
'
פלא״ה פשט לו אח הרגל.
פלכ״ג פלגש בגבעה.
.
פל״ד פרנק לפי דורו.
•

פב!)ש^׳פ

פלה״ג פרק לולב הגזול.
פל ה״ מ פלג המכסה.
פלו׳ פלוכי.
פלוכ״ה פלוכי וכהן הוא^ .
פלו ס׳ ה טדי׳ פילסופיא המדיכיח.
פל״י פירוש לקוטי יוקף.
פלימ״א פירוש ליש מפרשיס אחריס.
פל״ל פרק לרעב לסמך.
פל״ט פרא למוד מדבר.
פל״נ פסוח לככבד.
פל״ע פקול לעדוח.
פל״פ פשוק לי פקוקד•
פל״ק פראג  -לובלין ״ קראקויא.
פל ש״צ פחחו לי שערי צדק.
פ״מ פאר מעלחו ,פגר מובק ,פגרים
פועל ממש,
פה מלא,
מחיס,
פי
פסוח משכיס ,פטירח משה,
פכי מלך,
פכו מקוס,
מעלחו,
פכים
פכי משה ,פכיס מאירוח,
מועילוח ,פכיס מקבירוח ,פקולי
פקס
מוקדשין ,פקס מעובין,
מצריס ,פקל מיכה ,פרי מגדיס,
פרשאוח מרובעוח ,פרקומי מילחא,
סרקי משה.
פמ״א פכיס מאירוח ,פרח מטה אהרן.
פמ״ב פטומי מילי בעלמא • ,פכי משה
בראשיח.
פמ״ג פסוח מג׳ ,פרי מגליס.
פמה״ט פטור מן המצוח.
■
פמה״ם פטור מן הקוכה.
פמה״צ פולש מן הצבור.
•
פטו״מ פקס מצה ומרור.
פט״ז פכי מזרח.
פמ״י פימ ש מכסח יעקב.
פמכ״ו פסוח מכזיח.
פמ״מ פה מפיק מרגליוח.
פמעה״ע פרוץ מרובה על העומד.
פמ״פ פרי מפרי.
פמש״ם — פמשמ״ע פמליא של מעלה.
פמש״פ פסוס משוה פרוטה,

פ״נ
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פ״נ פדיון נפש ,פה נטמן /פה כקבר,
פלגא כזקא /פנה כפחלי ,פעלים
נחים /פקוח נפשות /פלהא כדה,
פרקומי נישא /פרעה כבה; פרוש
כקפי /פתחי כלה.
פנ״א פכי אדם /פכי אריה.
פכב״י פכחם בן יאיר.
פנ״ג פני גיהכס.
פנד״ ש פקוח נפשות דוחה שבח.
פנ״ח פני חברו ,פכים חדשות.
פנח״ב פכי חברו ברבים.
פנ״י פכי יהושע ,פכים יפוח.־
פ:״מ פלגא כזקא ממרכא ,פכים מאירות,
פכי מלן ,פכי משה.
פנ׳ק פגול  -כיתר ־ קרבן ” ,פלגא כזקא
קכקא.
פנ״ק עכ״ס פגול כותר קרבן מעילה
כרת אקור ]לאונן[.
פס׳ פקוק /עשיקתא ,פשק.
פלז שמאלענשקין,
פ״ם פס שפין,
פרשה שתומה.
פס״ג פשול גויה ,פשח גדול ,פשיעה
גשה.
פשח דורות,
פס״ד פשיקי דזמרה,
פשק דין ,פקקי דינים.
פשק דין זה.
פסד״ז פשוק* לזמרה,
פםד״כ פשידא דכהן.
פסדר״ב פשיקתא דרב כהכא.
פס״ה פשק הלכה.
פסוד״ז פשוקי דזמרה.
פשוה״ג פשוקת הגרגרת.
פסוה״מ פשולי המוקדשין.

פסוהמ״ק ״

״

פסו״ח פשח וחטאת.
פםו״מ פשולי מוקדשין,
פשל ומשכה.
פסומו״ק פשולי מוקדשין.
פסו״ע פשולי עדות.
פ ס״ט פק*ק טעמא.

פשח ומילה,

פס״י פירוש קפר יצירה; פקיקתא ישנה.

-

פע״ר

פסי״ם פוטיפר ־• שוחרים  -ישמעאלים -
מדינים.
פסימר״ג פירוש שפר יצירת מר״א גרמיתא.
פסל״ע פשול לעדות.
פם״מ פשולי מוקדשין ,פשח מעובים,
פשח מצרים ,פשל מיכה.
פס מ ש״ק פירוש שפרי משלי שיר
)השירים( קהלת.
פס״ע פשולי עדות.
פ ספ סי״ מ פדה תועים פתח שומים
ישעך מצפים.
פשיק רישא'
פס״ר פשח ראשון,
פשיקתא רבתי.
פשקי חושפות•
פס״ת פשוקי תורה,
פ״ע פוקח עורים ,פוק עיין ,פורק
פשולי עדוח;
פי עוללים,
עול,
פקיחה
פעל עיבר ,פעל עומד,
פרקא עילאה;
פרי עץ,
עיכים,
פתחי עולם ,פתח עינים.
פע״א פעם אחת.
פע״ב פוק עיין בה ,פין ענה נד•
פע״ד פירוש על דבר.
פ*;״ד .פרי עץ חדר.
פעה״ק פה עיר הקדש.
פעה ש״פ פירוש על הגדת של פשח.
פע״ו פעל עומד ויוצא.
פעו״א פעולה אנושית ,פעולת אדם•
פעו״י פעל עומד ויוצא.
פ עד ע פלגא עלי ופלגא עלן.
״
.
״
פעופ״ע ״
פעולת שכיר.
פעו״ש פעולה שלמת,
פע״ח פרי עץ חיים.
פע״ט פעלא טנא.
פע״י פעל יוצא.
פעי״ה פה עיר הקדש.
פענ״ח פוטיפר ענה נפשו חנם.
פעי׳פ פכים על פכים.
פע״צ פעולת צדיק.
פעם ראשונה׳
פע״ר פעמים רנות,
פענח רזא.
'

פע״ש
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פע״ש פעס שניה.
פע״ת פורק עול סירה,
חורה.
פעת״א פירוש על חעכיא אפי.
פ״פ ״פ״ פעל; פה פראג /פוצה פה;
פחוח פחוח ,פקד פקדסי! פראכק־
פורע ,פרשה פהוחה ,פרשת פרה,
פסיל
פחח פתוח,
פתחון פה,
פשתים ,פתע פתאום.
פפ״א פרשת פרה אדומה.
פפא״מ פראנקפו^ע אם מיין.
פפ״ג ״פ• פעל גרונית.
פפד״א פראכקפורע דאדר.
פ פ ד״ ט פראכקפורט דמיין.
פפו״ד פתח פיך ויאירו דבריך.
.
פפ״ח פדיון פער חמור.
״
/,
פפט״ח //
פפ״כ פתו פת כותי.
פפ״ל פתח פיך לאלם.
פפל א״ה פתחון פה לאומות העולם.
פפלע״ה פתחון פת לעמי הארץ.
פפ״ט פתח פתוח מצאתי.
פפענ״מ פראכקפורע על כתר מיין.
פפ״ש פירוש פרק שירה.
פרי
פרחי צפין,
פ״צ פועלי ציון,
צדיק. .
פ צ״ד פצוע דכה.
פצע״ח פרו צדיק עץ חיים.
פ״ק פת קדוש ,פה קהלתיצו ,פורים
פירוש
קען ,פירוש קדמוניה,
קונטרק ,פשח קטן ,פרוטה קטנת,
פלחי קדם ,פי ט קטן ,פרק קמא,
■
פח קיבר.
פקבר״ט פקח בן רמליהו.
פק״ה פרי קדש הלולים.
פקוא״ט פקוד ואמרכל.
פקו״ט פרנקיס קציכיס ומכתיגיס.
פקי״ד ופס״ח טנ״ה ועצ״ר צרם וצל״י
קו״ם ותק״ע פקיד ]צו[ קורין קודם
פקח; מכה ]במדבר שיני[ קודם

פירוש על

פרו^״ל

צום ]תשעה באב[ קודם
עצרת,
צלי ]ואתחנן[ ,קום ]כצביס[ קודם
תקע ]ראש השנה[.
פקיד״ן פה קדיש יאמר דבר זה.
פק״ל פרצת קוראה לגנב.
פק״נ פקוח נפשות.
פק״ע פקיחת עיכים.
פק״ק פח קהלת קדש.
פק״ש פרשת קריאת שמע.
פק״ת פרק קכין תורה.
פר׳ פרק ,פרשה.
פ״ר פגיעתן רע ,פירוש רש״י ,פלח
רכב .פכי רבה ,פני רבו ,פשוק
ראשון ,פשח ראשון ,פשיק רישא.
פש־קתא רבתי ,פעמים רבות ,פעם
ראשונה ,פענח רזא ,פרדק למוכים,
פרועי לאש ,פרק ראשון ,פרשה
ראשונה.
פרוטה אחרונה,
פד״א פרא אדם,
פרוטה אחת ,פרי אדמה ,פרקי
■
רבי אליעזר.
פר אד״ ט פרק רבי אליעזר דמילה.
פרדש דוד,
פר״ד פירוש ס דוד,
פרשת דרכים.
פרדל״ג פשיק רישיה דלא ניחא.
״ ליה.
״ ׳ .״
פ ^דלנ״ל ״

פו״ו״גידו״ל
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n

II

II

II

פרד״ם פשט רמז  -דרוש  -קוד ,פנחש
רפאל די שיגורה.
פרד״ק פירוש ר׳ דוד קמחי.
פרד״ר פרדק רמוכיס ,פרשת דרכים.
פרדר״א פלקא דרבי אליעזר.
פרה״א פרי האדמה.
פרה״ע פלי העץ.
פרו״א פרוטה אחרונה.
פ ח ״י פקיק רישיה ולא ימות.
פכי רוס
פרו״ב פאר רום כבודו,
כנודו.
פרו״פ פריעה ופרימה.

פרופ״ר

״

S
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פ ד ד ר פריה ורניה.
פר״ח פירוש ר׳ חננאל״
פרי חלש.
פר״ח עש״ן בעד״י פלץ רס חצרון עמינדב
שלמון נחשון נועז עובד ישי דוד.
פר״ט ת״פ ז״ט פשטא רביע טרחא חביר
פשטא  qprטפחא.
פרפראוח
פר״י פירוש רביכו יצחק,
פרק ר׳ ישמעאל.
ר׳ יעקב,
פרי״ו שירוש רבי יואל.
פר״ט פאר רום מעלהו ,פרי מגדים.
פר מ ב מ״ ש פ־רוש מבעל מללש'שמואל.
פרמ״ג פרי מגלים.
פר״נ פרסה נשמחו.
פ ת׳ ם פס רחמן נאמן קבלן.
פר״ע פרי עץ ,פרק רבי עקיבא.
פר״צ פרחי צפון ,פר‘ צל־ק.
פרצו׳ פרצו . q
פר״ק פרק קמא.
.
פרק״א פרקי אבות.
פר״ר פרועי ראש.
פר״ש פירוש ר׳ שמואל ,פרח שושן,
פריקת שלום.
פרש״ז פילש שלי זיו שכינסו.
פד״ ת פירש רביכו תס .פרי תבואה,
פרי תואר.
פירות שביעית,
פ״ש פליון שבוייס,
פי שניס׳ פני שור ,פכי שכיכה,
פעולה
פקח שני,
פכי שלמה,
שלמה ,פעולת שכיר ,פעס שניה,
פרח שושן ,פריישטאלט ,פריקת
שלום ,פריקת שמע ,פרצו  qשלם,
פרק
פרק שירה,
פרצו qשפיר,
שלום ,פרשת שקליס; פתחי שערים,
פח שחרית.
פש״א פרו של אהלן ,פתחו של אולם.
פירשו חכמינו/

!

פתש״א

פש״ג פח של גויס.
פשג״ג פת של גויס נקיה.
פש״ד פשטא לקרא.
פש״ה פתחו של היכל.
פש״כ פת של כותי.
פש״ל פעלים שלמים ,פשיטא ליה.
פקלו של
פש״מ פמליא של מעלה,
פשוטו של מקרא.
מ־כה,
פ שמ״ט פמליא של מטת.
פשמ״ע פמליא של מעלה.
פשג״פ פיקח שכשא פיקחית.
פש״צ פתחו שערי צדק
פש״ק פרשת שקלים.
פשר״א פירוש שיר)השירים( רות אקחי.
פש״ת פטרית שבכית חרוכית.
פשיין’
פכי תבל,
פ״ת פי תקרא,
תורה ,פקקי תוקפות ,פרי תארי
פרי תביאה ,פרקא חתאה ,פרשת
תוכחה ,פשטא תביר ,פתחי חשובת׳
פתח תקוה ,פתיל תכלת.
פת״ד פתח דנרי.
פתד״ל פתיחות דלתות.
פתה״ב פתח הבית.
פתה״ד פתח הדבור.
פתה״ק פתיחת הקנר.
,
פתדד ש פתח השער.
פתו״ש פתילות ושמכיס.
פתרון חלומות.
פת״ח פתח חרטה,
פתיו״ס פי תקרא יורד וקוחס.
פת״כ פתיל תכלת.
פן תמצא לומר.
פת״ל פוק תכי לברא,
פת״ע פתחי עולם ,פתח עיניס.
פת״פ פצע תחת פצע.
פת״ק פתח תמורת קמץ.
פת״ש פתחי תשובה.
פת ש״א פתחו של אולם
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צהי^

צ׳

צ׳ לדיק ,להריס ,ליון ,לרה; צריך.
צ״א לכי אשכנזי ,לד אחד ,לדיק אלהיס׳
ללס
לואר אחד ,לולה אכושיח,
אלהיס ,לרוח אדום.
צא״כ לאן ברזל.
לאס
צא״ה צדיקי אומוח העולם,
הככביס.
צאד,״כ לאח הככביס.
צאה״ש לאח תשמש.
צא״ו לעיר אנכי ונבזה.
צאו״ר לאינה וראינה.
צא״י ליוני ארץ ישראל.
צא״ל צריך אני לומר ,צריך אני לעיין,
צריך
צריך אדם ]אתה[ לדעת,
אתה לומר.
צא״מ לדק אזור מחניו.
צא״נ לורה אנושית.
צא״ק לאן קדשים.
צא״ת צריך אללי תלמוד.
צריך
צריך באור,
צ״ב לאן ברזל,
בדיקה.
צב״א צבי בן אריה.
צב״ד צריך בדיקה ,צריך בית דין.
צורת בית
צב״ה לבי בארץ החיים.
המקדש ,לער בעלי חיים.
צכה״ין צורת בית המקדש.
צכרד צדיקים בינוניס ורשעים.
צב״ח לער בעלי חיים.
לדיק באמונתו
צב״י לבי בן יעקב,
יחיה.
צבי״א לבי בן יעקב אשכנזי.
צב״מ צרת בת ממאנת.
צכ מ״ט צריך באור מאי עעמא.
צב״ע לבת בלבת עשויה.
צכ״צ צדיק בן צדיק.
צכ״ר צדיק בן רשע.

צב״ש לבי שבור.
צ״ג צדיק גמור ,לדקה גדולה ,ליס
למר גמלים,
גדליה .לירך גדול,
למר גפן ,לרה גדולה.
צ״ד ליף דבש ,ציית דינא ,צמח דוד.
צד״נ צדיק גמור ,לדקה גדולה.
צד״ה לבי בן הבבלי ,לדוק הדין.
צדו״מ לדקה ומספע.
צדי״ק ל׳ אמניס  -ד• קדושות  -י'
קדישיס ־ ק׳ ברכות.
צד״נ צרי דבש נכאת.
צד״נ לב״ש צרי דבש נכאת לע בעניס
ושקדים.
צד״ק צביונן ־ דעתן ־ קומתן.
צ״ה צאת הכוכבים ,לדוק הדין ,להר
התיבה ,צומת הגידין ,צורך היום,
צורת  :הארץ- ,הבית- ,הפרצוף,
הפתח ,לחות הלשון ,צל העולס,צרור
צנצנת המן ,צרור החיים,
המור ,צרת הנפש.
צה״א צירה האמתית .,צורה האנושית,
צורח הארץ.
צה״ב לבי הירש בודק ,צורת הבית,
צרכי הבעל ,צרכי הבית.
צה״ג צומת הגידין.
צה״ד לדוק הדין.
צהה״ב ציני הר הברזל.
צהזצ״צ לדוק הדין וצדקתך לדק.
צה״ח לבי הירש חיות ,צרור החיים.
צה״י צורר היהודים ,צורך היום.
לדוק הכהן,
צה״כ לאת הכוכבים,
צרור הכקף ,צרכי הכהונה ,צרכי
הכנקת.
צה״נ צרת הנפש.
צה״ע צל העולם ,צרכי העדה.
צה״פ צורת הפרצוף ,צורת הפחח.
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צי״ע

צרכי צומ״ר צואה ומי רגלים.
צהיר צבי הירש לאביכאוויץ/
צר״נ צדיק ונושע ,צדיק ונשגב,
הרבים.
ונקי.
צה״ש צאח השמש .צבאהשמיס ,צד
צו״ע צדקות ועוז ,צור עולמים ,צורן
השוה .צד השלילה.
עליה.
צה״ת צהר הסיבה ,ציון הלא חשאלי.
צ״ו צא ולמד ,צא וראה .צמר ופשחיס ,צו״פ צורת פנים ,צורת פתח ,צמי
ופשתים.
צעיר ונבזה /צפון ודרום.
צדיקים וצדקניוח,
צו״א צבי ואיל /צדוק ואביתר ,צדק צו״צ צד וצד,
צדקתן וצדקתן צדקתן ,ציה וצלעוח׳
ואמונה.
צרה וצוקה.
ציא״נ צורן אוכל נפש.
צוצ״צ צרותיהן וצרות צרותיהן.
צו״ב צאן ובקר.
צו״ק צדיק וקדוש.
צובהמ״ק צורת ביס המקדם.
צוקו״פו צום קול ממון.
צוכדם צום ובכי ומספד.
צוק״ט צוקקערמאנרל.
צו״ג צום גדליה .צורן גדול.
צוג״ח צדקה וגמילות חסדים.
צו״ר צא וראה ,צאינה וראינה ,צדיק
ורשע.
צר״ד צפון ודרום
צו״ה צומח הגידין /צורן היום ,צורת  :צור״ל צדיק ורע לו.
הארץ- ,הבית- ,הפרצוף- ,הפתח ,׳ צור״ל רוט״ל צדיק ורע לו רשע וטונלו.
צוה״א צורה  :האמתית- ,האנושיחI .
צורת הארץ.
צור״ט צורבא מרבנן.
הבית.
צורן
הבית,
צוה״ב צורת
צור׳ טעוק׳ צורות מעוקבות.
צוד,״נ צומת סגידין.
צו״ש צולן שבס ,צורן שעה.
צוה״י צורן היום.
צ׳׳ז צד זה.
גמור.
היום
צוהי״ג צורן
צ״ח צא חשוב ,צבי חיות ,צדי חלזון׳
הפתח.
צורת
הפרצוף,
צורת
צזה״פ
/
צמד חמורים.
צוה״ת צוהר התבה.
צט״ח צומח חי מדבר .צורח חמרי.
צירים
וחסיד,
צדיק
צו״ח צא וחשוב,
צחמה״א צריבה חליצה מן האמין.
צרח
וחסידה,
צנועה
וחבלים.
צ״ט צפרא טבא.
'
וחשכה.
צט״ב צורה טבעית.
’
צוט״ל צדיק וצווב לו.
צטח״י צפת טבריה חברון ירושלים.
ציון
ישראל,
צורף
צו״י צדיק וישר,
צ״י צורף ישראל ,צ׳ יום ,צרין ישיג♦
,
וירושלים.
צי״א צירופי אותיות.
כפור,.
צו׳׳ב צום
צדיקים ילכו
צי״ב צדיקים יבאו בו,
צו״ל צא ולמד ,צדיק וטוב לו ,צדיק
בס.
־ורע לו.
ציב״ד צדיק יי בכל דרכיו.
מרבנן,
צורבא
ומשפט.
צדקה
צו״ט
צ״׳ו ליין וירושלים.
צורכי מילה ,צירה מטבע' .
צי״ל צמח יי לצבי.
צומה״ג צומת הגידין.
 ,צדקו יגן
צי״ע צדיק יקוד עולם,
צומ״ט צולס מטבע.
עליו.
צס

ציסו״ע

-

ציסו״ע צדיק יסוד עולם.
a
,,
ציס״ע ״
ציצ״ת צדיק יבדוק ציציוסיו סמיד.
ציקבע״י צור ישראל קומה בעזרס ישראל.
צי״ת צעקחכו יודע סעלומוח.
צעירי
צוס כעור/
צ״כ צד כרח!
כהונה /צפור ככף; צריכוס כונה.
צדיק
צ״ל צבי לצדיק! צדה לדרך,
צפון לדרוס!
צלמיס!
לברכה!
צריך  :להגיה! -להיוח! -לומר -ליישב!'
לפרש.צלא״ע צריך לומר אסס עד*.
צל״ב צריך לבאר! צריך לברך! צריך
לי באור.
צדיק
צלכ״ה צאי לך בעקבי הצאן!
לפני בדור הזה.
צלכה״ד צריך להפריד בין הדבקיס.
צלב״י צדיק לעולס בל ימוע.
צל״ג צלעוח גדולוס! צריכה לגופה.
צל״ד צדה לדרך.
צלה״ק צריך להקדים.
צלה״ת צריך להסעכוח.
צלו״ל צדה לדרך וזוודין לאורחא.
צל״ח ציון לנפש היה.
צל״י צדק לפניו יהלוך.
צל״ב צריך לכון.
צלכ״ב צריך להסענוס כל כך.
צל״מ צר לי מאד.
צלל״ש צריך להעלוה לו שכר.
צריך
צל״ע צדקתו לעולס עומדה!
להמתין עד! צריך להתפלל ערבית,
צריך לי עיון! צריך לעיין.
צלע״ג צריך לו עיון גדול.
צלע״י צריך לעשות על ידי.
צלעכ״ם צריך לאכיל על כל פניס.
צל״פ צריך לפרע! צריך לפרש.
צל״צ צבי לצדיק ,צמח לצבי! צריך
לציין.
צל״ק צלעות קכיכות.
צל״ר צדה לדרך רש״י.
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צע״צ

צריך
צל״ת צדקתו לעולם תעמוד!
להיות תחתיו! צריך לי תלמוד.
צ״ם צא מהן! צבי מודח! צבי ממלכות!
צורבא מרבנן! צורה מינית! צור
מכשול ,צורת משבע! צלם מקום!
צרעת ממארת.
צניף מלוכה!
׳
צש״א צור משלו אכלנו.
צמא״ל צריך מנין אחר להתירו.
צרת
צמ״ג צמר גמלים! צמר גפן!
מחזיר גרושתו.
צמ״ד צמח דוד.
צמו״פ צמר ופשתים.
״
צמופ״ש ״
צמ״ן צפונית מזרחית.
צמ״ח צמד חמורים.
צפוח״נ צדק מאדים חמה נגה.
צממ״ח צלתה מרובה מחמתה.
צם״נ צדיק מצרה נחלץ.
צמ״ם צכא מלא שפרי.
צמ״ע צפונית מערבית.
צמ״פ צמיד פתיל.
צפ1״ר צירבא מרבנן! צמר רחלים.
צ״נ צרת נפשו.
צנ״ה ציץ נזר הקדש■ .
צנ״י צריך נעילת ידים.
צני״ת צניף תפארה.
צנ״צ ציצת נובל צבי.
צנ״ת צניף תפארה.
צ״ם צחיח שלע.
צ״ע צדיק עליון! צור עולמים! צריך
עיון ,צר עין! צרת עמה.
צריך עיון
צע״ב צריך עיון במקומו!
בשישו.
צעב״ח צער בעלי חיים.
צע״ג צריך עיון גדול.
צע״ד צורתא עבידא דבעלא.
צעו״ג צעיר ונבזה.
צע״ל צדקתו עומדת לעד.
צע״מ צרכי עמך מרובים.
צע״צ צעירי ציון.

צע״ר!
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צצ״ת לדק לדק חרדוף.
צע״ק צדך עיון קצח.
צדיקים קדושים/
צ״ק לאן קדשים,
צע״ר צריך עיון רב.
לורך קיום ,לורך קלס.
צ״פ ’לירח פסח; צמיד פתיל /צפירח
צק״מ לוס קול ממון.
פאר /צפנת פענח.
צק״ר לדיק קדוש רשע.
צפו״ד לפון ולרום.
צ״ר למר רחלים ,לרח רבים.
צפ״כ לפור ככף.
צרה״ט צרור המור.
צפמ״ן לפוכיח מזרחיח.
צרה״ג לרת הכפש.
צפמ״ע לפוכיח מערביח.
צפנ״ת פענ״ח לדיק פכיפע נגד חאוסו צרוה״ח צרור החיים.
לופת 'צרוה״מ לרור המור.
פוע־פר עכה נפשו ח נ ס ,
פודה נביא חומך פוהר ערום נבון צרח״ג לרה רבים חלי כחמה.
לרת מחי.
צר״מ לרעח ממארח,
חוזה.
צפ״ע למר פשח־ס עור ,לפכח פערח .צר״ע צריך עיון ,לר עין.
לסורן
צ״ש צורך שעה׳ לח שפחיס,
צפ״ש לפורן שמיר.
צפ״ת לבי פאר חפארת ,לפירה חפארח,
שמיר ,לרופי שמות ,צרכי שבח.
לפכח פעכח חורה.
צשי׳פ ללוחית של פלייעון.
צפת״ו לפח חבכה וחכיכן.
צש״ת לרה שלא חבא.
צ״צ לדי לדדין ,לדקסך לדק /לחה
צ״ת לבי תפארה ,צדיק תחתון ,צדיק
לכיףתפארה ,צריךתלמוד.
תמים,
למח לדיק,
ליוני ליון/
למא,
צת״ב לוס תשעה באב.
לרס
לרכי לבור/
למח לדק,
צרתה.
צת״ג לדקחך תמיד גמלם.
צצוא״ה לדקחך לדק ואב הרחמים.
צת״י לרה תקוה ישועה.
צצ״מ לידח לבי מודח.
צת״מ לדקה חליל ממוח.

ה׳
קבר ,קדוש /קדיש,
קוכערק ,קוף ,קלף,
קצול׳ קלת ,קרי,
קשח׳ קשור.

ק׳ קב ,קבלה,
קהלה ,קול,
קז/
קמ^׳
קרבן ,קרוב׳
קא׳ קאמר.
ק״א ק׳ אמה ,קבלת אחריות ,קבר
אבות ,קול אלהיס ,קול אריה,
קוכערק אחמן ,קטכי אמכה ,קיכח
קפילא
קנאת אפרים,
איכה,
ארמאה ,קפיצת אלז ,קלוי א ק,
קריח
קרבן אהרן ,קרנן אשס,
ארנע /קשר אגודל.

קא״א קשט אמרי אמת.
קא״ב קאליכעללעכבאגען.
קאה״ש קרוב אל השכל.
קאו״ו קרבן אשם ודאי ותלוי.
קאו״נ קטן אוכל נבילות.
קא״י קוה אל יי.
קא״ל קאכל ליה ,קאמר ליה.
קא״נ קרקע איכה כגזלת.
קא״ם קכין אגב קודר.
קא״ע קרוב אלל עצמו.
קא״פ קרוב או פקול.
קא״ק קול אומר קרא.

ר!א״ר
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קצור 6בן לש״ד.

קא״ד קאמרו רבכן;
קא״ש קהל אשככזיס.
ק׳
ק״ב קאדלגורג ' ,קארלשבורג״
ברכוה ,קדושי ביאה ,קדש ברנע/
קופה
קול ברמה,
קול ביכיס,
בשמים ,קיר ברזל ,קלויזעכבורג,
קכיביכה ,קעכיגשבערג ,קרועי בגדים.
קכ״א קבר אבוה ,קיצור ביה אפרים.
קב״ג קבוץ גליוה.
קכ״ד קאבערקדארף.
קבד״ה קדשי בדק הביה.
//
״
קכדה״ב ״
קבד״י קביע דירחי.
קב״ה קודשא בריך הוא ,קדשי בדק
הביס.
קבה״ב קדשי בדק הביס ,קודם בכין
הביס.
קכה״ו קודשא בריך הוא ושכיכסיה.
קבה״ט קודם ביאס המשיח.
קבה״ע קבלה העדים.
קכה״ת קבלה ההורה.
קב״ו קדשנו במצוסיו וצוכו.
קבו״ה קבלה והולכה.
קבו״מ קבורה מהים.
קבומ״מ קבורה מה מצוה.
קבומ״צ קבר ומצבה.
קבו״ש קיץ בושש.
קב״ח קבלה חרס.
שב״ט קבלת טומאה.
קב״ל קול בן לוי.
קבל״נ קבלהי לנכון.
קב״מ קבלה מעשוה.
קבמ״ם קדוש במקום שעודה.
קב״נ קבלת נזיפה ,קול ברמה כשמע,
קריאה בלי נקודות.
קכ״ע קבלת עדות ,קודם בריאת עולם,
קיל באשה ערוה ,קיבל עליו.
קכעומ״ש קבלת עול מלכות שמיס.
קכפש״ב קבלת פכי שכיכה.

הדל״ב
קוצץ בן קוצץ,

קב״ק קבצן בן קבצן,
קמצן בן קמצן.
קבר״ה קרי ביה רב הוא.
קכ״ש קבלת שגת ,קרן 3ן שמן.
ק״ג קבוץ גליות - ,קדושין גמורים,
קהלה גדולת ,קול גדול ,קילא־
קכין גמור,
גראמס ,קמץ גדול,
קצין גדול ,קשר גודל.
קגא״ם קכץ גמור אגג שודר.
קג״ה קא גליש הכי ,קשה גזל הנאכל,
קגו״ש קכין גמיר ושלם.
קנ״מ קדושין  -גילוי דעת  -מומר.
קדושת דמים,
ק״ד קאבערשלארף,
קוצר
קדיש דרבנן ,קהלת דוד,
דעתי ,קורט דם,״ קישור דברים,
קפיצת
קכין דמים ,קפיצת דם,
דרך ,קצורי דינים.
קראל״פ קרייכא דאגרתא איהו להוי
פרווכקא.
קדב״ד ,קדשי בדק הבית.
קד״ג קדושין גמורים.
קדוש החדש,
קד״ה קודם החופה,
• קדוש הלבנה ,קלוש השם.
קדה״ג קדושת הגוף.
קדה״ח קודם החופה ,קדוש החדש.
קדה״י קדוש היום ,קדושת היום.
קדה״ל קדוש הלבנה.
קדה״ע קדמות העולם.
קדד.״פ קודם הסשח.
קדה״ש קדוש השם.
קדו״א קרח דתן ואבירם.
קדוה״ג קדושת הגוף.
קדוש״ש קדושת שביעית.
קד״ח קבלת דברי חברות ,קדושה
חמורה ,קדשים חמורים.
קד״י קביע דירחא ,קדיש יתום ,קיקיון
דיונה.
קד״ל קדושת לוי.
קדל״ב קאדלבורג.

הדל״פ
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קדל״פ קלא דלא פקיק.
קדושס וועשלו
קד״מ קלושי ממון,
קין
קדמה מזלחה; קדשי מזבח,
לול מנשה.
קדמ״ך תמי׳ ם קלמא  -דרגא  -מרכא ־
מרכא כפולה  -תלישה קטנה  -מהפן -
ירח בן יומו  -מוכח ] -כגיכוס
המחברות[.
קרמש״ע קצורי ליכיס משלחן ערון.
קד״ס קלושא לשדיא.
קד״פ קלא ללא פקיק ,קמחא לפקחא.
קד״ק קדושה קלה.
קדק״ד קלשי קלשיס.
קדק״ל קדשים קליס.
קד״ר קלים לרבנן.
קד״ש קלירא לבי שותפי ,קדשי שמיס.
קדשאמ׳יל קלושין שאין מקורין לביאה.
״
י!
/,
U
קדשמ״ל
קדושת היום,
ק״ה קדושת הגוף,
קודם הדבור ,קודם החופה ,קודש
הלולים ,קול הקורא ,קופתתלוכליס,
קטרת הקמיס,
קורא הדורות,
קצור
קן הפלאות,
קכץ הגוף,
העבלוכוח ,קריאת  :הגבל- ,ההלל,
המגילה- ,הפלשה- ,התורה.
קה״א קהלת אשכנז.
קהבמ״ב קללות הבאות מחמת ברכות.
קהלה גלולה,
קה״ג קלושת הגוף,
קנין הגוף ,קריאת הגבר.
קה״ד קודם הלבול,
קהו״ע קהל ועלה
קה״ז קצור הזהר.
קלוש החמה,
קה״ח קלוש החלש׳
קולס החופה ,קול המון חוגג ,קכין
החכמה ,קלות החשן.
קת״ט קליפות הטמאות.
קה״יקבהישל ,קלושהיום ,קלושתהיוס,
קהלות ישלון,
קהלות ישראל,
קהלות יעקב ,קהלת יצחק .,קרבן
היום ,קרבכות היחיד' .

מוב״נ
קהל׳ קהלת.
קה״ל קלוש הוא ליי ,קדוש הלבנה.
קד,״ם קהלות מזרח ,קריאת המגלה.
קהמ״ש קבל האמת ממי שאמרו ,קו
המשוה.
קה״ס קהלות ספלל ,קונטרס הקפקוח,
קקת הקופל.
קה״ע קבלת העדים ,קיכטלס העגונות,
קולות העתים ,קרבן העדה ,קלגן
העני.
קהע״י קהל עדת ישורון.
קולס הפרק׳
קה״פ קולס הפקח,
קהלות פולין ,קכץ הפילות ,קריאח
הפרשה.
קרבן תצבור׳
קד,״צ קהלות צרפת,
קלן חצבי ,קלן הצדיקים.
קה״ק קלש הקדשים ,קהלות הקדש׳
קול הקורא.
קה״ד קהלת רבה ,קופת הרוכלים.
קלושת השבח׳
קה״ש קלוש השם,
קידם השבת ,קו
קהלת שלמה,
השוה ,קיום השטר ,קריאת השם.
קרבן התמיד׳
קד,״ת קבלת התולה,
קריאת התרנגול׳
קריאת התורה,
קרן התורה.
קו׳ קוכטלס׳ קושיא.
ק״ו קב וישר ,קב ונקי ,קלוש ונייד׳
קל
קטן וגדול,
קולא וחומלא,
וחומל ,קנים והגה.
קוכטרק אחרון׳
קדא קולף ואוכל,
קידושא ואבדלתא.
קד׳ב קליש וברכו ,קול בוכים ,קול
בלמה ,קופץ בראם ,קופת בשמים׳
קולות בית ,קמא ובתרא.
קובבשק״ו קל וחומל בן בכו של קל
וחומל.
,
קוכ״ה קולשא ברין הוא.
״ ושכיכתיה.
«
קובהד ש ״
קוב״ל קול בן לוי.
קוב״ג קול ברמת כשמע.
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קובש״א קורוס ביחו של אדס.
ומרים ,קשס ומגן.
קו״ג קול גליל׳ קושיא גדולה ,קנון קומ״ת קודם מחן חורה.
וגדול ,קרחח וגבחס.
קו״נ קב ונקי.
קוגז״ד קודס גזר דין.
*
קונ״י קונטלש יושף.
קו״ד קוץ ודרדר ,קוצר דעהי ,קולנו קונשט׳ קונשטאנטינא.
קו״ם קל וחומר שחום.
דס׳ קשואץ ודלועין.
קום ועשה,
קו״ע קול ושוברו עמו,
קודה״פ קודם הפשח.
קושיא עצומה,
קוכטיש עגונוח,
קו״ה קומץ המנחה,
קרח ועדחו.
קורא הדולוס.
קוה״ד קודם הדבור,
קוע ד קוצר עניוח דעחי.
קוה״י קודם היום ,קורוח הימים.
קופ״ב קופץ בראש ,קופח בשמים.
קוד.״מ קול המון.
קופד,״ר קופת הרוכלין.
קוהמ״ם קושיה המפרשים.
קוה״ם קוננולש הספקוה.
! קוצ״ד קיצר דעח.
קוה״ם קודם הפשח.
קוצש״י קולו של יוד.
| קו־׳ק קאת וקפוד ,קול קורא ,קיץ
קו״ו קלייכווארדיין.
קו״ן קודם זה ,קודם זמן ,קול זמרה,
וקציר ,קשה וקשה.
קו״ר קול רם ,קול רמז ,קורח רוח,
קומה זקופה.
,
קרן ורביח.
קוז״א קידם זמן אישורו.
קול
קו״ש קול שמחה ,קול שופר,
קוו״ם קודם זמן פרעון.
קודם
חופה,
קודם
קו״ח קהל וחזן,
ששון ,קונה שביתה ,קרא ושנה,
חורבן ,קודם חצוח ,קודם חשבון,
קרחה ושליטה.
קולא וחומרא,
קו ומונו,
קול קו״ש וקו״ש קול ששון וקול שמחה.
חחן ,קור וחום ,קל וחומר ,קרן קושנבה״ע קודם שנברא העולם.
וחומש ,קשה וחצים.
קול תרועה.
קו״ת קודם חפלה,
קוחבה״ם קודם חילבן ביס המקדש.
קות״מ קודם חפלה מרשף ,קודם תפלח
קוחב״ר קודם חורבן ביס ראשון.
מנחה.
קוחב״ש •קודם חורבן ביה שני.
קות״נ קולס חפלח נעילה.
קוחד,״ב קולס חורבן הביס.
קות״ע קודם הפלת ערבית.
קוחו״א קרן וחימש ואשם.
קות״פ קדשנו ותפארתנו ,קוים חפלה.
קו״ח וקו״כ קול חסן וקול כלה.
קודם
קות״ש קודם תפלת שחרית,
קו״ט קורע טפח.
תקיעת שופר.
קו״י קול יהודה ,קול יעקב.
ק״ן קדוש זקני ,קודם זה ,קול זמרה,
קו״כ קודם כל ,קול כלה ,קרי וכסיב,
קומה זקופה ,קצור זהר ,קרן זוית.
קשס וכידון.
קז״א קודם זמן אישורו.
קוכ״ד קודם כל דבר.
קוה״ש קודם זריחת השמש.
קו״ל קל וחומר לטפשים.
.
קז״פ קודם זמן פרעון.
ק״ח קאקי חיורי ,קבלת חכם ,קבלת
קול״ב קרי ולא כסיב.
חרם ,קבירח חמור ,קודם חופה,
קול״ק קול קולא ,קיימו ולא קיימו.
קודם חורבן ,קודם חצות ,קודם
קו״ם קבר ומצבה ,קולוסומטל ,קול
קללת חנם,
קול חתן,
חשבון,
מבשר ,קל וחומר מפורש ,קשים

1
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קרבן
קנה חכמה׳
קמץ חטך
חגיגה ,קרבן חטאת׳ קרית סנה.
קחבה״ט קודם חורבן בית המקדש.
קסב״ר קודם חורבן בית ראשון.
קחב״ש קודם בית שני.
קח״ד קרית חנה דוד.
קחה״ב קודם חורבן חבית.
קחו״ב קול חתן וקול כלה.
קח״ז קנין חזקה.
קח״י קבורת חמור יקבר.
קחמג״ד קאקי סיורי משלחי גלימא
דאינשי.
קחמ״י קנקן חדש מלא ישן.
קח״צ קודם מצות.
ק״ח צ״ד גז״ע טפס״ר אותיות שרשיות.
קח״ש קטינא חריך שקי.
ק״ט קורע טפח׳ קן טהור.
קט״א קטני אמנת.
קטה״ס קטורת השמים.
קטו״ג קטן וגדול.
קט״ט קמחא טחינא טחנת.
קט״ט קטב מרירי.
קט״ם קטורח שמיס.
ק״י קבלת יקוריס׳ קדוש ישראל׳ קדיש
יתום׳ קהל יראים׳ קהלת יעקב׳
קול
קול יהודה׳
קהלת יצחק׳
קונס יין׳ קסת יהונתן׳
יעקב׳
קפיצת יד ,קצר יד׳ קרבן יחיד.
קי״ב קול יי בכח.
קיד׳ קידושין.
קידו״ר קידוש ידים ורגלים.
קי״ה קדושת יום הכפוריס.
קיה״ח קידוש החדש.
קי״ו קידוש ידים ורגלים.
קירא קומה יי ויפוצו אויביך.
קיוק״צ קרבן יחיד וקרבן צבור.
קיו״ר קידוש ידים ורגלים.
קיי״ל קיימא לן.
קי״ל קדוש יאמר לו׳ קויתי יי לישועתך׳
קיס ליה.

יןל*ש

_ _________

קימ״ל קיימא לן.
קי״נ קרח ישו כוצלי.
קינ״ה קידוש יין כר הבדלה.
קי״ס קריעה יס pו.q
קי״ע קול יעקב.
קי״פ קוכערק יציב פתגם.
קי״ק קהלה יעקב קהלת.
קיר׳י׳ה קיקר ירוס הודו.
ק״כ קבוצה כ /qpקדושי כ /qpקולם
כל /קול כלה /קכין  ,qpDקערם
כ /qpקראו כן.
קכ״ד קודה כל דבר.
קכ״ז ק״כ זקנים.
ק״ל קאמר ליה; קבלתי לנכון; קלי®
קודם לכן׳
קלושה לוי,
לבנה;
קידש ליי /קיימא לן ,קיס לים׳
קל להבין׳ קרי להו; קשה ליה׳
■
קשה לב.
קל״ב קדוש לבנה; קלויזעכבורג.
קלבד״ט קיס ליה בדרבה מיניה.
״
״
קלבדר״מ ״ ״
קלכה״ש קרוב לבין השמשות.
קל ב פ׳ מ קונות לו בכל מקום.
קים
קלב״מ קונוס לו בכל מקום,
_
ליה בדרבה מיניה.
קל״ח קלעים לחצר׳ קנת לך חבר•
קל״ט קשה לי טובא.
קלט״ב קינות לט׳ באב.
קלי׳ קליפה.
קל״י קויחי לישועתך יי.
קל״כ קודם לכן.
קלכה״נ קידם לכל תנמצאיס.
קל״ל קדשה לעתיד לבא.
קי^״ט קרוב למלכות.
קל״נ קשרו לצבוע נשברה.
קרוב לשיף
קי^ס״פ קי־וב לקיך פיק/
פרשה.
קלע״ל קדשה לעתיד לבא.
מל״פ קלקתר פנים.
קל״ש קדשה לשעסא.
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קלת״ב קיכוס לסשעה בא.3
ק״מ קבלה מעשיה ,קבר מצבה /קדמת
מזרחה׳ קדשי מזבח ,קהלת משה,
קטב
קח מכאיב,
קול מבשל׳
מרירי ,קילאמעטער ,קל מהרה,
קצור מזרחי ,קרבן מוקף ,קרבן
מנחה ,קריאימיעד ,קריאת מגילת,
קריה מלך.
קמב״ל קא מיבעי ליה.
קמבע״ל קמיבעיא ליה.
קמב׳ק קמצן בר קמצן.
קמ״ג קריאת מגילה.
קמ״ג לב״כ קריאת מגילה לבכי כסריס.
קמדט״ת קרבן מטישר דמוע טבל תרומה.
 .קמ״ו קול מגשר ואומר.
קמו״ד קול מראה ודעת.
קמו״ט קרח מכאן ומכאן.
קמוק״מ קרח מכאן וקרח מכאן.
קטו״ר קול מראה וריח.
קמ״ז קדשי מזבח.
קמ״י קציר מעבר יבק.
קמכומ״ב קרח מכאן ומכאן.
קמ׳־ל קא מיבעי ליה ,קא משמע לן.
קמל״ב קריאת מגילה לבכי כסריס.
קמ״מ קבורת מת מצוה ,קוכטרק
מלחמת מלוה.
קממ״ר קול מבשר מבשר ואומר.
קמ״ע קוכטרק מכחת ערב ,קוכטרק
משכה ערוכה׳ קשין מעבירה.
קמ״פ קא מיסלגי.
קמ״ק קכקא מקכקא.
קמ״ר קול מראה ריח ,קרית מלך רב.
קמ״ש קבלת מלכוח שמיס ,קריה מאה
שעריס.
קמ״ת קודס מקן תורה.
ק״נ קול כגידיס ,קול כהי ,קליסת
כגח ,קרבן כתכאל ,קריה כאמכה.
קנ״א קכאת אסריס.
קגא״ס קכאת קוסדס.
קנ״ב קטן כתלה בגדול.

קע״י

קנ״ג קכין גמור.
קנגכיו״ש קכין גמור ושלס.
קנה״ג קכין הגוף.
קנ״ח קכה חכמה.
קני״ה קידוש כר יין הבדלה.
קנ״כ קכין כסף.
קנמק״נ קכקא מקנס.
קטכה
קנ״ם קטיגור כעשה קכיגור,
קכוח שעודה ,קכין
כגיכה קוף,
שודר.
קנ״ר קרוביס כעשו רחוקיס.
קנ״ש קכין שלס.
קנש״ט קכין שטרות.
קם׳ קשבר.
ק״ם קא שבר ,קבלת שודר ,קטרת
קכוח
קנאת שוסריס,
שמיס,
שעודה ,קכין שודר ,קן שהומה׳
קצת
קץ שתוס,
קציכי שדוס׳
שסריס ,קרית שסר.
קם״ד קא שלקא דעתך.
קס״ן קידוש קוכת זמן.
קם״ע קוכטרק שדר עבודה.
קס״ת קריאת שסר תורה.
קסת״ח קכאת שוסריס תרבההכמה.
קבלת
ק״ע קבל עס,קבלה עיוכית,
עדות ,קדושת עולס ,קול עכות,
קוס עשה ,קוכטלש עגוכות ,קורי
קצור
קושיא ע5ומה,
עכביש,
עברוכות ,קצין עס ,קרבן עדה• ,
קרית
קרבן עני,
קרבן עולה,
קשה עורף,
קרן ,עור׳
עוז,
קשיט עצמך.
קע״א קיבל עליו אחריות.
קעאד׳״ד קיבל עליו את הדין.
קע״ג.קצור עמודי גולה.
קוצר עכיות דעתי.
קע״ד קבלת עדות,
קע״ו קרבן עולה ויורד.
״
״
קעוי״ו ״
קע״י קהל עדת ישמן ,קובך על יד,
קצור עקידת יצחק.

קע״כ
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קר״פ

קול
קהלות קדש /קולי קולות.
קע״כ קערח כסף.
קושטא
קונטלס קבלה/
קורא,
קעל״ת קבעה עחיס לחורה.
קצת קתלוח!
קמץ קטן/
קאי/
קעמ״ש קבלת עול מלכות שמיס.
קע״נ קול עלה כדף.
קרן
קרא קדריש.
קצת קשה<
קע״ע קוכעלס עקיצת עקרב.
קימת .קרתא קדישא.
קע״פ קשה עלי פרידתכם.
קק״א קורע קרע אחד .קצת קהלות
שחיטת.
קע״ש קצור עניני
אשכנז.
פניס,
קלסתר
פרנקיס;
ק״פ קהל
קקא״ס קבלת קכין אגג סודר.
קכין פירות;
קכת פגוס;
קרבן קק״ד קדשי קדשים ,קרא קא לריס.
פרה.
קרני
פרשה!
קריאת
פקח/
קק״יי קהלת קדש ישראל.
ק.
א
קפיצת
ארמאה;
קפילא
קפ״א
קרן קימס לי שראל.
ק ק ״ ל קדשים קלים.
פאה.
קצוצי
קק״ם קבול קנץ סודר.
קפ״ד קפיצה ד ר ך,
קראים פייטנים קק״ק קדוש קדוש קדוש .קחלתקדש
דרשנים.
קראקא .קיש קיש קריא,
קפ״ו קצינים פרנסים ומנהיגים.
ק״ר קבר רחל ,קדושא רנה ,קלושה־
קפכה״ד קנין פירוה כקנין הגוף דמי.
ראשונה /קדושי ראשון ,קול לס.
קפצה״ד קפיצת הדרך.
קול רמז /קונטרס רוקח ,קורח
קפ״ר קציר פרדס רמוניס.
קנה רני׳
קלות ראש.
יוח.
קפ״ת קריאת פרשת תוכחה.
קרגן
קרבן ראיה,
ק׳ רבנים,
ק״צ קופח צדקה /קן צפור .קרבן
ראשית /קרני ראם .קשר רשעים.
צבור.
קרב״י קרבן יחיל.
קצ״ד קצורי דינים.
קרכ״צ קרבן צבור.
קצה״ח קצות החשן.
קר״ג קול רעש גדול.
קצה״ב קודם צאת הכורביס.
קצה העליון ,קרה׳׳ב קריעת הבגדים.
קצה״ע קצה העולס,
קרה״ג קריאת הגבר.
קצירת העומר.
קרה״ת קריאת התולה .קריאת התרנגול.
קצה״ש קצה השמים.
קרוכ״צ קול רנה וישיעה באהלי צליקיס.
קצה״ת קצה התחתון.
קדוג״ב קרחת וגבחח.
קצוה״ח קצות חחשן.
קרו״ט קצינים ראשים וטובים.
קצ״ט קדוש צדיק טהור.
קרו״ת קרקסאוח ותיאטראות.
קצ׳ימ קצור מrרחי /קלת מפרשים.
קרנן
קר״ח קצור ראשית חכמה,
קצנ״צ קצור ציצת נובל צבי.
ראש חדש.
קצ״ס קצת קופריס /קצת ספרים.
קצ״ע קצור ענין׳ קצת צריך עיון.
קרי״ס קריעת יס סיף.
קצ״פ קצוצי פאה.
קרכס״ת קרא רוביא כרתי סילקי תמרי♦
ומנהיגים.
פרנסים
קצפו״ט קצינים
קר״ע קרומא דאויראז רעוא דרעוץ״
קצ״ק קצת קהלות׳ קצת קשת.
עמל נקי.
קצש״ע קצור שלחן ערוך.
קר״ע שט״ן קבל רנת עמך שגבכו טהרנו
קדשים
קדושין.
ק״קקבלתקנץ .קדושיו
נורא.
קניס׳ קדשי קדשים .קהלה קדושה /קר״פ קרבן פקח.

הר״צ
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קר״צ קרבן צבור.
קר״ק חקיעה סרועה סקיעה.
ק רקל״ ש קדושה ראשונה קידשה לשעסה
קר שא״ה קוכערש ר׳ שלמה אלקבץ הלוי.
ק״ש קבלח שבח .קדיש שלם ,קהלח
קול שמחה.
קול שחל׳
שלמה׳
קול ששון׳ קונה שביחה ,קנאה
קנץ שלם.
קנץ שלם׳
שנאה.
קלוי שחיעה׳ קרבן שבועה׳ קרבן
שבח .קרבן שלמים .קריאח שמע.
קריכן שם.
קש״א קשוט אחרים׳ קשר אגודל.
ק שאח״ב קדשים שאינו חייב באחריוחן.
קנקו
ק שא״מ קדושין שאין מקילין׳
שוגג אטו מזיד.
ק שאמ״ל קדושין שאין מקירין לביאה.
קרבן שיר
ק ש״ב קופה של בשר׳
ברכה.
ק שב״ק קל שבקלים.
קש״ג קמי שמיא גליא.
קש״ה קרא שנה הלכה.
קש״ו קכל שועחכו ושמע .קונה שמים
ואר׳ן.
קשו״ע קשוט עצמך.
ק ש ד ש קיל ששון וקול שמחה.
ק שו שח״ח קרא שנה ושימש חלמידי
חכמים.
קש״ז קטן שעבר זמנו.
רןשז״פ קודם שהגיע זמן פרעון.
קשח״ב קדשים שחייב באחריוחן.

הת״עז
קונטרס שיח

קש״י קדוש של יום.
יצחק .קוצו של ״י״.
ק של״ה קיצור של״ה הקדוש.
קש״ט קשי של מוכסין.
קשוט
קש״ע קצור שלחן ערוך׳
עצמך.
קשע״ד .קריאח שמע על המטה.
קופה
קש״צ קונטרס שמש צדקה׳
של צדקה.
קשי של
קש״ק קבלח שבח קודש׳
קיימא׳ חקיעה שברים חקיעה.
ק ש ר׳ ק תקיעה שברים תרועה חקיעה.
קש״ש קופה של שרצים.
קנאה שנאה
קש״ת קופהשל תבן׳
ה ח מ ת׳ קשי של תפלין׳ תקיעה
שברים תקיעה.
קדיש תתקבל.
ק״ת קבול תורה.
קודם תפלה .קול תרועה .קורא
קרבן  :תודה .־תמיד.
חורה.
קשורי
קרן תמה׳
־תענית׳
תנאים׳ קשר חפלין.
קרנו תרום
קת״ב קינות תשעה באב׳
בכבוד.
קת״ב קוכנויס תקפו כהן.
קתכ״ם קוינויס הפלת כל פה.
קודם
קת״מ קודם תפלת מוס. q
תפלת מנחה.
קת״נ קודם תפלת נעילה.
קת״ע קודם תפלת ערבית.
קודם
קת״ש קודם תפלת שחרית׳
תקיעת שופר.

ר׳
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ראה״ה

ד
ר׳ ראיה ,ראש ,רב; רבותינו ,רבי,
רביכו ,רבן ,רבי] ,רוס ,ריש ,רס,
רמז ,רצון.
ר״א ראוהו אסיו ,ראש אמנה; ראש
אפרים ,ראשי אבוס ,ראשי אברים,
ראשית אונים ,רבבות אפריס ,ר׳
רב אמר,
ר׳ אליעזר,
אברהם,
רב אשי ,רבי אומר ,רוח אלהים,
רוצה
רוממות אל,
רכב אליהו,
אני ,רצוןס אהבה ,רשפי אש.
רא״א ר׳ אליעזר אומר.
ראא״א ראה אתה אומר אלי.
ראאכ״ד ר׳ אבא אלעזר בן דולעאי.
ר׳ אליהו
רא״ב ר׳ אברהם ברודא/
בחור ,ראשי אברים.
ראב״א רב אלא בר אהבה ,ר׳ אידי
בר אבין ,ר׳ אלישע בן אבויה.
רב אב בית
ר א פי ד ראש בית דין,
דין ,ר׳ אברהם אב בית דין ,ר׳
אברהם בן דוד ,ר׳ אלעזר בן דגלאי,
ר׳ אחא בריה דרבא.
ראבד״ק רב אב בית דין דקהלה.
ראב״ה ר׳ אליעזר בן הורקנס.
ראכ״ז ר׳ אבא בר זבדא.
ראב״ח ר׳ אברהם בר חייא ,ר׳ אליהו
בן חיים ,ד אלעזר בן חשמא ,ר׳
אלעזר בן חרקוס.
ר׳ אחא
דאב״י ר׳ אברהם ב״ר יצחק,
ר׳ אליעזר בן יעקב,
בר יעקב׳
ר׳ אשל בן
ח אלעזר ב״ל ינאי׳
יחיאל.
ראביא״ב ר׳ אלעזר בן יהודה איש
ברחותא.
ר׳
ראבי״ה ר׳ אליעזר בר יואל הלוי׳
אליעזר ג״ר יושי הגלילי׳ ר׳ אליקיס

ל׳ אשל

בן יהודה המילזאהגי,
ב״ר יהודה הלוי.
ראכי״צ ר׳ אברהם ב״ר יצחק צהלון.
ראב״ב ל׳ אבא בר כתנא.
ראב״מ ר׳ אברהם בן מאיל ,ר׳ אלעזר
בן מתיא ,ר׳ אברהם בן מיימון.
ראבמ״ו ר׳ אליהו ב״ר משת וידאש.
ראבמ״פ ר׳ אברהם ב״ל מררכי פריצול.
ראב״ן ר׳ אליהו ב״ר נתן ,ר׳ אלעזל
ב״ר נתן.
ל׳ אלעזר
ראב״ע ל׳ אבלהס בן עזלא,
בן עזריה׳ ר׳ אלעזר בן ערן.
ראב״פ ל׳ אלעזר בן פדח.
ראב״צ ר׳ אצעזר בן צדוק.
ר א ב ר״ צ ר׳ אלעזר בן ר׳ צדוק.
ראבר״ ש ר׳ אלעזר  Pר׳ שמעון.
דאב״ ש ל׳ אליהו בעל שס ,ל׳ אלעזר
ר׳ אלעזר ב״ר שמעון׳
בן שמוע׳
רוצת אדם
ר׳ אמי ב״ר שמואל,
בקב שלו.
ל׳ אברהם
רא״ג ר׳ אברהם גדליה,
גייגר ,ר׳ אחאי גאון.
ראד״מ ר׳ אליעזר דמילה ,ר׳ אריה
די מודינא.
ראד״ת ר׳ אליעזר דתולין.
ל׳ אייזיק הירש׳
רא״ד ,ר׳ אהרן הלוי,
רוצה אלהים
ר׳ אליעזר הלוי,
העולם.
ראה״ג ר׳ אליעזר הגדול.
ראה״ו ל' אייזיק הירש ווייש.
ראה״ח ראה את החלש.
ראה״כ ר׳ אהרן הלסן ,רודף אחרי
הכבוד.
ראה״ל ר׳ אליהו הלוי.
ד אלעזי
ראה״מ ר׳ אליהו המקובל,
חמודעי; ראשי המנווח.

ראה״ר.
ראה״ק ל׳ אלעזר הקליל!
הקפל.
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רא״ו ל׳ אליהו וידאש!
ווילכא.
ראו״ג לאובן וגד.
ראח״ם לשימס אודי חי שאלוואל.
רא״ט ל׳ אייזיק טי מ א.
רא״י ראשי אלפי ישלאל! לאש יושף!
לועה אבן ישלאל.
רא״ל לאוי לבילה! לחמכא אדכל לן.
ראל״צ לאשון לציון.
רא״מ לאה מעשה ,ל׳ אליהו מזלחי!
ל׳ אליעזל
ל' אליעזל מגלמיזא!
ממיז! ל׳ אלכשכדל מלגליוח! לפאל
אוליאל מיכאל.
רא״מ ונז״ה לאה מעשה וכזכל הלכה.
ראט״ח ל' אליהו מנחם חלפן.
ראנ״ח ס אליהו בן חיים.
רא״ם לאבן שידול ,ל׳ איצק קטכוב!
מ אלעזר שפלא.
רא״ע לבינו אבן עזלא ,לחמה אללה
,
עליה.
רא״ם ל׳ אבלהס פילקאווץ ,ל׳ אבלהס
פלאג ,ל׳ אבלהס פליצול ,ר׳ אליהו
פולדא ,ל׳ אליעזל פלעקלש.
רא״ק ל׳ אבלהס קלוזכעל ,ל׳ אבלהם
קכאכמאל.
רא״ר לבוי אחל לבוי.
ל׳ אהרן
רא״ש ל׳ אבלהס שלוס,
לבינו
ל׳ אייזיק שטיין,
ששון׳
אשל.
רא שא״ח לאשי אבלים שאינם חוזרים.
ראש״ל לאשון לליון.
ר״ב לאזענבוים ,לאזענבלום ,לאזענ־
לאנשבולג,
לאטענבולג,
בעלג,
ל׳
ל׳ בנאה,
לאשיה בכולים,
בנימין ,ל׳ בלוך ,לבינו בלטנולא,
לאשי גשמים /לאשיס בכוליס ,לוב
געילוח! לפדוכי בתפוחים.

ל׳ אליהו

רבר״ש

רב״א לבינו אליהו ,ל׳ בצלאל אשכנזי,
ל׳ בלוך אנגיל ,לוב בני אדם.
רבא״ן לבינו אליהו ווילנא.
רבא״ב! ראובן בן אהלן מיכל.
ד ב ב״ א ל׳ בחיי בן אשל.
ר בכ״ ב ל׳ בבא בן בוטא.
רבב״ח לבה בל בל חנה.
רבכח״ם לבה בל חיננא שבא.
ר ב פ׳י ל׳ בחיי בן יושף.
רב״ג רחמנים ־ ביישנים ־ גומלי ]חקדים[.
II
II
II
רבג״דו II
רב״ד לאש ביח דין.
רבדע״ ב לבונא דעלמא כולא.
רב״ה לבינו הקדוש ,לוב בקיאין הן.
רבד,״ע לבון העולמים.
רבה״ק לבינו הקדוש.
רבוש״ע לבונו של עולם.
רב״ו ר׳ בנימין זאב ,למאה ברמיוהיה זהיר.
רבי׳ח לבינו בחיי ,רחמנים ־ ביישנים ־
]גומלי[ חשיי־ם.
רב״ט ל׳  3לוך טלאכטענבעלג.
רב״י לאשי בני ישראל.
רבי״ם רומיים ־ בבליים ־ יונים ־ מדיים,
לק־ בזדון יחן מצח.
ר ב״ך ר׳ בנימין כהן; ר׳ בעל כהן.
רבכה״ע לבון כל העולמים.
רבמ״ג ל׳ ברוך מגלמייזא.
רב״נ לבה בל נחמני.
רב״ם לוב ב׳ שימנים.
רבע״ה לבינו עליו השלום.
רבפ״ר רעב בעיל פזל רגליך.
רב״צ לשיעא בל צדיקא.
רבצ״ א ר׳ בצלאל אשכנזי.
רב״ק לאשיס בכולי קציל ,לבית קצוצה.
רבק״ ש רועים-בולגנין  -קיי צי ם -שומרי
)פילוס(.
לשיעא
רב״ר רחמנים בני רחמנים.
בל לשיעא.
רבר״א לחילא בסר לחילא אזלא.
רבר״ ש לבה בל לב שילא.
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דה״כ
ר׳ דוד

רד״כ רבוכא דעלמא כולא.
רב שככ ה״ג רבן של כל בכי הגולה.
כהן.
רב ש״ע רבוכו של עולם.
ר״ג ראש גולה ,לבן גמליאל /רביכו רדכ״ע רבוכא דכולא עלמא.
גלשוס .ריוח גדול .ריעיהא גדולה .רד״ל ר׳ דוד לוריא.
ריש גלוחא .ליש גמרא .רשע גמור .רדל״א רישא דלא אתידע.
רדל״ק רובא דליתא קמן.
רנבפ״ע רגל בפני עצמו.
רדנאע״ב רגלוהי דבר נש איכון ערנין
רגב שרי״ה ר׳ גמליאל בכו של ר׳ יהודה
ביה.
הכשיא.
רד״ ס ר׳ דוד שלוצקי.
רגדב״נ רגלוהי דבר כש.
רד״ע לבוכא דעלמא.
רגד,״ן ר׳ גמליאל הזקן.
רדע״ב רבוכא דעלמא כולא.
י
ישראל.
גכבי
רג״י רגל ישרה .רוב
רד״פ ר׳ דוד פארדו ,ר׳ דוד פריעד־
למיהה.
גוששין
רוב
רג״ל רגלים לדבר,
לעכדער .ר׳ דוד פריעדמאכן.
רגל״ר רגלים לדבר.
רד״צ ר׳ דוד צבי.
למיתה.
רגל״מ רוב גוקשין
ר׳ דוד
רד״ק ר׳ דוד קאששעל.
רגמאה״ג רבייו גרשום מאור הגולה.
קויפמאכן ,ר׳ דוד קמחי.
״
// //
ר״גשו״ד?
רד״ ש רודף שלום.
עמלק.
גוים
ראשית
רג״ע
רג
ר״ה ראש הקהל ,ראש השכה,
תכחום.
גרשון
ר׳
רנ״ת
האי .רב הוכא ,רב המעלה .רגון
העולם ,לביד הזהב ,רביכו הקדוש.
ר״ד ראש דבור .ראשית דבר ,ראשית
רבוכא דעלמא.
דעת .לב דימי.
רחובת הכהר ,ריס השדה ,רשיס'
n
דם.
רביעית
רבול׳.יכו דרשו.
המליצה .לשות הרבים.
רואה דס,
דוקא,
ריש דוככא ,רד.״א רב האיכות.
רכת דודים.
רה״ב רודפיהם השלכת במצולות .רוח
הבריות.
רד״א ר׳ דוד אבודלהם .ר׳ דוד אע-
רד.ב״ח רב חוכא בר חכיכא.
פעכהיים.
רדאכ״י ר• דוקתאי איש כפר יתמא .רהב״י לב הוכא בר יהודה ,ר׳ הונ>^
בר יהושע.
רדא״ק רובא דאיתא קמן.
רדב״א ר׳ דוד בן אברהם )אלפאשי( .רהבנ״ה רוח הבריות כוסה חימכו.
רה״ג ראש הגויה .ראש הגליל ,ראשיי*
רדכ״ה ר׳ רוקה בן הרכיכת.
רב האי גאון .רב הגדול׳
הגז.
רדב״ז ר׳ דוד זכאי ,ר׳ דוד בן זמרא.
רפואת הגוף.
רדכז״ח ר׳ דוד בן זמרא חדש.
רה״ד ראש הדבור ,ראש הדף ,רשעי
רדב״י ר׳ דושתאי בן ר׳ יכאי.
הדור.
רד״ג ר׳ דוד גאכז ,ר׳ דוד גארדאן.
ר הוכ״ד ר׳ הלל ובית דיכו.
רדוי״א ראשית דעת ויראת אלקים.
רה״ח רב החובל .רוח החיים .רוח
רד״ז ל׳ דוד זכאי.
החכמה.
דחמק.
רשע
/
q
רד״ח ד דור ח ד
רה״ט רוח הנוומאה.
רדי״א ראשית דבר יראת אלהיס .לביכו רה״י רשות היחיד.
דון יצחק אברבכאל ,ר׳ דוד יאיר .רה״כ רב הכולל.
U

רה״^
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רד.״מ לאש המעמד; רב המטכא,
המקום; רוס המואביה.
רהמנ״ה רוח המקום כוחה הימנו.
רק״נ רפואה הכפש׳ רשות הניזק.
רה״ם ראש הקדר; ראש השימן; ראש
הקפיכה; רב המכוכא שבא.
רה״ע ראש העדה; ראש העיר ראש
העמוד; רבון העולם; רם השוכן עליון.
ריח הפה.
רה״פ רוב הפוקקים;
רה״צ ס הוכא צפוראה.
רבינו הקדוש;
רה״ק ראש הקהל;
רוב הקהל; רובע הקב; רוח הקודש.
■ רה״ר רשות הרבים.
רה״ ש ראש השנה.
ר״ו רוחו וכשמחו.
רוב אחד;
רו״א ראשונים ואחרונים;
רוצה אדם ,רוצה אני.
רוא״נ רואה ואינו נראה.
רוא״ת רגזו ואל חחעאו.
ת ״ג ראש וגדול; רוב גושקים; רוב
גנבי; רוחכיוח וגשמיוח.
רו״ד רב ודיין; רוב דעוה.
ת ד א ״ ק רובא דאיחא קמן.
ת ד ״ ש רודף שלום.
רי״ה ל׳ וואלף היידעכהיים.
רוה״ב רוח הבריוח.
רוה״ט רוח הטומאה.
רוה״מ רוח המקום; רום המעלוח.
ח ה ״ ם רוב הפושקים; רוב הפירוח.
רוה״צ רום הצבור.
רוה״ק רוח הקדש.
רוו״ב ר׳ וואלף באשקאווק.
חו״ ה ר׳ וואלף היידכהיים.
רוו״ק ר׳ וואלף קויפמאכן.
רו״ז ראש וזנב.
ת״ח רוב וחזקה; רוח חיים; רחום
וחנון; רקם וחגר.
ראשים ומנהיגים
דד׳ט לאשי וטוב;
טובים; רוב טבחי; רוזנים וטפשליס.
דוט״ל רשע וטוב לו.

רז״1

רו״י רנה וישועה.
רו״כ ראש וכרעים,
ולק כהן )שמ״ע(.
ת ״ ל ראש ולענה; רוצח לומר; רחל
ולאה.
רוב מכין;
רו״פו ראש־ם ומנהיגים;
רוכב
רוב מקומוס ,רוח מצויה,
ומנהיג; רום מעלהו; רופא מומחא;
רצה ומודים.
רומ״ט ראשים ומנהיגים טובים.
רומעכ״ת רום מעלה כבוד הורהו
]הפארהו[.
ת מ פ כי ת רום מעלה פאר כבוד הורהו.
רומ״צ רוח מצויה, .
רוב נחת;
רו״נ רואה ואינו נראה;
רוח ונפש ,לוח נאמן ,ריב ונגע.
רו״ם רחיצה ושיכה; רישא ושיפא.
רו״ע רב ועצום; רכה וענוגה.
ריקים ופוחזים;
רו״פ משיא ופולין;
רכב ופרשים.
רופ״מ רום פאר מעלתו; רופא מומחה.
רוח
רו״צ רוב צבור ,רודף צדקה;
צפונית.
רוצ״ו רודף צדקה וחשד.
״
״
רוצו״ח
.
ת ״ ק רוב וקרוב.
רום
רוח רעה;
רו״ר ראשו ורובו;
רקיע; רות רבה; רחיים ורכב.
רור״י רבה ור׳ יושי.
רור״ל רשע ורע לו.
רו״ש ראונן ישמעון; ראשון ושני; רב
ושמואל; רונ שנים ,רצוא ושוב.
רו״ת רגזו ואל תחטאו; רחמים ותחכונים,
רמה והולעה; לכה והפלה.
ר״ז רב זביד; רבי זירא; רבים זכרים;
רביעי זרקא.
ר׳ זלמן העכא;
רז״ה ר׳ זאב הלוי;
ר׳ זרחיא הלוי.
רזה״ה ר׳ זאב היידכהיים.
,
רז״ו ד זאב וואלן,
רובעל כשף;

ר׳

רז״כ
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ריא״ב
רואה מוג

רח״ל ראשי חדשים לעמך,
רז״כ ר׳ זלמן כהן) ,בגדי'כהוכה(.
לעצמו.
רז״ל רבותינו זכרוכס לברכה.
רח״מ ר׳ חיים מיכל.
רז״פ ר׳ זכריה פראכקל.
ר״ח ראש חלש ,ראשית חכמה ,רב רחמו״ש ראש חלש מועד ושבת.
רחמנא
ר־ מ״ ל ר׳ ח-יא מנין לו,
ר׳
חשד ,ר׳ חביבא ,ר׳ סייאו
ליצלן.
לבינו חננאל,
ר׳ חנינא,
חיים,
ד ח ץ ס חיים נתן )דעמביצער(.
ר׳ חקדא ,רוח חדשה ,רוח חייס,
רחס״ה ר׳ חנינא שגן הכהנים.
רוח חכמה ,רוח חן.
.
״
״
רחאכ״ח ר׳ חלפתא איש כפר חנכיא .רחםה״כ //
ר׳ חי־א רחצ״ל ר׳ ח־ים צבי לערנער.
רחב״א ד חייא בר אבא,
ר׳ חייא בר אשי ,ר׳ רח״ק ס חיים קמחי ,ר׳ חנניה קאזיש׳
בר אבין,
ר׳ חשדאי קרקש /רשע חטא קשי•
חנינא בן אנטיגנוק.
ר ח׳ ר ר׳ חייא רבא.
רחכ״ג ר׳ חנינא בן גמליאל.
ר ח׳ ש רב חזן שמש׳ רחום חנון שלי׳
רחב״ד ר׳ חנינא בן דושא.
ר׳ חיים שבתי.
ס חדנ א
רחב״ח ר׳ חמא בר חננאל,
בן חכינאי,
ר׳ חנינא בן חמא /רח״ ש תמי״ף רחום חנון שומר חומד
ל׳ תנניה בן חזקיה.
מליל ישר פודה.
ר״ט ר' טוביה׳ ר׳ טודרוש ,ר׳ טרפון׳
רחב״מ ר׳ חזקיה בן מנוח.
רחב״ע ר׳ חכניא בן עקביה ,ר׳ חניכא I
רוב טבחי ,רונעל
רב טבחים,
II
רוח טומאה ,רייכש*
טהאלער,
בן עקשיה.
רחב״פ ר׳ חמא בר פפא ,ר׳ חנינא !
טהאלער.
בר פפא.
רט״א ר׳ טרפון אומר.
רחב״ת ר׳ חנינא בן חרדיון.
רטכ״א ר׳ טוביה בן אליעזר.
רח״ד ,רחב הזונה.
ר טב״ל ר׳ טודליש בן לוי.
הנהר.
רחה״ג רחובות
ר טב״פ ריח טוב בפירות.
רח״ו ר׳ חייס ויטאל ,רחיס וחנון.
רטור״ע ל׳ טרפין ור׳ עקיבא.
רחו״ד רחימו ולחילו.
רט״ז רביני טורי זהב.
רחוי״ל רוב חייס ושלוס יושיפו לך.
רט״י רוב טבחי ישראל
רחו״ל רסל ולאה.
רט״כ ר׳ טוביה כהן.
רחול״י רק חייס ושלוס לן יישיפו
*
רטלי׳י רג טוב לבית ישראל.
]’אי־ד[•
ר׳׳י ראש יישף׳ ראש ישיבה ,ר׳ יהודה׳
ושיכה.
רחיצה
רחר׳ס
ר׳ יצחק׳
ר׳ יהושע ,ר׳ יוחנן׳
אושעיא.
ור׳
חייא
ר•
רחור״א
ר׳ ישמעאל׳ רבינו יונח ,רביעיח
רחור״כ רחיים ורכב.
ריס
יין ,רגל ישרה ,רוב יוס,
רחיר״נ ר׳ חונא ו ד כשיס /ר׳ חננאל
ירחא׳ רש״י ישן׳ רשעי ישראל.
ור׳ נשים.
רי״א ל' יישף אלבו ,ר׳ יצחק אבוחג׳
רח״י ר׳ חיים יונה ,רגלי חשידיו
ר׳ יצחק אלבו ,ר׳ יצחק אברבנאל^ן
ישמור.
ר׳ ישראל אישרלין •,ר׳ ישראל
לשלם.
ידכדכך
רחמנא
דחי״ל
אשכנזי.
דח״כ ר׳ סייס כהן.
ריא״ב ר׳ יצחק אלגאלאגי.

ריא״ג
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ריא״ג ר׳
ריא״ז ר׳
אחרון
דיא״ח ר׳
אחרון.
ריאכ״ע ר• יעקנ איש כפר עכו.
ריא״ל ל׳ יצחק אבן לטיף.
ריא״ם >־׳ יהודה אריה מודיכה.
ר׳ יצחק אלחנן
ריא״ם ר״י אקככדרי׳
קפעקנואר.
ר׳ יצחק
ריא״פ ר׳ יאשיהו פיכטו׳

יצחק אבן גיאוח.
יצחק אור זרוע!
ז״ל.
ר׳ ישעיה
יהודה אבן חיוג׳

ל' ישעיה

אלפקי.
ריא״ת ר׳ יהודה אבן סבון.
ר׳ ישעיה
רי״ב ר׳,י הוד ה ברילל׳
באקאן׳ ר׳ ישעיה ברלין.
ל' יואל
ריב״א ל׳ יהודה בר אילעאי,
ר׳ יושף בר אבא׳
בן אליעזר׳
ר׳ יעקב
ר׳ יעקב ב״ר אליעזר׳
נן אשר ,ר׳ יצחק בן אבדומי ,ר׳ יצחק
בן אברהס׳ ל׳ יצחק בן אלעזר ,ר׳
יצחק בן אשר׳ ר׳ ישמעאל כן אלישע.
ריבא״ז ר׳ יצחק בעל אור זרוע.
די ב״ ב ר׳ יהודה בן בבא׳ ר' יהודה
ר׳ יהושע בן בסירא׳
בן בסירא׳
ר׳ יוחכן בן ברוקה׳ ־ ר׳ יצחק בר
ברוך.
ריבב״ג רבינו יהודה בן בנימין ]הרופא[.
ר׳ יוקף
ריב״ג ל׳ יונה בן גנאה׳
בן גוריון.
רי ס ה ד יעקב בעל הטורים.
ריכה״ד ר׳ יצחק בן ה״ר דרובל.
ר׳ יצחק
רי סן ר׳ יוחנן בן זכאי׳
בן זכריה.
רי  0ח ר׳ יהושע בן חנניה׳ ר׳ יוקי
ר׳ יוקי בר חנינא׳
בן חלפסא׳
ס יעקב בן
ר׳ יוקף בר חמא׳
חביב.
ל׳
רי ס ט ל׳ יוקף בן ר׳ טוביה׳
יעקב כן טודרוק.

ריב״ת

ר׳ יצחק
ריב״י ר׳ יוקף בן יהודה׳
בל יוקף׳ ל׳ יצחק בן ישראל.
ריבי״א ר׳ יצחק בן יעקב אלפקי.
ריביא״י ר׳ יוקי בן יוחנן איש ימשליס.
ריביאכ״ה ר׳ יוקי בן יהודה איש כפר
הבבלי.
ריביא״צ ר׳ יוקי בן יועזל איש צררה.
ריבי״צ ר׳ יעקב בן ישראל צהלון.
רי  0כ ר׳ יוקי בן כיפר.
ר׳ יוקף
ריב״ל ל׳ יהושע בן לוי׳
בן לב ,ר׳ יצחק בער לעווינזאהי.
ל׳ יוקף
ר י ס ס ח יהושע בן ממל,
בן מאיר׳ ר׳ יוקף בן משולה׳ ל׳
יצחק בן מאיר ,ר׳ יצחק בן מרדכי׳
ר׳ יצחק בן משה.
ריבט״צ רבינו יצחק בן מלכי צדק )ק־מ־
פונטי(.
רי סן ר׳ יהודה בר נחמן ,ר׳ יהודה
ר׳
ר׳ יוחנן בן נולי׳
בר נחן׳
יחיאל בר נסן׳ ר׳ יעקב בל נפחא׳
ר׳ יהודה בן
ר׳ יהודה בן ניקן,
כפסלי.
ר י ס ס ס יהודה ברקימן׳ ר׳יצחקבןקיד.
ריב״ע ר׳ יצחק בן עלמאה.
רי ס ם ר׳ יהושע בן פרחיה׳ ר׳ ישמעאל
בן פאבי.
רי  0צ ר׳ יחיאל בן צבי.
ר י ס ק ר׳ יהודה בן קלוכימוק׳ * ל׳
ל׳ יהושע בן
יהושע בן קפוצאי׳
קרחה׳ ס יוקף ברוך קאזיק.
ר י ס ר ר׳ יצחק בר ראובן.
ר י ס ש ר׳ יעקב כן שמואל׳ ר׳ יעקב
ר׳ יצחק כן שמואל׳
כן שמעון׳
ר׳ ישראל
ר׳ יצחק בל ששס׳
בעל שס.
רי ב ש רי ס ב ל׳ ימעאל בנו של ד יוחנן
בן ברוקה.
ר י ס ת ר׳ יהודה בן סבון׳ ר׳ יהודה
ר׳ יחייא בר סחליפא.
בן סימא׳

וי ת
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דיי״ג ר׳ יהודאי גאון ,ר׳ ' qpiגיקטליא,
ל׳ ישעיה גאון.
ס יעקב גינצבורג/
רי״ד ר׳ ישעיה דוד ,ר׳ ישעיה דטלאכי.
רידכ״ז רפאל יעקב דוד בן זאב.
ריד״ה ר׳ ידעיה הפניני.
רידו״ר רחיצת ידיס ורגליס.
ריד״ט ליווא די נורינטי.
ריד״ט ר׳ יהודה די מודיני ,ר׳ ישראל
דוד מיללער.
ר׳ יהודה
רי״ה ר׳ יהודה הלוי,
ר׳ יהודה הנשיא; ר׳ יונה
הזקן;
ר׳ ינאי
החקיד; ר׳ יוסף הכהן;
הכהן ,ר׳ יצחק הלוי; ר׳ ישעיה
הירווץ.
רי־ה״גר׳יהודאיגאון /ר׳ יוסי הגלילי.
ריהג״א ר׳ יוסי הגלילי אומר.
דיה״ז ר׳ יהודה הזקן.
ר׳ יונה
ריה״ח ר׳ יהודה החיינו;
)יהודה( החסיד.
דיה״ב ר׳ יוקי הכהן ,ר׳ יהונהן הכתן.
ריה״ג ל׳ יהודה הנשיא.
 /,אמר.
ריהנ״א ״ ״
ריה״ם ר׳ יוחנן הסנדלר.
״
ריהס״ג  /,״
ריה״ק רבינו יהודה הקדיש.
רי״ו ל׳ יוסף וויאזין; ר• יעקב ווייל,
ר׳ ירוחם.
דיו״ו ר׳ יוסף ווייסע.
ריוט״ל ר׳ יוס טוב ליפמאנן.
ריו״פ רכ 3ישראל ופרשיו.
ריו״ש ר׳ יוסף זכריה שטערן.
רי״ח ר׳ יהודה חיוג; ר׳ יהודה חייט;
ד
ד יהודה סקיד ,ר׳ יחזקאל/
יחזקיהו .ר׳ יוקף חמק; ר׳ יעקב
חגה! ל׳ יצחק חיות.
ריח״ב ר׳ יאיר חיים בכרן.
רי״ט ל׳ יום טו 3׳ ל׳ יושף טלאני.
ד יוס
דיט״א  nיום טוב אלגאזי,
טוג אשבילי.

דיטב״א

ר•

יוס טוב בן אברהס.

ריקיש ____________

.

רי טב מ״ צ ר׳ יוס טוב בן משה צהלון.
ריטבע״צ ר׳ יוס טוב בן עקיבא צהלון.
ריט״ע ר׳ יוקף טוב עלס
ריט״צ ר׳ יוס טוב צהלון.
רי״י רצון ילאיו יעשה.
ריכ״ג ר׳ ישמעאל כהן גדול.
ר׳ יעקב לוי׳
רי״ל ר׳ יהודה לירמא,
ר׳ יצחק לוריא.
רי״ם ר׳ יהודה מוסקאטי; ר׳ יהודה
מית; ר׳ יעקב מרגליוח; ר• יצחק
מאיר.
רימ״ז ר׳ יחיאל מיכל זקש.
רימ״ל ר׳ יהודה מקיר ליאון.
דימ״פ ר׳ יעקב מאיר פאדואה ,ר׳
יחיאל מיכל פינס.
רימ״צ ר׳ יצחק )בן( מלכי צדק
)סימפונטי(.
רימ״ק ר׳ יצחק מקורביל.
רי״נ ר׳ יעקב נקדן; ר׳ יצחק נפחא.
ר׳ ייבא קבא/
רי״ם ר׳ יהודה סבל/
ר׳ יימל שנא׳ ר׳ יצחק סנטוב.
ריסו״א ליקוק אברים.
רי״ע ר׳ יעקב עמדין; ר׳ יצחק עלמאה.
ריעכ״צ ר׳ יעקב עמדין בן צבי.
ריע״ג ל יעקב עמדין גליס.
ריע״ק ר׳ •עקב קאפל.
ל׳ ישעיה
רי״ם ד יחזקאל פייבל,
פיק« ר׳ יצחק אלפסי.
ר׳ יוסף צדוק;
י־י״צ ר׳ יהושע צרפתי,
ר׳ יעקב צב* /ר• יעקב צמח ,לבינו
יצחק.
ריצב״א ר׳ יצחק ברבי אברהם.
ריצב״ח ר׳ יעקב צמח בן חיים.
ריצב״ט ל׳ יצחק בן טודלוס.
ריצ״ג ר׳ יצחק גיאות.
ריצ״ל ר׳ יצחק לוליא.
ד יוסף קולין׳
רי״ק ל יוקף קאלו,
ר• ישר קאנדיאי
ד יוקף קמחי,
ריק״ם ל׳ יוקף קמחי.

ייק״ש ל׳ יעקב קאשטלו.

רי״ר
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דנןב״מ

ירמיה .רלח״ט לביכו לחס משכה.
רי״ר ר׳ יעקב רייפמאכן,
רל״מ לאוי לפלוש מהם׳
רגיכו ירוסס.
מילסה.
רי ישמעאל.
רי״ש ל'  qpvשאול.
רל מ״ד לחמכא ליללן מהאי דעהא.
לנל ישלה .רשעים יצרן שומטן.
ר ל מ פ ל׳ ליווא מפראג.
ריש״א ל׳ ישמעאל אומר.
רלב״ח ל׳ לוי בן חביב.
רישנ״ו ל׳ יו c]pשאול כאטאכזאהן.
רי״ת ל׳ יוכה סאומיס ,ל׳ יעקב סס .רלעב א״ר רגזן לא עלחה בידו אלא
לגזכוסו.
לוח יי חכיחכו.
רל״צ ראשון לליון.
רי תב״ע לוח יי סכיחכו בגן עלן.
ר״כ לאשיס כל ,לב כל ,לבים כן .רל״ק ל׳ ליב קלאקא.
ר׳ כהכא .לוב כשרים ,מבעל כקף .רל״ ש ל׳ ליב שפירא .לווחא לבקומא
מש כלה.
שכיחא.
ר מ ראש מדיכה! יאש משפחה .ר׳
ליש כל
ר כ״ ד לאשית כל דבר.
מאיל .ר׳ מרדכי ,מ משה׳ לוב
דרגין.
מקומוח .רוח מצויה ,מ ם מעלהו.
רכד.״ע רבון כל העולמים.
ריש
ליש מאמר,
מ פ א מומחא.
רכו״ל לואה כליוח ולב.
מסא ,ליש מסיבסא ,לע מעללים.
ר כ ד ם לכב ומלשים.
לעיא מהימכא .לצון מלכים.
רכיו״פ ככב ישראל ומרשיו.
ל׳ מאיל
רמ״א ל׳ מאיר אברכיק.
רכ״ם לביכו כשף משכה.
אומר .ל׳ משה איקללק ,מ משה
ר״ל ראוי לברכה ,ראוי להיוח .ראוי I
ראוי לחופה .ראוי לסקן,
לו׳
ליקי
מ משה אלשקל.
אלשיך.
לאייה להסכבד ,ראיה לדגל /לאשרן
מוח אמרו.
לאשיס למודים.
לליון.
ר• לוי׳ רמא״ב לבכוח מקברס אח בעליה.
לוב
לגלים לדבר ,רוב לילה ,לוס לבב׳ רמא״ ש רבי מאיל איש שלום׳
רוצה לומר .לחמכא ליללן ,לחמכא
מצויץ אצל שחיטה.
לשיזבין ,ליח לבכון׳
ליש לקיש׳ רמאשמ״ד ,לוב מצוין אצל שחיטה
רלוכו
לילה,
לעיוכי
רמז לדבר.
מומחין הן.
לומר.
ר מ״ב למיזא באולייחא .ל׳ מרדכי בכעט,
לחמכא לבא
רל״ב ראויה לבילה.
ל׳ משה בוטליל.
בעי.
רמכ״א לבות מחשבוח בלב איש.
בצלאל.
בן
לוי
מ
רלב״ ב
ר מ ב ה׳נ ל׳ מאיל בעל הכק.
רלכ״ג ל׳ כוי  Pגרשום.
רמב״ז ר׳ מנשיא בל זביד.
רלב״ח מ לוי בן חביב.
רמב״ח ל׳ מכחס בל חלבו ,ל׳ משה
קבלי.:
ר ל ב״ ק ר׳ לוי בעל
בן חביב ,ל משה בן חשדאי ,ל׳
רלב״ ש מ ליב בן שאול ,ל׳ כוי בן
מחיא בן חרש .למי בל חמא.
שלמה.
ר מב״ ט ל׳ מאיר בן טודלוה.
לדבר,
לגלים
לדבר,
ראיה
רל׳יד
למז רמב״י־ ל' מכחס ב״ל יוקי .ל׳ מנשה
לדבר׳ מ ליב דוקעק.
בן ישראל.
רמבי״ת ל׳ מאיל בן יוקף האומים.
י״״ל וק״ל רך לזה וקשה לזה.
רל״ח מ ליב חכלש.
ר ה ב״ מ ראש מדברים בכל מקום ,ל׳

ליחא לאו

רמבפוץ
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משה בן מיימון
מצריס.
רמכמ״ן ר׳ משה בן מכסם
רמב״ן ר׳ מאיר בן כחן ,ר׳ משה בן
כסמיכי.
רמב״ם ר׳ מכחס בן קרוק.
רמב״ע ר׳ משה בן עזרא.
רפוכעה״נ רביכו מאיר בעל הנק.
רמבע״נ ר׳ מאיר בעל כק.
ר׳ משה
רמ״ג ר׳ מרדכי גימפל,
גאלאכטי ,רצה מזה גיבה.
רמגי׳א רביכו מגן אברהס.
רמ״ד ראש מר דרור׳ ר׳ משה די ליאן׳
ר׳ משה דעהויא.
ר מד״ ב ר׳ מרדכי ד בוטין.
רמד״ל ר׳ מכחס ד לוכזאכו/
ר׳
משה די ליאן.
רמ״ה ר׳ מאיר הלוי׳
ר׳ משה הדרשן׳
ר׳ משה הנקדן.
רמה״ב ר׳ מכחס הבבלי.
רמה״ד רביכר משה הדרשן.
ר מ ד ה ראה מעשה וכזכר הלכה.
דמור״ב רוב מכין ורוב בכין.
רמר־״מ ריש מחא וריש מתיבחא.
רמו״ת רמה וחולעה.
רמ״ז ר׳ מרדכי זאב,
ר׳ משה זאב,
ר׳ משה זכוח.
רמז״ג רצה מזה גובה.
רמ״ח ר׳ משה חאגיז ,ר׳ משה סזן,
ר׳ משה חייס׳ ר׳ משה חריף.
רמח״ל ר׳ משת סייס ליצאעו.
רמ״ט ר׳ משה עייריש,
ר משה
כוראכי.
רמי׳י ר׳ מרדכי יפה.
ר׳ משה כתן.
רמ״כ ר׳ מאיר כהן׳
רמ״ל ר׳ מאיר לובלין ,ר׳ מח ר ליבוב,
רביס מכאיבים
ר׳ משה לנדא׳
לרשע.
רמל״ ט רביכו משכה למלן.
רמ״מ ר׳ מאיר מבורגין /רביכו מגיד
רבוס מופחי בארץ

רנה״ו
משכה ,ר׳ משה מיכן ,ר׳ משה מקולי.
ר׳ משת כרביכי.
רמ״נ ר׳ משה כקדן,
רמנ״ז ר׳ מרדכי כאעאכזאהן.
רמ״ם ר׳ מאיר קבר ,ר׳ מעכדל סכעוב׳
ר׳ משה קופר.
רמ״ע ר׳ מכחס עזריה.
רמע״ב רוס מעלת כבודו.־
רמעכ״ה רוס מעלת כבודו הרמר. v
רמעכ״ת רוס מעלת כבוד חורחו.
רמעכת״ה רוס מעלת כבוד תורתו הרמה.
ר׳ מאיר
דמ״ם ר׳ מאיר פאדוא׳
ר׳
 nמיכל פינש׳
פאפירש,
מרדכי פלונגיאן ,ר׳ משה פ רי מע'
צאלו.
*
ר מ' צ ר׳ מאיר צבי.
ר מ צ א׳ ש רוב מצייין אצל שחיטה.
ס משה
רמ״ק ר׳ משה קאקטאלאן,
ס משה קורדיווירו.
קמחי,
רמי׳ש ר׳ מתתיהו שטראשין.
יימש״ג ר׳ מרדכי שמואל גירוכדי.
רמ ש״ב ראה מה שכתבתי.
רמ ש״ ש ר׳ משה שטייכשכיידער.
רמ״ת רואת מחמת תשמיש ,ראש מעיס
תחתיכיוח.
ר׳
ר׳ כהוראי,
ר״נ רבות נקבות,
נחמיה /ר׳ נחמן ,ר׳ כקיס /ר׳ כה]/
רוח כביאה ,ריח נודף ,ריח ניחוח׳
רפואת כשמה.
רנ׳ א ד כתן אדלער.
רנבאאכ״ד ,ר׳ כחיכיא בן אלכחן איש
כפר הבבלי.
דנבה״ע ד כתן בעל הערון.
רנכה״ק ד כחוכיא בן הקנה.
ד נחמן
רנב״י ר׳ כחמיה בן יוקף׳
בר יעקב ,ר׳ כחמן בר יצחק•
רנב׳יט ר׳ כחן בר מכיומי.
ר׳ כיזן
רנכ״ר ר׳ נשיס בן ראונן,
בן ראובן.
רנ״ג ד כקיס גאון.
רנה״ו ר׳ כפסלי הירץ וויזל.

רנ״ו
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רנ״ו רחמנא כטריה ופרקיה.
רנ״כ ר׳ כפסלי כהן.
רנמ״ל ס כפסלי משכיל לאיסן.
רנ״ם ס כחום האקאלאיו.
רנ״ע רני עקרה.
רנ״פ ראש כהחים פדר.
רנ״קר׳כחמןקראכמאל ,לנפהליקעללער.
רנ״ש ל׳ כהן שפירא.
ר״ס לאש הימן ,ר׳ העדיה ,ל׳ הפרא,
ריש
רוח הערה,
רבנן סבוראי,
הדרא ,ריש הפיא ,רשימס הפריס.
רסב״י' ר׳ הלמן בן ירוחם.
רס״ג ר׳ העדיה גאון.
רס״ד רשימה הפרי דקדוק.
רסה״ג רביכו העדיה גאון.
רס״ק ליש העיף קטן.
ר״ע ראש עיר ,לאש עצה ,ל עובדיה,
ל; עזריה ,ל עמנואל ,ל עמלם,
רישא
רוכב ערבוה,
ר׳ עקיבא,
עילאה ,לכי עקרה ,רע עין.
רע״א ראש עמוד א׳ ,ר׳ עקיבא אומר,
ס עקיבא איגר.
רעא״ר ס עמנואל איש רומי.
רע״ב ס עובדיה ברטכולא.
רעב״י ל׳ עקיבא גן יוהף.
רעב״ש ר׳ ענני ברבי ששון.
לעש גדול.
רע׳׳ג ר׳ עמרם גאון,
רערכ״ר רעוא דכל רעוין.
רבה עוקר
רע״ה ראשון עשה הוא,
לוב
לבינו עליו השלום,
הריס,
עמי הארץ.
רעה״ט לוב עמי הארץ מעשרין.
רעו״ד לעוהא דלבא.
ר ע ד ת רחם עלינו ואל השחיהכו.
רע ט ש ט א״צ רע ערל טמא שונא מכשול
אבן צפוני )השטן(.
ר׳ עובדיה
רע״מ רעיא מהימכא׳
ל עזריה מפאכו.
מנלטכולא׳
רעמ״א ר׳ עזריה מן אדומים.
רעמ״ב ר׳ עובדיה מברטנולא.

רצ״א

רעפו״ה רעיה מהימכא.
רע״ם ר׳ עובדיה קפורכי!
הבר.
רע״פ ר׳ עזריה פיגר.
רע״ק ר׳ עקיבא.
רעק״א ר׳ עקיבא אומר /ר׳ עקיבא איגר.
רע״ר רעוס רוס.
רעת״ט •רעה החס טובה.
רפ׳ רפואה ,רפץ.
ר״פ ראיס פכים /ראשי פרקים ,ראשפכת,
ראש פקוק ,רב פנינים ,רב פעלים,
ר׳ פנמה,
ר׳ פלוני׳.
ס פלס,
רבינו פרץ,
ר׳ פפי,
ר׳ פפא,
רובפוקקים ,רובפקולים ,רובפיקקים,
ריש פרקא ,ריש פרשה ,רלוף פה.
רפ״א ריש פרק א׳.
' רפא״ט ריש פרק אלו טריפוס.
רפא״ט רב סכינים אלשיך משלי.
רפ״ב ריש פרק בסרא.
רפב״ח ר׳ פכחה בר חמא.
רפב״י ר׳ פכחה בן יאיר.
רפב״פ ר׳ פלוני בן פלוני.
רפג״ה ריש פרק גיד הכשה.
רפה״ב ראיס פכי הניח.
ר פ ה׳ג רפואה הגוף.
רפה״ג רפואה הכפש.
רפ״ח רביכו פרי סדש. .
רפ״ב ר׳ פלק כהן ]המ״ע[.
רום פאר
רפ״מ לבינו פרי מגדים,
מעלהו.
רפנ״ל רפא נא לה.
■
רפ״ם ר׳ פרץ המאלעכקקץ.
רפ״פ ראפאפארט ,רביע פזר פשטא.
רפ״ק ליש פרקא קמא ,רפואה קרובה.
רפק״ל רפואה קרובה לבא.
רפ״ש רפואח שלמה.
ר׳ צמח,
ר׳ צדוק׳
ר״צ ר׳ צבי,
רודף צדקה ,רוח צפוכיה.
רצ״א ר׳ צבי אשכנזי ,רב ציר אמונה,
רצוף אהבה.

ר׳ עקיבא

רצא׳ש
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ר שכ״צ

דשא״ג ד שאלחיאל איחיק נרענער׳ רשע
רצא״ ש רצון  y 3 hשבשמיס.
שאינו גמור.
רצ״ד ראצעישדארסער.
ד ש א ו ל׳ שמשין איסטרפילי.
רצה״ח ר׳ צבי הירש חיוח.
ד ש א״־ רשוח או חיבה.
רצה״ע רצון העליון.
ר ש א׳ ם רוח שא'נה מצויה.
רצ״ו רודף צדקה וחסל.
רשא״ק ר׳ שלמה אלקק.
רצו״ם רצה ומוליס.
ד ש׳ כ  nשלמה באבל.
רצו״פ רצון תשוט.
 Iר שב״א ל׳ שבחי בן אבלחס ,לי שימי
רצו״ק רצון קונס.
בר אשי ,ס שלמת בן אלרח ,ל'
I
רצ״ח ר׳ לבי חיוח.
ר׳ שמעון נן
שמ־אל בן אבלהס׳
I
רצ״ל רצינו לומר.
אברהם׳ ל׳ שמעון גן אלעזר.
I
רצל -ת רצינו לחרץ.
רצ״ר.,רועח צאן קלשיס ,רצון קונם I .ר שבא״י לבותינו שבאק ישראל.
 jר שב״ב רביחיכי שבבבל׳ ל׳ שמעין P
רצ ש״א רצינו של אדם.
בחירה.
i
רצ ש״ט רצונו של מקום.
^ רשב*ג ל׳ שלמת בן גביריל .ד שמעין
ר צ ש׳ ת רציעה של חפלין.
ר״ק ראש קהלה; רניח קצוצה ,רביח
בן גמליאל.
יוח קדושה ,ד שבנ״א ל׳ שמעון בן גמליאל אומר.
קרקע ,רואת קלי,
רוח קנאה /רזא קדישא /רינלס־ ר שבגה״נ ס שמעין בן גמליאל הנהרג•
קאתף ,רתאל קירכהייס /רלין קונס .ר שבד ר״ א רב ששח ברי דרב אידי♦
רקב״ ש רועים  -קייצניס  -בירגנין ־ רשכ״ד׳ י׳ שמעין בן הלל.
ד שכ״ז י׳ שמעיין בן זימא.
שומרי פירוח.
רק״ל רפואה קרונה לבוא.
ר שב״ח ד שמיאל בן חסני׳ ד שמעין
רק״נ רק־קי נזיר.
בן חלפחא.
רק״ש ר׳ קלמן שולמאכן.
ל׳
ר שכ״ט ר׳ שמואל בן נטרונאי׳
רביעה
רננוה,
ר״ר לאי לאיכי /רגוא
שמעין בל טיביה.
ראשיכר
 /wלוח רעה ,לסמים יביס .ר ש ב׳י ד שלמה בן יצחקי ,ר׳ שמעיו
ריח רע /רעיס רוח.
בן יוחאי.
רדו״צ רעוח רביח ולריח.
דשכי־״ם ל׳ שלמת בן יהושע מיימון•
ררכ״ה רק רע כל חיום.
ר שבי״צ ד שמעין בן יהוצדק.
רר״ק ראשין ראשון קידם.
ר שכ״ל ר׳ שמעין בן לקים.
ר׳
ר״ש ראה שרש /ראינן שמעון/
ר ש ב׳ ם ר׳ שלמת בן מלן׳ ס שמואל
בן מא*ר.
שלמה .ל' שמואל׳ ר׳ שמעין .ר׳ ,
שמשין׳ רניעה שניה׳ ר 3שלים .רשב״ג ל׳ שמואל בן נחמן ]נחמכ'1״,
רמח
ריח שטוח׳
רודף שליס׳
ד שלמה גן נחן.
שמואל ,רפואה שלמה.
ד שב״? ר׳ שמעין נן עזאי ,ד שמעין
רש״א ר׳ שלמה איגר׳ ל' שלמה אלנזי׳
בר עלא'.
ר׳ שמואל אידלש׳ ר׳ שמיאל )די( ר שכ״ם ל שמעין בן פזי.
איזידא׳ ר׳ שמעיון אוקר׳ רוני של ר שכ״צ ל׳ שמעון בן  5דןק ,ל סיי י
אחל.
ר־ שממון בן צמח•

__ ________
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רשכיש

ר״ שמעון

ר שכ״ ש ס שלמה 3ן שמעון,
 Pשנוח.
ר שכ״ ת ל׳ שמואל אבן חברן.
רש״ג ראוגן שמעון גד« ל שלירא גאון.
רשג״ם לאונן שמעון גד מנשה.
ר ש״ד  nשבתי דוכולי ,ס שלמה דובכאו
ל‘ שמעון דולאן.
ר שד״ל ל׳ שמואל דוד לולאטו.
ר ש די ם ל שמואל די מודיכא.
ר שה״י לשיח סיחיד.
ר שה״ס לשימת השפלים.
י• שמעון
ר שה״ק ל שמואל הקטן.
הקדוש.
רשה״ר לשות הרבים.
רשהש^ו ל' שמעון השזורי.
רש״ו ל׳ שלמה ווירגא.
רשוה״י לשוח היחיד.
ר־שוה״ד לשוח הרבים.
ל שניאול
רש״ז ל שלמה זליון*
זקש• ר• שכיאור זלמן.
רשז׳יה ל שלמה זלמן העכא.
ל שמשון סקיד.
רש״ח ל שבתי חיים/
רש״ט ל שם טוב.
ל שלמה יצחקי.
רש״י לאש שבטי יה״
ל שלמה כהן,
רש״כ ל שלום כהן,
רבע שקל כשף.
ר ש כ כ״ ה לגן של כל בכי הגולה.
״
ר שכבה״ג ״ « « H
ר שכה״ג רגן של כל הגולה.
ר שכ״ם ל שלמה כהן פיאפז.
ל שלמה ליב
רש״ל ל שלמה ליליא׳
)ראסאפאיט(׳ לסאל שלמה לוי.

רתי ש

ר של״ע לגונו של עולם.
ל שמואל
רש״ם ל שלמה מלכו״
מאהליווער ,רצונו של מקום.
ר שמ״ ש ד שמשון משכז.
ר שמ ש״ ש לשימת משה שטייכשכיידער.
רש״נ לוח של כבואה.
רש״ע לנוכו של עולם,
רשע״ב לב שמחל על כבודו.
רש״ם ל שלמה פאפעכהיים,
ל שמחה פיכשקר.
פרחון,

ל׳ שלמה

ר ש״צ ל' שלמה צלפתי.
ל׳
רש״ק ל שאול קאציכעליכבאגן,
ל שמואל קאיידענ־
שלמה קלויער,
ל שמשון קינון.
אוועל,
ר ש״ר ל שמשון רפאל.
רשר׳׳ו ל שלמה רופא ווירגא.
רשר״י רבים שחו רבים ישתו.
ל שמואל
רש״ ש ל שלתה שלם,
ל
ל' שמואל שלם,
שטלאשין,
שמעין שזורי ,לג של שלום ,י־וח
של שטוח.
ר ש ש״ב ל׳ שמואל שאטין כהן.
ר ש״ת רציעה של תפלין.
ר׳׳ת לאשי תיבות ,לאש חור ,רבינו
ל חכחומא,
חם ,רמזי תולה,
תרועה תקיעה.
רת״ו לב תנא ופליג.
רתוי״ט רביכו תוקפות יום טוב.
ר ת״ט לעה תחס טובה.
רת״ם לאש תוך קוף.
רת״ ש ל תנחום שוחט.

.

I

ש״
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שארס

ש׳
ש׳ שביעה׳ שגיל׳ שגת׳ של׳ שין׳ שירה/
שלס׳ שס׳ שמואל׳ שמיס׳ שמעון׳
שכה׳ שעת׳ שער׳ שרש.
שא׳ שאלה׳ שאמר׳ שאפשר.
שאר אחרונים׳
ש״א שאגה אריה׳
שאר אישורים׳ שבילי אמונה׳ שבח
אחים׳ שוככי עפר׳ שום אחי־א׳
שום איסחא׳ שומר אמינים׳ שטת
שכל
שטר אירושין׳
אחרונה׳
אנושי׳ של אביו׳  ,של אדם׳ של
כלום אמח,
אולם׳ של אחרים׳
שלום אקרא׳ שלחן איבע׳ שליש
א׳׳ שלמה אלגאזי׳ שלמה אפיי ס׳
כמואל
שם אפרים׳־ שם אריה׳
א׳׳ שמואל איללש׳ שמוח אנשים׳
שמית אגל׳ שנה א׳׳ שנות אליהו,
שער
שער א׳׳
שנים אוחזין׳
אפרים׳ שערי אורת׳ שפת אמת׳
שקופים אטומים׳ שרש א׳.
שאי אפשר,
שא״א שאגת אריה׳
שיר
שאין אני׳
שאין אומרים׳
אלף אלפין׳ של אברהם אבינו.
שאאי׳׳ל שאי אתה יכול להזימת.
שאאל״ק שאי אפשר לקיימו.
שאינו ברשותו,
שא״ב שאין  3ו׳
שאר גשרי.
שאב״א שאין בחס אחריות׳
בכי אלם.

שאין

שאבא״ח שאין בהם אחריות.
שאב״ב שאינו גן ברית.
שאב״ד שאין בה לניס.
שאבד״ל שאין בו לעת לישאל.
שאבמה״ק שאין בית המקלש קייס.
שיאב״י שאינו בן יומו.

שאב״ב שאין בי כרת.
שאכ״ל שא*ן בקיאין לשמה.
שאין בתם
שאב״ם שאין נו מעשה׳
שאל בני
שאין במיט׳
ממש׳
מעיס.
שאכמ״נ שאין במינו כיליד.
שאבמ׳יע שאין בהם מעילה.
שאכ״ס שאין בו קככה.
שאב״ק שאין בי קייס׳ שאין בקיאין.
שאבק״ל שאין נקיאין לשמת.
יגיאבי׳ר שאין בו רע׳ שאינו ברשיתי•
שאכרי׳ח שאין בו רוח חיים.
ץ
שא ג שאין גילולי׳ שאינו גמור ,שאלתיא'
אייזיק נעבעי .שמואל אנא גארא“
דעצקי.
שאג״א שאגת אריה.
שא״ד שאין למיי׳ שאר דברים ,שאר
דרכים.
שא״ה^שאייו הנון׳ שאני הכא ,שאי
אבות הטומאה׳ שימר אזני תברואיס*
שאה״ג שאינו הגון.
שאר אנייז
שאח״ה שאחר הטבע,
הטומאה.
שאה״כ^[שאמר הכתוב׳ שאמר השם נן•־
שאה״נ^של אליהו הנביא.
שאהנת״ב שאין הנשמה תלויה גי.
שיאוב״ק שאלתי ובקשתי.
,ך־י*
שאו״ד שאוי ודבש.
שאוה״ע שאמר והיה העולם.
שאמג״צ שגי אלפין יעשחלוה צאנד•
שאוק ש שאגת אריה וקול שחל. .
שיאוש״ג של אחרים ושל גבוה.
שאו״ת שאלות ותשובות ,שאול חחחים•
שא״ז שאין זמנו ,שאין זרעו.

שאזה״פ
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שאזה״ם שאני זכר הסקדסי.
ש א ד ב שאץ זרעו כלה.
שאמרו חכמים.
שא״ח שאיכו חייב.
שאר חילי /שאריח חיים.
שאחד״א שויא אכסשיה חחיכה דאישורא.
שאח״ז שאחי זה׳ שאמרו חכמינו ז״ל.
ש א ח ד ל שאמרו חכמינו זכרונס לברכה.
שאח״י שאר חולי ישראל.
שאח״ע שאנו חייבים עליהם.
שא״י שאינו ידוע׳ שאינו יודע׳ שאינו
יולא׳ שאינו יכול׳ שאריח יוקף׳
שאריח ישראל׳ שלומי אמוני ישראל/
שער אהבח ’י.
שאיבד״ל שאין בו דעח לישאל.
שאי״ה שאי ימוח תשנה.
שאינו
שיאי״ל שאינו יודע לשאול׳
שאינו יכול לישבע.
יכול להזימו׳
עיאילי״ע שאריח ישראל לא יעשי עולה.
שאיל״ם שאינו יכיל לישבע משלם.
״
׳״
.
ש אי ל מי ש ׳׳
שאיםהי-ש שאר ימיח השנה.
^ שא״כ שאכלו כאחד׳ שאם כן׳ שאר
כלים׳ של אדם כמוחו.
י
שאכ״א שאין כל אחד׳ שאכלו כאחד׳
שאר כל אדם׳ שורש אחד כעובי
אלבע.
שאב‘ מ שאכלנו משלו׳ של אדם כמוחו.
ע-אכע״א שורש אחד כעובי אלבע.
שבוע
שאמר לו׳
שא״ל שאין לו׳
אהד נעו מי.
שאץ
שאל״א שאין להש אחריוח׳
לו אשה.
שאל״ג ישקר אין רגלים.
א ל ה אי ח שאין להם אחריוח.
אל״כ שאס לא כן.
שאין לו
אל״ מ שאין לו מקום׳
מחירין.
שאין לו
שאל״ם שאין להס קוף׳
שייף.
ש אלפ״ב שאין לו סח בקלן.

שאפליה

שאל״ק שאין לו קרקע׳ שאסשר לקיימו.
שאל״ר שקר אין לו רגלים.
שאל״ ש שאין לו שעה.
שא״מ שאחריו מעשה׳ שאינה מצויה׳
שאינו ; מדבר׳ ־מיבהק׳ ־מוקף׳
־מחייב׳ ־מינו׳ ־מעורב׳ ־מעכב׳
שאץ
־מליוה׳ ־מתוקן׳ ־מחכוין׳
שאר
שאכלנו משלו׳
מקיריס׳
שאחה מולא׳
מילי׳ שאר מלוח׳
של אמח.
שאשה״ב שאמר הכחוב.
שיאמ״ו שאינו מלווה ועושה.
שאמוא״שי שאינו מדבר ואינו שומע.
שאמח״ב שאמרו חכמים.
שאמ״ל שאינה מקפקת לבעליה׳ שאין
מקיריס לביאה׳ שאץ מעכב לדורות.
שאשל״ד שאינו מעכב לדורות.
שאמ״מ שאלת אלף מחילות ממנו.
עיאמ״ע שאינו מעכב.
שיאמע״ד שאין אדם משים עצמו רשע.
שאמק״ט שאינו מקבל טומאה. .
שא״ג שאינו ניכר׳ שאינו נקוב.
שיאנחד״א שויה אנסשיה חתיכה דאיקורא.
שאנלש״ה שאינו ניכר לאו שמיה היזק.
שאנ״צ שאר נשים לדקניוח.
שאנש״ה שאינו ניכר שמיה היזק.
עיא״ע שאינה עשויה׳ שאינו עולה׳
שאין עושין׳ שאין עליו.
שאעב״י שלום אקיא עד בלי ירח.
י:־א׳ם שאר קסריש׳ שבת אחר שכוח.
שאםדב״ר שאר קסרי דבי רב.
שאעמ״ל שאין עדים מלויס לקיימו.
שאעעש״ם שאינו עולה על שלחן
.
מלכים.
עיאערש״ט שאין עושים רלוכו של מקום.
שאתה סונה׳
שא״ם שאר סירות׳
שבת אחר סשח׳ שמואל אבא סראז־
נאנשקי.
שאפל״ר! שאסשר לקיימו.

שא״צ
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שא״צ שאיכה צריכה/
שלומי אמוני ציון.
שאין
שאצ״ל שאיכה צריכה לגיסה/
צרין לומר.
שאצל״ג שאיכה צריכה לגיסה.
שא״ק שאיכו קבוע /שכוי איט קונה.
שא ר שאיכה ראויה ,שמיס ארץ רוח.
ש א־״ל שאיכה ראויה להחכבד.
שוב אין צריך/

ע־א״ש שאיכי שיה; שאינו שלו כאלה
שלוס׳ שבר אל שבי׳ שבח אחר ,
I
שבועוח.
I
שאש״ב שאינו שוה בכל.
;
״ ״
שאשכ״ב ״
שאשי״י שבר אל שבר יחדיו ייובקוI .
שא״ת שא־נו חסיי; שב אל חעבה! .
:
שאת״ל כסה אמה הכין לעד.
ש״ב שאר בשרי ,שבועבהרייחא׳ שבועה
בערי ,שבע ברכית׳ שבח בראשיה,
שבח בשלח ,שדי בוכים ,שיה בכל,
שואל בשלימו ,שילגיח בי׳ שגיוף
שיליי ביכה,
בזמה׳ שעייכבערי/
שירי בחינה׳ ש:ן ביה׳ של ביכה,
של בשמיס׳ של בשי ,שלחן במדבר,
שמואל ב׳׳ שמואל בנימין ,שמלח
שכוי
בנימין׳ שמעון בעינסעלד,
שעכבלוס,
שנח בצויח,
בעליס,
שערי ביכה ,שסה ברויה.
שב״א של בכי אדס ,שכי בכי אהין.
שכא״א שס בן ארבע איחייח.
שבא״ד שבחי בן אברהם דונולו.
שיבאל״ח שבין אדס לחברי.
שבאל״ם שבין אדס למקיס.
שבאל״ש שגיכא בחרי אומי לא שליגי.
שבא ׳ע שער באשה ערוה.
ש ס ב שבע בן ביכר*.
שב״ג שליש בגמרא׳ שלמה בן גבירול/
שמעי בן גרא.
שבג״ע שבגן עדן.
שב״ד שבועח ניח דין׳ שכיח גיח דין

שבכב״א

של ביח דוד ,שס בן ד׳ ,שמעון
שמש בנבעין י־וס.
בעינסעלד,
שבד״א שס בן ד׳ אוחיוח.
שבד״ת שס בן ד׳ חיבוח.
״
שמחח ביה
שב״ה שביחה בהמה,
השואבה׳ שמשון בלאן הליי.
■
שבה״ג שבח הגדול.
^
שבה״ח שבח החדש.
שבה׳יב שבייח הכליס.
■
שבה״ל שבולי הלקע.
שבה״ב שביח המקדש׳ שביחח בהמחו׳ ■־
,
שבעח המינים.
שבהסהי״ק שביח המקדש היח קייס• ’
’
שיבהב״ז של ביכה המזון.
^
’ :וכהמ״ל שבח הוא מלזעוק.
-iV
שבהמ״ק שביח המק־ש קייס.
שכה״ע שבועח הע־וח׳ של בין הערבים• ״.
.
שב ו שלמה בן וירגא.
:
שכוא״ל שבח וואלקובקקי.
שבוי ב שלחן בצסון ימנ*יה בדרוס.
i
שבוה״ע שביעה הע־וח.
\
שכו״י שביח יעקב.
שבו״ט שבור מלכא.
־'
שכוע״נ שבועה גמורה.
:
שכועה״ד שביעח הדיינים.
שעוף נזמה״
שכ״ז שאר בשר זוגחי,
שמעון בן זומא.
שבזמה״ז שבזמן הזה.
שב״ח שחיקה בדיקה חשיקה.
שבחל״ת שבק חיים לכל חי.
ש»רום -י
שב־׳ט שמואל בר כערונאי,
ברכה טובה׳ שמשין ב״ר טוניס• י■
שב״י שבנוי ישראל׳ שג יעקב ,סמפון :1.
יי
בן יוחאי.
שביה״ע של בין הערבים.
שבי׳ ט שביחח יום טוב.
שבי״ל שאול בן יהודה ליב.
שיכב׳ שבכהב.
שב״ב שניחת כלים ,שוה בכל•
שכככ״א שס ק כיב אוחיוס.

J
V

שב״ל
שבלי לקגי!
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שב״ל שבא לעולס.
בוררים להס.
שכל״א שכיס בוררים להס אחד.
ש כ לי ב שביכר לביכה.
ש כ ל׳ ח שבק לן חיים.
שכליא״ק שבאה לידי אקיימכה.
שבלי א״ ת שבאה לידך אל חחמילכה.
שבל״ע שלא בא לעולם.
שבכו מוסר.
שב״מ שבכולה מקלחה׳
ש*שו בכי מעי .שכיכה בכל מקום.
שליש במשכה.
שכמ״א שמע בכי מוסר אביך .שרנא
בטיהרא מאי אהכי.
שבמב״א שם בן מ״ב אוסיוח.
שב מ״ק שבטלה מקלחה.
שב״נ שבח כבילה׳ שוס בר כש .שליש
בככסיס׳ שמואל בר כחמכי.
שב״ם שלמה בן סימן .שמואל בכימין
סוער.
שב״ע שבח עלים .שבילי עולם .שבירח
עלם .שביסס עשיר .שבס עילאה.
שמעון בן עזאי .שער באשה ערוה.
שבעב״א שם בן ע׳׳ב אוסיוס.
I
שבע״ה שהוא בן עולם הנא.
!
שבע״ם שבעל פח.
I
ש ב ע שי ט שבחי בעל שם טוב.
שב״ם שבח פרה .שנור בפיו .שור
בפרה.
שיבח ליון .שירי
שב״צ שבחי לבי.
בח ליון .שלמה בר למח׳ שמואל
בן לדוק׳ שמעהא נעיא לילותא.
שב״ק שנס קדש׳ שליש בקרקע.
שכ״ר של ביח רבן׳ שער בת רביס.
שב״ש שבת בשבתו .שבת בשלח .שובו
בכיס שובבים׳ שמחה בתוך שמחה.
שמעון בן שטח .שכה בשכה.
שכ ש״ב שלם בנופו שלם בממוכו.
שב ש״ח שבח ב׳ של חכוכה.
שכ ש׳׳ט שבחי בעל שם טוב.

שד״ח

שבת ברית
ש ב׳ ת שבת בו תתעלה.
תפילין׳ שבת בשבח תגמול׳ שבת
חחאה .שיכה בשבת תעכוג .שכרו
ביומו חתן׳ שליש בתורה .שמואל
בראשית תהליס.
שבת״ ש שמחה בתוך ,שמחה.
שג׳ שגדלה .שגמרה.
של
שבח גוי׳
ש״ג שבועה גמורה.
בבולץ .של גויס .של גיחכס׳ של
גליות .של גריסין׳ שלטי גבוריס.
שם גדול׳ שער ג׳׳ שערי גבורה.
שרירא גאון .שרשות גבלות.
שג״א שס )ה(גדוליס א׳.
שמעון גרשן
שג״ב שם גדולים ב׳.
בערכשטיין.
שנכ״ם שגור בפיו.
שנדע שכי גזרי עלים.
שג״ע שכי גדיי עזים .שכי גזרי עליס.
שערי גן עדן.
שג״פ שלשה גטין פסולים.
שי״ד שאר דבריס׳ שאר דוכתי .שבועה
של דבר.
דאירייתא .שום דבר׳
של דבורים .שם דבר׳ שכוי דעת.
שער ד׳ .שערי דורא .שערי דמעה׳
שערי דעה׳ שפיכת דמים .שפיר
שרש דבר.
שפסי דעת׳
דמי.
שרשי דיכיס.
שד״א שבועה דאורייתא .שכוי דאורייתא.
שד״ב שבעה דברים בגולס .שפתותיו
דובבות בקבר.
שדכ״ג שבעה דבריס בגולם.
שדכ״ק שפחותיו דובבות בקבל.
שד״ג שכי דייכי גזלות.
שד״ד שודא דדייני.
שד״ד .שערי דקדוק הלשון.
׳
שדד.״א שדה האיץ.
שדו״ם שמאל דוחה וימין מקרבת.
שד״ח שדי חמד.

שדחה״ע
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שדחה״ע שהייה דרקה חלדה הגרמה
עקור.
שד״י שימר דלחוח ישראל.
שדכ״ן שקר דובר כשף כיעל )הלצה(.
שד״ל שמואל לוד לוצאעו.
:
י^דלו״ל שדרכן לילן ולהזיק.
,
שדל״ע שכירא דליה לה עיינין.
!
שדל״ ת שויהי ד׳ לנגדי המיד.
שד״ם שמא דכקכא מלקדמין׳ שמואל
די מודיכא
שד״ר שבועה דרבנן׳ שלוחא דרגכ]/
שלוחא דרחמנא.
שדרז״ל שדרשו רבוסינו זכרוכס לברכה.
שדר״ג שלוחי דרחמכא נינהו.
ש״ה שאני הכא׳ שאני החס׳ שבח
הגדול׳ שונה הנכוח׳ שיר היוס,
שיר המעלוח׳ שיר
שיר היחיד־.
חשיריס׳ שירח היס׳ שלוח הקן׳
שלחן העניש׳ שליח הולכה׳ שלמה
תמלן׳ שלשלח היוחקין׳ שלשלח
הקבלה׳ שם הגדוליס׳ שס המפורש,
שמוח הכרדפיס׳
שמה החראה׳
שמן
שמן הניוב׳
שמיה היזק׳
שעל המלן,
שער ה׳׳
המשחה׳
שער הרדם /שער השמיס׳ שרביני
שר הפניס׳ שרשי הדח,
הזהב׳
שישרוח העבוחוח׳
שרשי החורה׳
שתי הלחס.
שרץ הארץ.
שה״א שהן ארבע׳
שה״ב שהכל ברא׳ שור הבר׳ שישן
הבירה׳ שער הבעחון,
עזהב־׳א שני הפכים בכישא אחד.
שהב״ב שהיה בכלל.
שד,בע״ה שהיא בן עולס הבא.
שהזמן גי־מא,
:^ r״ :שבת הגדול׳
שלעי הגבוריס׳ שלמות הגיף׳ שם
הגדול־ס׳ שם הגרף׳ שעבוד הגיף.
 rהגל׳' ם שהגיעה לפרקה.
שולי הדף׳
ע ה״ ד שביעת הדיינים׳
שורת הדין׳ שער הדגיס׳ שער

שהמוה״ל

הדלק׳ שעת הדחק׳ שעס הדין׳
שקול הדעת׳ שרשי הדח.
שד,ד״ח שעת ה׳־חק.
שד,״ד ,שער ה׳ החדש.
שהד,״ז שפולי הל הזיתים.
שה ו שם הויה׳ שעור הדש וערבה.
שיד.ד׳א שהוציא אבר.
שה״ז שרביע הזהב.
שהז ג — שהזמ״ג שהזמן גרמא.
שם החמר׳
שד,״ח שבת החודש,
שנת החמה׳ שער החדש.
שה״ט שלומו הטוב׳ שמות הטעמים׳
שמן הטוב.
שה״י שיר היום׳ שיר היחוד׳ שירח
הים׳ שלשלת היוחשין׳ שכת היובל׳
שער היחוד.
שה״י פה״י שבת היום פקח היום.
שהי״ל שבת היוס ליי׳ שהיה ל ה א דן׳
שהיה לו.
*טד.ים״ב שהיד קולדת בו.
״
״
שהיסו״ב ״
שד׳יש״ב שהיד שולטת בו.
שיר הכבוד׳
שהי׳ב שאמר הכתוב׳
שער הכוכת׳ שעת הכושר׳ שחי
הכליות.
ש ה ס ב שהכל ברא.
שהכנ״ב שהכל נהיה בדברו.
שהיה לחאר?״
שה״ל שבלי הלקע׳
שם
שלמה חלוי.
שהית לו׳
הלווי׳ שכת הלבכה׳ שחי הלחם.
שבח חי^
שה״ם שבעח המיכיס׳
שכרו
שיר חמעלוח׳
מלזעוק׳
חרבה מאל׳ שלחן המערכה׳ שלעם
שם  :חמין• ,חמשפי׳
המלך׳
־המפורש׳ ־המקרה׳ ־המשקל׳ שמן
המור׳ שמן המשחה׳ שעירהמשחלח׳
שער המזיח׳ שר המשקים.
שה״ם שמואל הלוי מאדליכגער.

שדי-לק״ל שבח היא מלזעוק ורעואם
קרונה לבא.

%

• •יי■i ' .
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שהמ״ח שס המחבר.
ש ה מע׳ ה שלמה המלך עליו השלום.
שהמ״פ שס המפורש.
שלמוח הכפש;
שה״נ שור הכקקל;
שס הנכבד׳ שמות
שם הנגזר!
הנרדפים! ’ .שמחת הנפש! שפופרת
הנאד.
שהנ״ב שהכל נהיה בדברו! שהתורה
שם הנבדל.
נדרשת בהן!
שהני״ב שהנפש יוצאה בי.
ש ה ד ם שור הנשקל.
ש הנ תי ב שהנשמה תלויה בו.
שה״ס שומר השך! שער הקפק.
שבועת העדות!
שה״ע שבוע העבר!
שנה העברה! שנת
שם העצם!
העבור! שנה העולם! שער העבודה!
ש ת העוף! שרשרות העבותות.
שהע״ס שלמה המלך עליו השלום.
שהים שאר הפושקים ,שבועת הפקדון!
שלחן הפנים׳
שחיטת חפשח!
שנגח הפרה! שער
שם הפועל!
שעת
שער הפרישות!
הפנה!
הפנאי! שר הפלך! שר הפנים.
שמעון הצדיק!
שה״צ שליח הציבור!
שעה הצורך.
שה״ק של הקדש! שלוח הקן! שלחן
שם
שלשלת הקבלה!
הקריאה!
חקבוז! שם הקודש׳ שמותהקדושים!
שער הקדושה!
שמואל הקטן!
שקל הקודש.
שהק״ד שמית הקדושים! שעל הקדים.
שה״ר שיר השירים רבה.
שה״ ש שהביאה שליש! שיל השירים.
שער
שנוי השם!
שמי השמים!
השמים.
ש ה שי ב שהשמחה במעונו.
ש ה שי ר שיל השירים לבה.
שס התאל׳
ש הי ת שוק התרומה׳
שער התערובות!
שמחת התורה!

שוה״ט
שעת התפלה!

שער התשובה!
ההורה.
שהתמל״מ שהתלמוד מביא לידי מעשה,
שהתנ״ב שהתורה נדרשת בהן.
שמים ואלז!
ש״ו שמטות ויובלות׳
שקלא וטריא׳ שליל וקיים׳ שתי
וערב.
שלום ואמת!
שו״א שכול ואלמון!
שרש
שק ואפר!
שמיס וארץ!
אחד.
שוב אינו
שוא״ח שוב אינו חוזר!
חוטא.
שואחו״ט שוב אינו חוזר ומגיד.
שוא״ר שמיס וארץ.
שוא״ת שב ואל תעשה.
שואת״ע שב ואל תעשה עדיף.
שבת ובושת!
ש ר ב שאלתי ובקשתי!
שוחט ובודק! שולטת בו! שומיס
שחיטה
שור בדישו!
ובצלים!
ובדיקה! שחיטת ובישול.
שוב־׳א שפיל ואזיל בל אחא.
שובבי״ם ת״ת שמות ואלא בא בשלח
יתרו משפטים תרומה תצוה.
שוב״ד שחיטה ובדיקה.
שובש״ו שור בשור .א
שוב״ב שוה בכל.
שלחן גבוה!
שיו״ג שכולה וגלמודה!
שר וגדול.
שו ד ש שבועת וגלגול שבועה.
ש ר ד שואלין ודורשין! שום דבל! שופך
דמים׳ שמן ודבש.
שוד״ד שודא דדייני.
שיו״ה שאלות והוראות.
שיוה״ב שור הבר.
שוה״ג שומן הגיד.
שוה״ד שולי הדף! שורת הדין.
שיוה״ל שונה הלכות.
שיוה״ט שור המועד! שור המזיק.

של

שווז״נ
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שוש׳ב
שומלח יבם׳

שו ט״ שומר ישראל׳
שומרת יום.
שומס״ט שומרי ספיסין.
שומ״ש שומע ומשמיע.
שופ״ת שומע תפלת.
ש ח ונבלת.
שיו״נ שמש ונאמן.
שונ״ח שוא נס.
שונ״ע שוא נע.
שר ם שורייקי קומקי ,שושן קולות.
שרע שושנת עמקים׳ שוכני עפר׳
שחדח
שירה עליו׳
שיכן עד׳
וערבית׳ שלחן ע מ ד׳שכר ועונש׳
שם ועבר׳ שן ועין׳ שלש וענף׳
שחי ו ע רג
שוע״א שולחן ערוך אחרון.

שוה״ג שור הנסקל.
״
שוהנ״ם ״
יג־וה״ע שולש העגולה.
שוה״ק שולי הקלילה.
שוה״ת שרק התרומה.
שו״ו שס וחס ויפת.
ש״ו וט״ב שחי וערב ונויחה בכוהל.
שו״ז שוחעין ו rולקין׳ שילוח וזמירוח.
שס וזכר.
שו״ח שוס וחניכה /שיל וחמול.
שוח״ט שוחר טוב.
שוח״ת שוחרי חורה.
ש ר ט שוחר טוב׳ שלומו וטיבו׳ שקלא
וטריא.
שוט״ה שחיטה וטליפיח הריאה.
שרי שומר ישראל׳ שיחיה ויארין ימיס ,שום׳ שופטים׳ שופר׳ שופרא.
שרם שוה פרוטה׳ שושן פורים׳ שכחה
שמטות ויובלות.
ס״ש
שמנים ופתילות׳
ופאת׳
ש ד ר ט שבח ויום טוב.
״
•
שיוי״ט ״
ופיסקיס׳ שדל ופליט.
שר״ר שלוס וישע ל ^
שום״נ שופר גלול.
שיחי
כסף׳
שוח
שר ב שלוח וכרמים׳
שום״ק שושן פורים קטן.
וכעסי.
שום״ר שטן ואין פגע רע.
שיכ״ט שלום וכל טוב.
ש ר צ שערו וצפרניו.
שוכט״ם שלום וכל טרג סלה.
ש ר ק שוטה וקטן׳ שולי קדירה׳ שייר
שוכ״ע שונני עפר׳ שוכן על.
וקייס.
שו״ל שכירו ולקיטו׳ שמן ולבונה.
שולבח״צ שיחיה ויזכה לעלות בהר ליון .שוק״ר שחוק וקלות ראש.
שולכנ״צ שיחיה ויזכה לראות בנחמת ש ר ר שוב ראיתי׳ שלום ולעוס ,שן
ורגל׳ שקצים ורמשים.
ציון.
שולנדצ שיחיה זחכה לפלות בהל ציון ,שור״ג שן ורגל.
שור״ח שבח וראש חלש.
שיחיה ויזכה לראות בנחמת ציון.
מומחא׳
שוחט
שר ם שיאל ומשיב׳
ש ר ש שלה ושדוח׳ שוא ושקר׳ שול
שומר ומציל׳ שיר ומריא׳ שחרית
שומר שכירי
שומר שנת׳
ושבר׳
שיחין
שחריח ומנחה׳
ומיסף׳
שופטים
שוס שכל׳
שור ושת׳
ומערות׳ שס ומלכות׳ ש״ס ומשניות׳
ושוטדם׳ שמא ושמא׳ שם ושארים״
שפירא ווירמייזא מגנצא.
שס ישם׳ שמיר ושיח׳ שלום ושלום״
שרים ושרות׳ ששון ושמחת.
שמיאל ווייסמאן
שומ״ח שומן חזיי׳
לויוח.
שוש״ב שוטים שבעולם.

^!וושדימ
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שושד״מ שושנעא דמטרכוחא,
דוולכא.
שו שה״ד שיל של הדיוט.
שושה״ע שושנה העמרןס.
שו שה״ק שול של הקדש.
שוש״י שושנה יעקב.
שוש״ל שור שחוט לפניך.
שוש״ג שול שנגח.
־
שוש״ם שושן פורים.
שוש״ק שוח ושקר.
שו שר״ ש שלים ושמו שלים רחמי שמיא.
שו״ת שאלוה והשובוה .שב ואל העשה;
שימע
שוא והפל׳ שוחרי הורה׳
חפלה׳ שול הם׳ סירוה והשבחוה.
שותח״ם שנוי וקה החלה חולי מעיס.
ש״ז שבוע זו ,שבח זכור ,שכבה זרע׳
של זב׳ של זה׳ של זבח ,שלמה
שנה
זלמן׳ שס זכר׳ שמן זיח׳
שניאור זקש׳
שניאור זלמן׳
זר׳
שניזיחיס׳ שעותזמניוח ,שפחי זהב.
שז״ה שלמה זלמן הענא.
שזח״ה שלמה זלמן חיים הלנלשטאם.
שו״כ שזרעו כלה.
שו״ל שכבה זרע לבטלה.
שז״ת שבת זמן חפילין.
שאלת חכם,
ש״ק שאלוה חלום׳
שבה
שבועה ממורה׳ שבת חזון׳
שומר חנם׳ שחוטי חוץ,
חנוכה׳
שחיטה חולין׳ שטה חדשה׳ שטר
שטר חלילה׳
שטר חזקה׳
חוב׳
של
שיחח חילין׳ שירה חדשה,
חבלו׳ של חג ,של חול׳ של חכם,
של חלב׳ סל חרק ,שלמה חדשה,
שלמי חגיגה׳ שמים חדשים׳ שמלה
חדשת׳ שמשון חקיד׳ שנאת חנם,
שנוח
שנה חלשה׳ שנו חכמים,
שעור חלה,
ש״ש חלש׳
חיים׳
שערי חכמה׳ שפוך חמתך׳ שפחה
שפתי
שפח חלקוה׳
חרופה׳

חכמיס,

ש״^
שחייב באחריותן׳

שח״ב שבח חנוכה ב׳׳
שחל בשבת.
שחב״א שחייב באחריותן.
שחבי׳ש שחל בשבת.
שחבד״ל שמיאל בן דוד לולי.
שח״ג שלמי חגיגת.
שח״ה שגת חול המועד׳ שער חשבון
הנפש.
שחד,״מ שבת חול המועד.
שחה״פ שחיטת הפשח.
שח״ו שם חם ויפת.
שחו״ד שמן חלב ודבש.
שחוה״מ שבת חול המועד.
שחו״ט שחיטה וטריפות.
שחרית ומוקף,
שחו״מ שחין ומכוה׳
שחרית ומנחה׳ שעורי חצילין ומחיצין.
שחוק״ר שחוק וקלות ראש.
שח״ו שבת חזין ,שטר חצי זכר.
שחו״ל שאמרו חכמינו זכרונם לברכה.
שחח״ז שטר קצי חלק זכר.
שח״ט שוחר עיב ,שחיק טמיא.
שחי״ל שנות חיים יוקיפו לך.
שח־־ל שחטאנו לפניך׳ שחל להיות.
שחלאה״ ש שחל להיות אחר השבח.
שחל״ב שחל להיות בשבת.
שחל״ח שבק חיים לכל מי.
שחל״ט שבתאי חמה לבנה מאדים.
שחיק
שח״ע שאנו חייבים עליהם׳
עצמות ,שחרורי עבדים.
שח״ל! שוא חולם קמץ.
שח ש׳ג שירה חדשה שבחו גאולים.
שח שת״ח שיחת חולין של תלמידי
חכמים.
שחיק
ש״ט שביל טוב׳ שוחר טוב׳
שכל טוב,
שיורי טהרה׳
טמיא׳
שכר טוב׳ שכר טרחה׳ של טבחים,
שליש טפח׳ שם טוב ,שם טומאה,
שמכה
שמיה טלטול׳ שמן טוב׳
שכה טובה׳ שערי טומאה׳
טרפוס׳

שפע מל.

שט״א
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שחיטות ישנים׳ שיח יצחק ,שיר
ישט״א שטה אמרוכה /שטר אירוסין .י
של יו״ד׳ של
יד,
ידידות,
שעראקקבורג״
שט״ב שטייכבעלגעי,
שלומך ישנה׳
יוס!
ישראל!
שטרי בירורי].
שלמה יצחקי! שמא יעבירנו! שמו
ישטב״ז שטוף בזמה.
יתבין ,שמע יעקב׳ שמע ישראל!
שט־ג שטר נמיר.
שסתי
שפת יון׳
שפת יהודית,
שט״ה שבעה טובי העיר! שטר הולכה!
ישנים׳ שפתים יושק! שפת יתר!
׳שטר הרשאה.
שי־ש יוםף ,שרש ישע! שרש ישר!
שיט*ו שס טוב.
שתי י מ ח.
ש ט ד א שקילי טיבויזד ושדיא אחוזרי.
שעה שיא״ב שמא יקל־מכו אחר ביחמיס.
ש ט ר ם שכה טובה ומחוקה!
 ,שייאל״ט שוב ייס אחד לפני מיתתך.
טובה ומוללחח.
שפתי
שיש בידו,
שיי׳ב שיש ט׳
שטומ״צ שעה טובה ומיצלחח.
ישכים ב׳׳ ששת ימי ביאשית.
שטומ״ ת שכה טובה ומחוקה.
שיטא ח ש־ש בהן אחייוח.
שטו״ק שטר וקנין.
שיבכה
ש טי ח שטה חדשה׳ שטר חוב! פטר שיב*כ שיבא במהרה בימיכו!
חזקה׳ שטר חליצה.
במהרה בימיכו.
שטח״ז שטר חזקת׳ שטר חצי זכר.
שיב״ה שתיקה יפה בשעת התפלה.
ש ט ח ח ז שטר חצי חלק זכי.
שייבי״א שיש ביד אדס.
שטח״ל שטר חליצת.
שיכ״ב שיש בו כרת.
שיש בו מעשה.
שיכ״ם שיש בו ממש!
שטי״ם שלום טובה ישועה כחמה.
שט״כ שטר כחובה.
שייכ״ס שיש בו ם:כח׳ שיש נו ספק.
מוקדם״
שטל
מקובצח׳
שט״ם שטה
שיכר״ח ש־ש בו רוח חיים.
שטר מחילה! שטר מכירה.
שיכ״ש שני יוקף בן שמעון.
שטמ״ח שטר מחילה.
שיכת״ח שישנו בבל תאכל חמץ.
שטם״כ שטר מכירה.
שי״ג שפתי ישכים .0
שטט״ק שטה מקובצת.
שיה״ב ששת ימי הבריאה.
שט״ן שנכבו טהרנו כורא.
שיה״ג שלשת ימי הגבלה.
שט״ע שטר עקקא.
שיה״ד שירי הדס.
״
שטע״ם »
שטר פטורץ .שיה״ח ששת ימי החול.
שט״ם שטרי פקיקחא!
שיה״ל שיהיו לו.
שט״צ שטר צואה.
ש*ד.״ט שבעת ימי המשתה! שמיכת
שי' שיחיה.
ימי המילה׳ ששת ימי המעשה.
ש״י שאילת יעבץ! שאר ישוב׳ שארית
שיר
יהודה! שאריח יוקף׳ שארית יעקב! שיה״ש שאר ימות השנה׳
שארית ישראל׳ שבות יעקב׳ שב
השירים.
יעקב׳ שבחי ירושליס׳ שבט יהודה! שיו״ב שיור ברכה.
שמחת יוס טיג•
שבטי ישראל! שבעת ימים׳ שדה שיו״ט של יוס טיב!
שומר ישראל׳
יהושע׳
שומרת שיו״ק שיורי קרבן.
ינ ס׳ שונאי ישראל׳ שישכת יעקב!
שיח׳ שיחיה.
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שי״נ שיחיה כצח» שילאה כפשוי שלומו
שי״ח שיר חדש» שיש חשש.
יהי כלח.
שיח״ה שיש סלול השס,
שאריח יעקב,
שיחל״א שיחיה לימים ארוכים ,שיחיה שי״ע שאילת יעכ״ז׳
ש״י עולמוס.
|
לכלח אמן.
שיש עליו
של יום נויב׳  :עיע״ע שיחיה עד עולס•
שי״ט שיום עבוח״
עדים.
שמחח יום טוב.
שייאי״א שמע ישראל יי אלהיכו יי אחד:? ; .יערש״ט שישראל עושים רצונו של
מקום.
;
שיכא״ל שיכוין אס לבו,
שיי״פ שלמה יצחק פוכק׳ שמואל qpv
שיכ״י שומרח יום כנגד יום.
פץ.
שי״ל שיש  :לדקדק ,־לומר• ,לחוש׳
שחיקה יפה שי״ק שאו ידיכם קדש׳ שמא יקדמנו,
שיש לו׳
־לתלז׳
שמואל יהודה קאלינעלינבוינן ,שם
לחכמה.
ישראל קידש׳ שעל ידי קדושין.
שיל״א שיש להן אחריוח.
שיק״י שמע יי קול יהודה.
שילא״ח ״ ״ . .
שיקל״ו כמא יקדים קנה לושט.
שילאי״ו שיחיה לאורך ימים ושנים.
שילאידט שיחיה לאירך ימים ושנים שי״ר שיחיה ימים רבים ,שלמה יהודה
ראפאפארט.
טובים.
שייש״א שומרח יבם של אביו.
שיליב שיש לו גנים.
שילחטאו״ל שיחיה לחיים טובים ארוכים שית׳ שיחבאר.
שי״ת שמו יסברך.
ולשלום.
שיליטיא שיחיה לאורך ימים טובים ש״כ שבח כלי׳ שבירח כלים׳ שביחח
שבחי כהן,
שברי כלי,
כלים׳
אמן.
שילי״ע שאריח ישראל לא יעשו עולה.
שוי כקף ,שטר כתובה ,של כוחי,
שיליט שיש לו מין ,שיש לו מחירין,
של כל ,שלום כהן׳ שלמה כהן.
שם כילל׳ שני כבשים ,שני כחובים,
שאינו יכול לישבע מש^^ם.
נח,
למך,
שילנ״ע שח׳ ירד) .יפח»(
שפחה כנענית ,שחתי כהן ,שקול
כנגד׳ שחיקה כהודאה.
מנר.
שיל״ם שיש להם קוף
שכ״א שאר כל אדם׳ שכל אחד׳ שכל
שילפ״ב שיש לו פת בקלו.
אנושי׳ של כל אדם.
שי^״ר שלמה יהודה ליב ראפאפארט .שכאו״א שכל אחד ואחד.
שיל״ת שויתי יי לנגדי תמיד ,שיש לו שיכ״ב שכתיב בחורה.
שכב״ט שכר בטילה.
חקכה׳ שיש לחיז.
שי״ט שיטה מקונצח ,שס יי מבורך׳ שכב׳ ת שכחוב בתורה.
שתיקתך יפה מדבורך.
שיכ״ג שיורי כנקת גדולה.
שכ״ד שכן דעת׳ שכר דירה ,שתיקה
שימ״ב ששת ימי בראשית.
כהודאה דמיא.
שימד״נ שפתים ’ושק משיב דברים
שיכד״א שלא כדרך אכילה.
ככחיס.
שכד״ע שבשתא כיון דעל על.
שימה״ג שלשת ימי הגבלה.
שכ״ה שיורי כנקח הגדולה ,שכן הוא/
שימה״ח ששת ימי הסול.
שמות כל הקפריס.
^ 1רמ״ק שיגוח מקוגצח.
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לשמה ,של לוי ,של לולב .שלמס
שכהבביא שני כסו*3ס הכאיס כאחד.
שמחת לב ,שמן למאור,
ליריא,
שכה״ב שיורי כנקח הגדולה' .
שדות לעליות׳ שני לוחית .שעי
שכה״ב שככה הכחוב.
לבן ,שלילות לב.
שכה״ם שכלו הרנה מאד.
של״א שבירת לוחות אבן.
שכה״ג שבעת כוכבי חנניכת.
שלא׳ ש שחל להיות אחל שנת.
שכ״ו שאר כקוח ועינה.
של״ב שחל להיות בשבח .שלא באחליוס,
שכו״ג שכולה וגלמודה.
שלא בזמני ,שלא בפניו.
שכוגמ״ע שכחו וגבולסו מלא עולם.
שלכ״א שלא באחריות.
שבדב שואל כעכין ומשיב כהלכה.
שלבכ״ד שלא בפני בית דין ,שלא בפני
.
שכו״ל שכילו ולקיטי.
נעל דין.
שכרע שאר כשיח ועינה ,שכל ועונש.
׳
שלב• :שלמה 3ן גנירול.
שכי״ם שכחה ופאס.
שכיז שכבה זכל׳ שכבה זרע׳ שכל שלכ״ד שליח בית דין.
;
שלב״ז שלא בזמנה.
זה׳ שכל זמן.
שלכ״ב שלא נכונה.
שכזל״ב שכבה זלע לבטלה.
שכל שלכ״ל — שלכל״ע שלא בא לעולם, .
שכל טוב׳
שכ״ט שכל טיב׳
שלכ״ם שיל לביית מילה׳ שלא במינו׳ ’
,
טלחא.
^
שלא בשעת מלאכה.
שכ״י שכר יוס׳ של כל יום.
שכי״ד ספהי כהן ישמרו דעה.
שלבמ״י שלא במקום ינום.
שלא
שלכמ״ם שלא במקים קכנה.
שכ״ל שנעה כוכבי לכה•.
^במקיס סעידה.
שכ״ט שיבר כסב מוחסס ,שבס כלח
•
מלכסא ,שכיב מרע ,שכל מקים׳ שלב מיצ שלא נמקים מציה.
שכן משמע׳
- .שכן מצאמי,
שכל שלביע שבח לאל בויא עולס ,סקלים ^
מצרה.
למטרפקיה בהאי עלמא.
שכם״ד .שכרו כפול מן השמים.
';י
שלכ״פ שלא בפניו.
ועד.
לעולם
שכמל״ו שם כבוד מלכוהו
.
שי׳יכפ״ז שלא בפני זה.
שכנ״ד• שיורי כנתה הגדולה.
של*נ של גליות׳ שלטי נבולים ,שמואל
,
,
שהגה״ג ״
f" .
ליב גארדאן.
•םופל.
שכר
שכ״ם
של״ד שיעובודא לאו דאורייתא ,שליתי
שכ״ע שכינסא עילאה ,שם כסב עוד.
דלחמנא.
שכע״ג שכל עגלת.
;
שלד״א שיעיבודא לאי דאורייתא.
דיליה.
מלמא
שכע״ד שכור כולי
שלד״ג שבקיה לרויא דממילא נפיל♦
שכ״ש שכולו שבת.
V
שלד״ע שליח לדבר עבירה.
שכשו״ש של כל שנה ושנה.
;
ש־ידד״ג שלוחי דלחמנא נינתו.
שכ*ת בכולה הכלת ,שכינהא' ההאה .ש*^״ד .שלא היימו ,שיל ליום סשבפ״ת
ש״ל שנילי לקט ,שבח לאל .שברי
^7
שליח הולכה,
שליח הקן,
שושני
שומרים ל3קל,
לוחוח׳
*
;•
לחות הבריח.
שישנים לדוד,
לקנו׳
־
שחטאנו שלהיב שלא היה בעולמו.
.
לפרץ״ שיין למעלה׳ שי לעילא ,של הכ-ע * *
'>
שיר למעלוח /שכסס לקט ,שלא שלהכיש שלא סביאס &לישי
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ש״ט

לה״נ שלא הזמן גרמא׳ שלטי הנבוריס ! .שלכנ״ו שלא ככגד זה.| שלבים שלא כסדרן.
שלהרים שלא היו לברים מעולם.
!' שלל״א שלא לאוכליי.
שלהו״ג שלא הזמן גרמא.
; שלל״צ שלא לצורך.
״
.
שליזמ״נ .
שלל־׳ר שלא לרצון.
שי׳יהי״ב שלא היה בעולמי.
שלוחי מלוה,
' שלים שלא מדעת׳
שלהיו״ח שלשלה היוחסין.
שליח מיוחד׳ שם ״ לשון  -מלביש,
’
שילהליג שלא היו להם כשים.
שמן למאור ,שרי ליה מאריה.
שלהי מ שלמה המלך.
שלמ״ד שלא מדעה.
שלה״ם שלחן הסכים.
שלוח הקן׳ שלם ה שנח לאל מלך העולם.
שלה״ק של״ה הקדיש;
שלמ״ת שלא מחמח חשמיש.
שלחן הקריאה.
שלא נברא,
של״נ שוה לכל כפש!
שלה״ש שלא הביאה שליש.
שלא כגמר ,שלא כוצרחי׳ שלבו
שלוא״ל שחים לפניה ואחה לאחריה.
כוקפו ,שלום לעפרו נצח.
שלו״ם שלחן ומכירה.
שלנג״ם שלא נגמרה מלאכחו.
שלו״ת שבח לאי זמן חסלין.
של״ע שלא עבדו.
שליח שבק לן חיים.
שלח״ע שלא חל עליי.
שלע״א שלא עשני אשה.
שלטט״ח שלא טעם טעם חטא.
שלע״ד שימו לבבכם על דרכיכם.
שליי שבח לאל יסברך׳
שלא יהיה׳ שלעד״ר שלא על דעח רבים.
שלע״ו שלא עבר זמנו.
שליחוח יד.
שריה״ש שיר ליום השבח.
שלע״ם שלא על מנח.
שלייו שיחיה לאורך ימים ישכים.
שלעמלק״פ שלא על מנח לקבל פרס.
שליח״נ שלא יהא חיטא כשכר.
שלע־ע שלא עשני עבד.
שלי״ט שיחיה לאורך ימים טובים.
של״פ שלא פירש.
שליט״א שיחיה לאורך ימים טיביס אמן .של׳־צ שלא לכורך׳ שליח צבור .שמואל
שליטא״ט שיחיה לאורך ימים טוניס
ליב ליטראן.
אמן סלה.
של״ק שליח קבלה׳ שקרא לא קאי.
שלי״ת שבח לאל יהברך.
של״ר של ראש׳ שלש רגלים.
של״כ שלא כדרך! שלא כהלכה! שלא של׳׳ש שבת לפט שבעוח׳ שלא לשמה,
כנגד׳ שלא כסלר.
שלום לך שלום.
שלבי ד שלא נדרכה.
של״ת שלא חאמר׳ שלא חבא׳ שלא
אכילחי.
שלכד״א שנא כדיך
ההא׳ שלא חכעול.
שלכד״ה שלא כדרך הכאחן.
שלת״ד שלא תנעול דנח.
שלכרה״ט שלא כדרך הטבע.
שבט
ש מ שאר מ־לי ,שנט מוסר,
שלכדה״נ שלא כדרך הנאתן.
מיהודה ,שבור מלכא ,שואבי מיס,
שלכ״ה שלא כהוגן׳ שלא כהלכה.
שוחט מומחה׳ שוס מקום׳ שופט
שלא
ש ^כ ה׳ ט שלא כדרך הט 3ע׳
מומחה ,שור מועד׳ שיטה מקובצח,
כנגד הטימאה.
שטר מכירה ,שיירוח מצויות ,שכיב
שלכה״נ שלא כדרך הכאחן.
שלוחי מצוה,
מרע׳ שכר מצוה׳
שלחן מלכים ,של מזבח׳ של מעלה,
שלכל״ח שלא כלו לו חדשיו.
שלכנה״ט שלא כנגד העומאה.
שמחה
של מ קו ס!
של מצריס׳

שמא״ג
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שס מפורש;
שס מלא;
מציה,
שס
שס מקרח;
שס מפשט;
משוחף; שם משמעון; שמן משחה;
שמע מיכה ,שכה מעיברס; שכוי
מעשה; שכרי מקוס; שכי מגיכיס;
שעור מליחה ,שערי משפט׳ שער
משפט.
שמא״ג שלוחי מצוה איכן כזוקין.
שמ״ב שמלת בכימין.
שמבה״ש שמחת בית השואנה.
שמכ״ב של מה בכן.
שמכ״נ שבע מצית בכי כס.
שסכ״ע שכר מלוה בהאי עלמא.
שמבת״ש שממה גחיד שמחה.
שט״ג שבעה מדורי גיהכס.
שמי ה שכי מאורות הגדולים; שכתעלס
מן העין.
שמה״ט שמות הטעמים׳ שמן הטוב.
שמה״ט שמן המור; שמן המשחה.
שמה״ג שמחת הכפש.
שמה״צ שחיטה מן הצואר.
שמ״ו שמיס וארץ.
שמו-א ,״
שטוה״נ שמוח הכרדפיס.
שמוה״ק שמות הקדושים.
שמו״י שמטה ויובל.
שמות נשים.
שמו״נ שמות כרדפיס,
שמו״ע שמוכה עשרה.
שמוע״ג שדרך מישן ועבד כגו.
שמוע״ק שמועה קרובה.
שמו״ם שמיכה פקוקים ,שמוכה פרקים,
שמכים ופתילות.
שמו״ר שמות רבה.
שכיס מקרא
ש מר ת שמוש תהליס;
ואחד תרגום.
 .שמ״ו של מיס זכים ,שמו זכר׳ שם
מקפר זוגי׳ שם משפט זכר; שמן
זית ,שם מקיה זכר.
שמ״ח שומן חזיר; שמו מחמת חולי,
שמיס חדשים; שעלה חדשה.

שמע*צ _____________ __

שמח״ה שמחת מצוה חיוב היא .־
שמחה״נ שמחת הכפש.
,
שמחיו״ט שמחת יום טוב.
שמהע״ב שמחל על כבודו.
שמח״ת שמחת תורה.
,
שמירה משעת
שמ״ט של מטה,
.
טחיכה.
שט״י שבט מישראל; שגיאות מי יבין׳
שליח מיוחד ,שמא יעבירכו.
'>
שמיו״ט שמחת יום טוב .׳
שמי״ח שמא יחפה.
שמי״ק שמא יקדמכו.
שמ״כ שמיטת כקסיס׳ שמצא כתוב. .
שמ״ל שיר מזמור לאקף׳ שיר מזמור
שמכה לחמו׳ ,
לדוד ,שמיע ליה׳
שמעון מכחס לזר- .י
שמקר לשומר;
שמל״א שיר מזמור לאקף.
^
שמל״ח שמלה חדשה.
שמליד״ר שומר מצוה לא ידע דבר רע.
שמל״ט שיהוי מצוה לא משהיכן.
שטל״ק שיר מזמור לבכי קרח.
שטל״ש שמקר לשומר.
h
שטל״ת שיר מזמור לתודה.
שט״ט שמע מיכה.
שלמים 2
שט״נ שבשתא ממילא כפקא,
שם משפט כקבס״׳^'
מקרו כפשס,
שם מקרח כקבה׳ שמן זית כגמלז *5
שמקרו כפשס׳ שעור מצוחן כאקרים.
ל
שטנ״ב שם מכוחחו כבוד.
שטנ״ע שמכה עשרה.
י
שטס״ה שאלות מקפר הכפש.
שט״ע שאו מרום עיכיכס; שדי
שמריח
עולם׳ שדי מלן עליון;
של מעלה,
מכחה ערבית,
מכין עולם׳ שמיכי עצרת ,שמכס^'
עשרה׳ שמשא ממילא ערגא; שכם;<
־'i :
.
מעוברת.
שטע״ב שממל על כבודו.
שמע״צ שעיני עצרם•
>-׳»
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שמע״ר שמשים עצמו רשע.
שםע״ש של מעשר שני.
שמ״ם שמץ פסול.
שמ״ק שעה מקובצח /שמיעח קרקע.
שמירה משעס קצירה .שמן משסח
קולש .שר מקוצי.
שמ״ר שלמה מלובני ל 3הי .שמועה
רחוקה .שמות רבה׳ שמן רוקח.
שמונה
שמ״ש־ שלוס מזרחי שרע3י»
 .שרצים .שם משוהף.
שמש״א שתי מסכות שהן ארבע.
שמחת תורה.
שמ״ת שמוש תהלים.
שנ׳ שנאמר.
ש״נ שבת נחמו׳ שלה נפתלי .שוא
נח .שוא כע /שעכא נצח .שיאיר
שליח כאמן.
שיחיה נצח׳
כרו.
של ככרי .שלמי כלבה .שמא כשרו,
׳ שמוח כרדפיס .שמוח כשיס .שס
שם נקבה.
שס כסמן.
מעה.
שני נזירים .שער נפתלי.
שנ״א שור כשר אריה /שנות אליהו,
שכיס אוחזין /שני נעריו אחו.
שנא״י שונאי ישראל.
שנא״ן שור ־׳ כשר  -אריה ]אנוש[ כליב
]כורא[.
שככתב
שנ״ב שהכל כהיה בדברו.
שכשחעו
שכעשה גקיק/
נצלו/
בעזרה, .
שנבה״ע שכברא העולם.
שנבכ״ט שנכפל בו כי עוב.
שנבל״א שכיס בוררים להס אחד.
שנב״ע שכשחעו בעזרה.
שנב״צ שכה בצורת.
שנ״ד שכוי לעת.
שנ״ה שבע כתיבות התורה.
שנה״ח שכת החמה.
שנה״י שכת היובל.
שנה״ל שכת הלבנה.
שנה״ע שכה העברה .שכת העבול.
שנה״ס שנגח הפרה.

ש״ם

שנה״ש שכוי השם.
שנו״א שכות אליהו.
שנו״ג שכס כקיב ומבגאי גזר.
שנו״ד שכולל למי.
שנו״ח שנות חיים.
שנוחי״ל שנות חיים יוסיפו לן.
שנומ״א שחיעה כלה ומאכלות אסורות.
שנרצ שלים ככוכו ישערך צמח.
שנו
שנאת חכם/
שנ״ח שוא כח.
חכמים .שנות חיים.
שנטומ״ת שכה עובה ומתוקה• .
שנטל״ם שכוחן עעס לפגם.
שני״ם שומר נפשו ירחק מהם.
שכי כתובים.
שנ״ב שכי כבשים.
שנכפבכ״ט שנכפל בו כי עוב.
שנ״ל שכיות לעריות , .שעשה כסיס
לאבותינו.
שנלבנ״צ שנזכה לראות בכחמת ציון.
שנלב״ע שנפער לבית עולמו.
שנלב״ע וחלי״ש שנפער לבית עולמו
•
וחיים לכל ישראל שבק.
שנל״ה שני לחות הברית.
שנל׳׳ע שא כא לפשע עבלך .שכיות
לעריות .שכקתלק לעולמו .שניתק
לעשה.
שנט״ה שכתעלס מן העין.
שנמ״ו שור כשר מראה וגבותם.
שנ״ע שוא כע .שכי כעריו עמו .שרף ־
כחש  -עקרב.
שנ״פ שנשא פקחית.
שנר״ל שניתן רשות למשחית.
שנת׳ שנתבאר.
שנתב״פ שנתבאר בפכיס.
שנתי״ם שמאל כר תדליק ימין מזוזה.
שנתעט״ה שכחעלס מן העין.
ש״ם שושן סולות .שעה סתומה .שכר
סופרים .של סוכות .של סופרים.
שני
שלש סעולות .שם סתמי.
סימכיס .שחא סדרי.

שסדב״ר
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שסדב״ר שאר ספרי דבי רב.
שםד״כ שלמה  -סכחריב דריוש  -כרש.
שס״ה שמעה  -סלסה  -הקשיבה.
שסה״ח ש״ס החדשים.
שס״ח ש״ס חדש.
שם״מ ששה סדרי משכה.
שס״ם של סברא סופרים.
ש״ע שאלה עוד .שבועס עדוי:״ שבח
עלים״ שבילי עולם״ שוכד עפר״
שושן
שוכן עד״ שורה עליו״
שביסה
• קודוח״ שושנת עמקים״
שחרורי
שחיק עצמוה״
עשור״
עבדים״ שניי עסקא ,שיכה עראי,
שלחן
שכר עולם״ שלום עליכם״
ערון״ של עיר״ של עכו״ס״ של
עני״ ש) עצמו״ של ערביה״ שלבה
שלם עשרה׳ שמחה
עשרוכים״
שמכה
שמיכי עצרה״
עצומה״
שכה עברה״
שם עצם״
עשרה״
שכי עדים ,שכת עולם.
שע״א שלא עשני אשת״ שער אפרים״
שערי אורה״ שער עבודה אלהים.
שע״ב שבעה עשר בחמו:״ שערי ביכה״
שעת ביעור.
שעכ״א שם ע״ב אותיוח.
שעכ״ד שעבודא דאורייתא.
שעכ״ל שעבד לעובה,
שעכ״ק שעבוד קרקעות.
שעב״ר שער בת רבים.
שעבת״ט שבעה עשר בתמוז.
שע״נ שכר עגלה׳ שעל גבי .שעת
גוביינא.
שעג״ע שערי גן עדן.
שעג״ש שומר על גבי שומר.
שע״ד שעבודא דאורייתא׳ שערי דורא,
שערי דמעה׳ שערי דעה.
שעד״א שעבודא דאורייתא.
שק״ד .שלמה עליו השלום׳ שער השמים׳
שער עבודה האלהים״ שעת היתר;

שעת הלואה.

-

— —-
שסוח

שגנרהמסון,

שעד״״ב של עולפהבא.
שעת הביעור.
שעה״ג שעל הגליון״ שער הגלנוליס.
שער הדלק,
שעה״ד שער הדגים״
שעת
שעת הדחק׳ שעת הדין׳
הדלקה.
שעד״ד״ח שעח הדחק.
שעד.״ז שער הזקנים.
שעהז״ל שחור על הלבן זכל לחורבןr .
שעד״״ח שעיר החצי] /שעד החדש% ‘ .
שע״ה ח״ד שהייה  -עיקור ־׳ הגרמה ־
/
חלדה  -דרסה.
שעד.״ט שערי העומאה.
>
.
שעה״י שער היחוד.
שעה״ב שער הכוכות״ שעת הכושרI .
שעה״ט שעיר המשתלח׳ שעל המשהים
F
שער המזרח .שער היולד•
שעד,״נ שער ה ס׳ שערהכקכור״
.
הנשים״ שעה הנזק.
שעד״״ם שער הקוגיא.
שעה״ע שער העליון
שעדיעמב״ד שעת העמדה בדין' .
שעדו״פ שעבר עליו הפסח׳ שער הפכה׳ ;
שער הפרישות׳ שעה הפנאי.
\
שעד.״צ שעל הצבור׳ שעה מצורל.
שעה״ק שער הקדושה ,שער הקדים|.
%
שעה״ש שער השמים.
שע ה׳ ת שערי ההורה״ שער החשובה׳;
י
שער התפלה״ שעת התפלה.
־^,
שעוב״ז של עובר זה• .
%
שעוצ״ם שעת וצפרכיו.
'1 .
שעו״ש שליח עושה שליחותו.
שעות״ל שחרר עבדן וחן לח. .
שס עצם p f -
שע״ז של עובר זה,
,
שעבר זמנו.
‘ ע,
שעז״ט שעבר זמנו.
שעור מל5׳
שע״ח שיל על חנוכה,
שערי חיים ,שעליי מכמה/
.
סתימה.

שע״ט
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שפ״י

; ־ שע״ט שעה טובה ,שערי טבילה! שערי שע״ר שעיניו רואוח״
^ימאה.
׳
שעח רצון.
ישע״ש שבר על שבר׳ שלחן עלי שטיס!
 .שעטומ״צ שעה טובה ומרצלסח.
שלש על
שליח עושה שליחוחו!
שעטנ״ז שוע טווי וכוז,
שלש! שערי שמיס! שער שחור.
י שע״י שלום על ישראל״ שעל ידי.
:י שע״כ שס עצס כללי! שעשני כרצונו .שעשי״י שבר על שבר יחדיו ידובקו.
שעכ״ז שס עצם כללי זכר.
שער
שעש״ל שליח עושה שליחוחו!
שעכ״ב שם עצם כללי נקבה.
שלמה.
שעכ״פ שעל כל פנים.
שערי חפלה!
שע״ת שערי חורה!
שערי חשובה.
שע״ל שחור על לבן ,שעבר לטובה!
שער לבן.
ש״פ שאר פוסקים! שבח פרה .שוה
פרוטה״ שושן פורים! שטר פטורין!
שעל״ד שעבודא לאו דאורייסא.
של פורים!
שלמה פאפענהיים!
שעלו״ל שחור על לבן זכר לחורבן.
של פלייטץ! של פסח״ של פלה,
שעל״ט שעבר עלינו לטובה.
שעלכ״צ שעשה לי כל צרכי.
שלשים פעמים! שלש פעמים! שלש
שמחה
שלש פלסאוח!
פעמים!
שם עצם
שע״מ שלש עשרה מדוח!
פינסקער ,שמחח פורים ,שמילה
שעור
שעבוד מלכיוח,
משוחף!
מליחה! שעל מכח! שער מזרחי״
שמץ
שמכה פרקים!
פחוחה!
שער משפט״ שעה מיחה.
פסול״ שכה פשוטה! שחי פעמים.
שפ״א שפת אמס! שפח ארמיח! שפח
שעמו״ק שוכן עד מרום וקדום.
אשכנז.
שעפחמ״ב שעלה מחמס מכה.
שפ״ג שיפורא גרס.
״
״
״
שעמ״ט
שפיר דמי!
שע״נ שלא עשני נכרי! שם עצם נקבה! שפ״ד שפיכח דמים!
שפתי דעח! שחין פולסי דנורא.
שער נפסלי! שער נקטר! שעשה
שפ״ה שפופרת הנאד.
נסים! שעח נסינה.
שפה״ג שפת הגג.
שענ״ל שעשה נקים לאבוחינו.
שפה״ח שבת פלשת החדש.
שעסב׳׳ח שעסק בחורה.
שעבר עליו! שםה״נ שפופרת הנאד.
שע״ע שלא עשני עבד!
״
שפהנ״ד !!
שעברו עליה! שעושה עבירוח.
שפוהה״ז שפולי הר הזיתים.
שעעה״פ שעבר עליו הפסח.
.
שפוה״ג שפופרת הנאד.
שעעה״ש שעלה עמוד השחר.
שפו״ח שפוך חמתך.
שעע״ל שעבר עלינו לטובה.
שפ״ז שבת פרשת זכור ,שטר פטורין
שעעש״ט שעולה על שלחן מלכים.
זה.
שע״פ שם עצם פרטי.
שפת חלקות!
שע״צ שמיני עצרח! שם עצם! שער שפ״ח שפוך חמתך,
שפתי חכמים.
צהוב! שערי צדק! שערי ציון.
שפ״ט שפע טל.
שעצ״ז שם עצם זכר.
שפי׳ שפיר״ שפירש.
שעצ״ם שם עצם פרטי.
שע״ק שעבוד קרקעוס! שערי קדושה .שפ״י שה פזורה ישראל! שומר פתאים
יי׳ שפתי ישכים! שפת יתר.
שעק״ר שעבוד קרקעוה.
17

שערי רחמים!

שפ״כ

—
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שפ״כ שפחה כנענית.
שפ״ל שפילשסי למעלה.
שפ״מ שפחת מלוג.
שפ״נ שפע נבואה /שלום פייגענזאהן
)ק־עי(•
שפ״ע שפת עבי /שפת ערבית.
שפ׳ פ שבח פרשת פרה.
שפ״ק שושן פורים קטן ,שפת קדש.
שפק״ל שפיר קשיא ליה.
שפ״ר שאול פנמק ראביכאוויז /שפע
שפת רומית;
רב; שפתי יכנות;
שפת רושית.
שפרו״ל שלש פורה לאש ולענה.
שפ״ש שבת פי־שח שקלים.
שום
שומר ציון׳
ש״צ שבתי צבי׳
שער צואה;
שופע צדק׳
צורך׳
שיבת ציון׳ שירי ציון׳ שליח צבור׳
שליח ציון׳ שלמי צבור׳ של צבור,
של צדיק׳ של צדקה׳ של צמר,
שמם
צורו,
שם צבאות׳ שמרהו
שערי ציון;
שערי.צדק,
צדקה׳
שהי
שפתי צדק׳
שעי צהוב,
’
צפרים,
שצה״ט שערי ציון הנדפס מחדש.
שצ״ו שמרהו צורו וגואלו.
שצומ״צ שליח צבור ומורה צדק.
שצ״י שר צגא ישראל.
שצ״מ חנכ״ל שבתאי  -צדק  -מאדים -
חמה  -נגה  -ככב ־ לבנה.
שבת קודש,
ש״ק שבעה קרואים׳
שיורי קרנן׳ שינת קבע ,שכונת
קברות׳ שליח קבלה׳ של קודש,
של קיימא׳ שלמה קלוגעי׳ שלשלת
קבלה׳ שמואל קיידנובער׳ שמועה
שמע
שמיעת קלקע׳
קרובה׳
שם קדשו׳
קולט׳ שם קבוץ׳
שעבוד
שכוי קודש׳ שכוי קינה
שפיר
שערי קבלה,
קרקעות,
קאמר׳ שפת קודש.

—

שרףפ

שק״א שקנתה אשה.
שקאל״ר שקר אין לו רגלים.
״
שקאלר״ג ״ ״ ״
שקד״ע שקדמו עשה.
שקד,״ד שקודם הדבור שתול הדעת.
שקה״ח שקיעת החמה.
שקה״ק שקל הקדש.
שקוה״ד שקוים הדבור.
שקו״ח של קל וחומר.
שקו״ט שקלא ועריא.
שקוצי״ת שועתנו קבל ושמע צעקתנו
יודע תעלומות.
שקוי־״ט שקצים ורמשים.
שק״ז שם קבוץ זכר.
שק״ל שפיר קשיא ליה.
שקלי״ם שבת קדש לא יעשה מלאכה.
,
שק״נ שם קבוץ נקבה.
שקיבל עליו^
שק״ע שקדמו עשה׳
שקכה עבד.
שקע״א שקיבל עליו אחריות.
שקעא״ד ,שקיבל עליו את הדין.
שקעה״ח שקיעת החמה.
שק״ר שחוק קלות ראש.
שצום
שיר רבה׳
ש״ר שבע רצון׳
של ראם״ '
שליח ראשון,
רנ׳
שמואל רא fענפענל׳
שלש רגלים,
שמות רבה׳ שמן רוקח ,שס רגג׳
שם רשעים ,שמועה רחוקה ,שמושח
שכוי רצון׳
רנא׳ שכה ראשונה׳
םעג«-
שכוי רשות׳ שכת רעב,
רחמים ,שפע רב׳ שפסי רכנוח׳
ששיס )־3וא,
שרא רבא׳
רשויות.
שנניי' י'
שר״א שלום רב אקרא,
אלפס.
שר״ה שינתה  -רחוקה  -הפוכה.
שרה״ד שרשי הדת.
שרונ״ר שועה רשע וגס רוח*
שרו״ם שריד ופליע.

________________ שרדק
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שת׳

שש״א שלוחו של אלם.
שרו״ק שריר וקייס.
של ראש ששא׳׳א שס של ארבע אותיות.
שר״ח ש 3ת ראש סדש/
ששא״ב שלוחו של אדם כמותו.
חלש; שרה רחל חכה.
ששא״ר שחיטה שאינו ראויה.
שר־ייי שס רשעיס ירקב.
ששא״ר לש״ש שחיטה שאיכה ראויה
שר״ל שניחן רשות למשחיח.
לאו שמה שחיטת.
שרלא״ת שלוס רב לאהבי סורחך.
ששארש״ש שחיטה שאינה ראייה שמה
שרמה״ד של ר׳ וושה הדרשן.
שחיטה.
שר״נ שפחי רככוח.
שש״ב שכיכה שרויה ביניהם.
שרפב״י של רבי פכחק בן יאיר.
שש״ה שושנת העמקים.
שררו״ל שרה רבקה רחל ולאה.
ששה״ד שור של הדיוט.
שרש״ח שבח ראשין של חנוכה.
ששה״ק שור של הקדש.
שר״ת שומר רחוס חמיס; ש״ק רש״י שש״ז שס שכלי זכר.
חו״ש.
שש״י שאלו שלום ירישליס! שיל של
יי
יום.
שבולת שוכל/
ש״ש שאילח שלוס׳
שבועות שתיס׳ שבועת שוא! שבועת שש״ל שללו של לולב! שומר שמקר
שור שחוט לפניך ,שס
לשומר!
שבע
שבועת שקל/
שומרים!
שמיס לבטלה! שעור של לולב! שער
שמעון! שב שמעחתא׳ שבע שטית!
שברי לחות.
שבת
שבת שורה!
שנת שובה/
שכיה! שובע שמחות! שוס שבועה! ששלח״ג שנים ־ שפתים  -לשון ־ חך ׳־
גרון.
שוס
שומר שכר!
י שומר שבח׳
שור שנגח׳
שכל׳
שבח של מי!
שחיטת שור! ש ש׳ מ שב שמעתתא!
שים
שחרור!
שטר
שטייכשכיידער׳
שמחה של מצוה׳ שם שמיס׳ שרביטו
שלום׳ שכיכה שורה׳ שכיר שעות,
של מעלת.
שלוס
שכר שכיר׳ שלחן שלמה׳
ששמל״ש שומר שמקר לשומר.
שמחה!
שלמי
שלי שלי׳
שלום׳
שש״נ שם שכלי נקבה.
של
שבועות׳
של
שאכלו!
שלשה
שש״ם שבח של סוכות.
של שחרית׳
שבת׳
של שמע׳ שש״ע שכינה שורה עליו.
שמה שחיטה! שמואל שולס׳ שמואל
שש״פ שביעי של פסח! שבת של פסח!
שמן
שמכה שרצים׳
שטראשין!
שיר של פגעים.
שריפה׳ שמן ששון׳ שמע שלמה!
שם של! שש״ק שירי שפת קלש׳ שבת שקלים.
שם שכלי!
שם שלי׳
שס שמי׳ שס שמואל׳ שס שמיס! שש״ר שכה של רעב.
שיכה של
שש״ש שחרית של שבת!
שכי
שכוי שס׳ שכי שותפין׳
שחרית! שר של שכחה.
שעירים׳ שכי שרשים׳ שעור שופר!
שעור שחיטה ,שעור שלס! שערי ששש״ח שבת שכיה של חנוכה.
שמן של
שש שעות! שש״ת שין של תפילין׳
שר שלוס׳
שמיס׳
תרומה׳ שעור של תפילין.
שסי
שתי שעות׳
.ש).ח שכוי׳

שערוה,

שת׳ שתחיה.
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תא״י
,

שתזו״נ שם תואר זכר וכקבה.
שת״ח של תלמילי חכמים; שימוש
תלמילי חכמים.
ש ת״ט של תקופת טבת.
שת״י שתויי יין׳ שתיקה יפה; שתרגם
יונתן; שתרגם ירושלמי.
שתי״ז שתילי זיתים.
שתכ״ד שעיר תוך כלי לבור׳ שתיקן
'
כל דבר.
שתכה״ד שתיקה כתולאת למי^.f
שת״נ של תקופת כיקן; שם תאר נקבה׳
,
שתי כרות׳ שתצא נפשו.
שתע״ד שערי תורה על לקלוק׳ שתעלה
.
על לע תן.

ש״ ת שאול החחיה /שאלוה חשובוח/
שבליס תקיעה;
שבעים חמריס,
שבת תשובה; שובבי״ס ה״ס; שומע
שטה תמימה;
תפלה; שור תס;
שלמא
שירי תפארת;
שין תיו;
של תוקע;
תכיכא /שלמי תולה;
של תורה; של תפילין; של תרומה;
שמא תאמר׳ שמחת תורה׳ שמוש
שכי תולעת;
תהלים; שם תאר;
שכי
שכי תורים;
שני תבשילין׳
תכיכא; שעור תקיעה׳ שערי חורה;
שערי תשובת׳ ׳-שעת תפלת; שתי
תכועות.
שת״א שתרגם אוכקלוק.
שת א״ר שתקות אכיש רמה.
שת״ה שתללכי המליכה; שתי הלחם.
שתה״ב שתי הכליות.
שתה״ל שתי הלחם.
שתו״י שתוי יין.
שתו״ט שילה תיבה ומגדל.
שת״ז שם תאר זכר.

שתע״ז
שח״צ
שת״ק
שת״ת
של
של

I
1
.,ו
־ ?I
׳^
■
־

שגגת תלמול עולה זלון.
שחי צפרים.
של תקופת ,שם תהא קבורתו.
שלשלת  -תביר  -תלישא גלולה;
תקופת תמוז׳ של תקופת תמוז,
תקופת תשרי.

\

ת׳
ת׳ תולדות; תוקפות; תורה ,תחיה,
תחכה; תחת; חיו׳ תימא; תלמול,
תפלה,
תמה ,תמורת ,חעכית;
תקון׳ תקופה ,תקיעה ,תרגיס,
תרומה ,חשובה.
תוללות אלס,
ת״א תהוס ארעא׳
תוללות אהרן ,חורה אור; תורה
חמה אכי,
תירו׳ן אחר׳
אמת׳
תמונת אות ,חמניא אפי; תנאים
אחרונים; תנוך אזן׳ תניא אילך;
תענית אקתר׳ תפארת אלם׳ תקנת
אושא ,תרגום אחר ,תרגום אוכקלום;
תרגום ארמי ,תרגום אשכנזי ,חשובת
אלפקי.

תא׳ תאמר ,תאר.
ת א כ׳ ח תוללות אברהם בר חייא.
תאדב״ח חיעוק ארעא לא בלא כסף•
תא״ה תוללות אמונת הנוצרים.
תאה״ח תאר החיו^
תאה״ ש תאר השלילה ,תאר השם.
תא״ר תוללות אלם וחוה.
■י
תאו״ג תרגום אונקלוק.
תאוק״ט תענית אקתר וקריאת מגילה•
תא״ז חשיבת אור זרוע.
תא״ח תנאים אחרונים.
תא״י תאריך ימיה ,תבנית א ,מ יוקף׳
תוצאות  p bישראל ,חשובה אהל
יוקף.

,

■

תא״ל
תא״ל תחן אמת ליעקב. .
תא״ט תאכל מצות ,תהלים  -איוב ־
משלי ,תיבות אלו מוקפות ,תיבות
אלו מיותרות.
ת א מ״ל תבן אתה מככיק לעפריים,
תתן אמת ליעקב.
ת אעב״ ט תולה אלץ על בלימת.
תאע״צ תאר עצמי.
תא״צ תאמי צביה ,תפארת לבי.
תא״ר תקות אנוש רמה ,תשובת אבקת
רוכל,
תא״ ש תולדות אנשי שם ,תרגום אשכנזי,
תשובת אמונת שמואל.
תנא
ת״ב תלויה בו ,תלמוד בבלי,
בתרא ,תנאו בעל ,תעודה בישראל,
תשובתו בצדו,
תענית בכורים,
תשעה באב.
תשובות
תב״א תשובות באנשי און,
■ בית אפרים.
תבא״ע תשובת באל עשק.
ת בכ״ א תבכה במהרה בימינו אמן.
תב״ג תקע בשופר גדול.
תבגוב״ר תנאי בכי גד ובל* ראובן.
תבגע״ה תניחהו בגן עדן העליון.
תרי בועי
ת ב״ד תנאי בית דין,
.
דקמיכי.
תבה״ב תענית ב׳ ה׳ ב׳.
תב״ו תבכה ותכונן.
תבו״ב תחלתה באוכק וקופה ברצון,
תחלתו בעשיעה וקופו באונס .
חבומ״נ תבורך מנשים.
תבו״ ש תבואת שור.
תב״ז תשובת בנימין זאב.
תב״ח תשובת בעי חיי.
ת ב״ ט תקדמכו בלכת עוב.
תב״י תמק בן יומו ,תעודת בישראל,
תשובת בית יהודה ,חשובת בית יוקף,
חשובת ביה יעקב.
תפלה בלא
תכ״כ תפיקא ביה כלל,
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ת״ד
חשובס

כונה /חשובח בגדי כהוכה;
בסי כהוכה.
ת בככ ב״נ חעלה בלי• כרכה כגוף בלי
י
כשמה.
תבל״ב חפלה בלא כרכה.
תב מ״ ב חולד גלשוסי מאי בעי.
תכ״נ סולח בר כש.
תבנ״י סבכיח יד.
תב״ם חחלחו בסופו.
תבס״ל חעלא בעידניה סגיד ליה.
תב״פ ססלחו בפשיעה.
תב״צ סירוצו בצדו ,חשובחו בצדו.
תב״ק הכי בל קפלא.
תב״ר סבכיה רגל ,סגוף באבן רגלך/
סליא באשלי רבלבי ,חשובח נשמיס
ראש.
תב״ ש תבואה שהביאה ,תבואת שור,
תשובת באל שבע.
תב שה״ ש תבואת שהביאה שליש.
ת ב של ה״ ש תבואה שלא הביאה
שליש.
ת כ ש״ ט תדיר באה)חובה( שגת עומאה/
תמידין בשמן עהור.
,
תכ״ ת תבה בחבה.
ת׳יג תבואת גק! תבת גמא /תלישא
גדולה ,תלמוד גדול ,תנוע ה גדולה,
תקיעה גדולה ,תקיף גדול ,תרומה
גדולה ,תרועה גדולה ,תלי גווני,
תחאה גבל.
תשובה גנובה,
תג״א תלמיד גברא אחריכא.
תג״ב תשובת גאוני בתלאי.
תג״ו תשובת גינת ולדיס.
תג״ש חשיבת גבעת שאול.
תגו״ם תוספות גמרא ופוסקים.
חג״י תולדות גיולי ישראל.
ת״ד תגא דמלכא ,תוכן דגליו ,תומר
תחלת
חוליתא דכהמא,
דבורה,
תיקוני
תיקוני דיקכא,
דבריו,
דרכים ,תלמודא דידן ,תמים דעיס,

ר1דיא
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ספלס דוד׳
סכא דידן,
דגש ,חשלומין דראשון.
תד״א סהליס דפוק א׳׳ חיך
הנא דבי אליהו׳ סשו 3ה
תר״ב חכא דבי.
תדב״א הכא דבי אליהו.
תבא״ז סכא דבי אליהו זונוא.
תדב א״ר הנא דבי אליהו רבה.
תדבר״ח הנא דבי ר׳ סייא.
תי ב ר״י תנא דגי ר׳ ישמעאל.
תד״ה חושפוס דבור המהחיל׳ היקון
דלן החיים.
תד מ״ל תנא דמקייע ליה.
תד״ע ספלין דמליה עלמא.
תד״ק תוכן דבלי קדשו.
תד״ר השלומין דלאשון.
תד ר״ א תקופה דל׳ אדא.
תדר״ב תלי דלבכן.
תדר״י תנא דבי ר׳ ישמעאל.
תד״ ש החלת דגלי שמואל.
תד ש״א תחלת דינו של אדס.
ת״ה תא הלצים׳ תאל השם׳ תגכית
היכל׳ תבכית המשכן׳ תולף השכול,
תולת ה א ד ס הולת האשם׳ חולת
הגית ,תולת הזהב׳ תולת העולה׳
תכן
תחית המתים ,תחת השם׳
תפאלת
תכן ־תם׳
הדגלים׳
תפלת
תפלת הדלן׳
הגלשיכי׳
השחל׳ תקין הבית ,תקון הכפש׳
תקופת השנה ,תקכתהשבים ,תלומת
הדשן ,תשמיש המכות.
תה״א תולדות האדם׳ תולדות האלז׳
תולת האדס^ תולת הב־ה )ה(אלון.
תה״ב סולת הבית ,תסלת הנקר ,תקין
הבית.
תק״ג תשובת הגאונים.
תפלת תדרך׳
תה׳ ד תוכן הדברים,
תרומת הדשן.
תה״ה תאל האדם המעלה ,תולה
הגיס הקצר.

תהה״א סורח הביס הארוד.

תהש״נ

תהו״א תהום ארעא.
תהו״פ תנא הוא ופליג.
תה׳ן תאל הזמן ,תורת הזבח ,תחלה
תזמן ,תקוכי הזבח׳ תקוכי חזהל.
תה״ח תחלת תחדש.
תה״כ תתלת הכקיליס.
תה״ל תתלה לאל ,תרומת הלשכה.
ההא מנוחתו׳
תה״ט תבנית המשכן,
תחית המתים ,תפלת המוקף ,הפלת
תקנות המליכה׳ תקנוה
המנחת׳
תשונה
תקנות המלך׳
המזבח,
המינין ,תשמיש המעה.
תהמ״ח תלמיד המחבל.
תהמ״נ תפלת המנחה.
תהמ״ם תפלת המוספים.
תפלת העלב׳
תק״ע תורת העולה,
תקון העולם.
תהע״ט תעל הטל על מלונם.
תהע״ר תמיד הערביים ,תפלת העלג.
תה״פ תאל תפעל׳ תחלה תפלק ,תלגום
הפלסי.
תה״צ תפלת הצביר.
תה״ק תולה הקדושה ,הילת הבית קצר,
תורת הקנאות ,תורתנו הקלושה,
תפאלת תקדש,
תנא היכא קאי,
תקנות הקהל,
תפלת הקהל,
תשיבת הלכות קטנות.
תכונת הלבנים,
ת ה׳ ר תא הלצים׳
תקנת הרבים.
תהר״ז תהום לבה זכרו.
תהר״י תלמיד הרב ל׳ יוכה.
תולדות השמים,
תה״ ש תאר השם׳
תילת השלמים ,תחלת השנה ,תחת
תכלית
תכונת השמים,
השם,
תמיד
השלמות ,תכלית השנאה,
השחר ,תפלת השחל ,תקות השני,
תרגום השבעים,
תקנת השבים,
חרגוס השמרוכי׳ תולף השטר.
תהש״ז תאר השם זכר.

! תהש״ג תאר השם נקבה.

•
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תולה׳ ש

תוה״ז חולת הזבח.
תוה״ט חולדות הטבע.
תוה״ם תוך המזון! תנא והדל מעלש.
תוה״ע תורת העולה.
תוה״פ הואל הפעל ,תוך הפקח׳ תוך
הפרק.
תוה״ק תורת הקנאות! תורתנו הקדושה.
תוהר״י תוקפות הלב ל׳ יוכה.
תוה״ש תאר השם ,תילדות השמים!
חולף השטר! תורת השלמים.
תו״ן תורת זבח.
תוקפות חדשים!
תו״ח סוך חוהם,
תוצאת חיים! חולה חדשה ,חולת
חטאת ,חורת חיים ,חורת חכם!
סולת חקד! תף וחליל.
תוח״י תולדות חכמי ישראל.
.
תו״ט תוקפות טוך.
תולעת יעקב!
תו״י חולדות יצחק.
תומת ישרים ,תוקפות ישכים׳ תורה
חם וישר.
ויראה ,תירש ויצהר!
תרב״יח תוך י״ב חדש.
.
תוי״ט תיקיזות יוס טוב.
תוי״י תולדות יעקב יוסף.
תוי״כ תוקפות יוס כפוליס.
תוי״צ תירוש ויצהר.
תוי״ק תולעת יעקב.
תוי״ר חורה ויראה.
תורה ויראת
תוי״ש תוקפות ישכים,
שמים.
תו״כ תוך כדי! תוך כך! תוך כלי,
תורת כהכים!
תיקפות כתובה!
חכור וכיריים ,חף וככור.

תו׳ חוספוח /חולה! חושב.
ת״ו חאר וידא /חבכה וחכוכן /חושב
חס ומועד!
ושכיר! תחלה ושוף!
חס וכשלס /תכול וכלייס.
תולדות אדס!
תו״א תאכיה ואכיה,
תולעת ולא איש! חולה אור! תורת
תנאים
חולת אמת,
אביגדור!
 .ואמולאיס.
תוא״נ תאניה ואכיה.
תוא״ש תולדות אנשי שס.
תו״ב תבכה ותכונן במהרה! תהו ובהו!
תודה וברכה ,תפלות ובקשות.
תוב״א תולה וגדולה במקוס אחד.
תוב״ב תנכה ותכונן במהרה בימינו.
תוכבא״ם תנכה והכונן נמהלה בימינו
אמן קלה.
תוכר,״ל תס וכשלס ברוך השס לעולס.
תוכ״י חוליס ובכי יוכה.
תובי״ל תס ונשלס ברוך יי לעולס.
תוכ״ב תפלה ובלכת כהכיס.
תו״ג תולה וגדולה! תולס גטין ,תקופות
וגמטריאות ,תרפים וגלוליס.
תוגב״א הורה וגדולה במקום אחד.
תוג״ח חולה וגמילות חקדיס.
תוגמ״ח חולה וגמילות חקדים.
תוגפ״ל תקופות וגימטליאות פרפראות
לחכמה. .
תו״ד תון דבריו! תוכן דבריו׳ תומר
דבורה! תירש ודנן.
תוד״ה תוקפות דבור המתחיל.
תוד״ח תון לברי חברו.
תורת העולה,
תר״ה חולת הבית!
תורת השלמים.
תוכ״ב הוכו כברו.
תוה״א תולדות האדם ,תולדות הארץ׳ תוכ״ד תוך כלי דבול ,תוכן דבליו,
תורת האדם! תורת האשם ,חולת
תו״ל תוציא לאור.
הבית ארוך.
תולב״ח תלוש ולגקוף חיבלו.
תוה״ב תורת הבית.
תולד״א תולדות אדס.
תוה״ד תוך הדף.
תוהה״א תורת הבית הארוך.
תולה״ ש חולדות השמים,

תולפו׳•ה
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ת ח״י
חושב ושכיר,

שכן ,תורת שלמים,
תולמ״ה חעשה ולא מן העשוי.
תנא ושייר.
״
״ ״
חולמה״ע //
תדל״ע הורה לשון עבריה.
תושא״ת תליר ושאינו תליר.
תולע״י הולעה יעקב.
תושב״ם תורה שבכתב.
תו״מ תהליס ומעמלוה; תואר משה; תו שבע״פ תורה שבעל פה.
תוכחת מוקר ,תורה ומצות ,תורת תו שלב״ע חס ונשלם שבח לאל בורא
משה ,תזריע ומצורע ,תיכף ומיל,
עולם.
תס ומועד ,המיל ומלות ,המילין תו״ת תבכה ותכונן ,תוקפות ותשובות,
ומוקפין ,תכא והלר מפרש ,תפארת
תיר ולא תיר ,תרי ותרי.
ומלכות ,תף ומחול ,תפלין ומזוזה ,תו תבכ״א תבכה ותכונן במהרה בימינו
תרומה ומעשר.
אמן.
תומ״א תורת משה אמת.
תורי זהב,
ת״ז תון ז׳ ,חון זמנו,
תומ״ה תעשה ולא מן העשוי.
חקוכי
תקוכי זבח,
הפיחי זהב,
תומ״ט תורה ומעשים עוביס.
זהר ,חרי זמני.
תומ״י תון משן ימיו,
תשובת זקן
תומן יל ,תז״א תמה זכות אבות,
תימכי ישראל ,תיכף ומיל.
אהרן ,תשובת זרע אברהם.
תומ״ס תמילין ומוקפין.
תזו״ם תזריע ומצורע.
תומ״ע תרומה ומעשר.
תז״ח תקיכי זהר חלש.
תימע״ט תורה ומעשים עונים ,תשובה תז״י חשובת זכרון יצחק.
תז״ט תזריע מצירע ,תיבה זאת  :מחוקה,
ומעשים טובים.
־מוקפת ,־מיותרת.
תומ״צ תורה ומצות.
תום׳ תוקפות.
תח׳ תחלה ,תחנון
חלשים.
תוקפות
תוס״ח
ת״ח תא חזי ,תון חותם ,תוקפות
תוסי״ט תוקפות יוס טוב.
תוצאות
תוקפות סייס,
חלשים,
תורת עלות,
תו״ע תורה ועבולה,
חיים ,תורת חטאת ,תורת חיים,
תפת ועלן.
תחלח
תורת חקל,
תורת חכם,
אמה.
עשרים
תוע״א תון
תלמיד
תחנות חלשות,
חכמה,
במורה.
עלות
תורת
תוע״ג
תכי חרא,
חכו חכמים,
חכם,
תוצ״ח תוצאות חיים.
תענית חלום,
תעלומות חכמה,
וקלשים.
תו״ק תרומה
תערובות חית״׳
תענית חקיליס,
שמע.
וקריאת
תורה
תוק״ש
תפלת חובה ,תקוכים חדשים ,תקין
הקלשה.
תורתנו
תורה״ק
תקנת
תקלין חדתין,
חצות,
תורי״ד תוקפות לבינו ישעיה לי טראני.
תשואות
תרומת חלשה,
חכמים,
תור״ע תוקפות ר׳ עקיבא.
חן.
איגר.
עקיבא
תורע־׳א תוקפות ר׳
ח ח ב׳י תשובת חיכון בית יהודה,
תור״ם תיקפות רב יכו פרן.
,
תשובת חיכון בית יוקף.
תוש׳ תושב,
תחכ״ם תחלתן בקופן.
׳
תו״ש תון שלשים ,תון שנתי ,תוללות תחב״ם תחלתו בפשיעה.
תוקפות תח״ד תוקפות חדשים ,תסלח דבדי•
תוקפות שבת,
שמיס,

k
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תח״ה הס^ת המתים׳
הקבר.
תחה״ז תסילת הזמה.
תפלת סול
תחה״ם הסית המתים;
המועד.
תחה״ ש תסלת השכה.
תחוב״ק הסיכות ובקשות.
תחו״י תשובת סות יאיר.
תהויהכ״ם תשובה סולה ויום הכפורים
מכפי־.
תחו״ם תסלה וקוף.
תחו״ש הסום שבת.
תח״ז תסת זה.
תדז״ח תשואות סן סן• .
ת חי׳ תסיה.
תח״י תילדות סכמי ישראל; חסת יד,
תפלת ח״י )שמכה עשרה(; תשובת
חות יאיר.

תקון סבוט

תחיה״מ תחית המתים.
׳תח״ל הקון חצות לילה.
תחלת
תח״מ תורת סייס מהר״ל;
חולי מעים.
תחמ״ט תורה חופה מעשים טובים.
תח״ם תשובת חחם קופר‘ .
תפארת
תח״נ תורה חתומה ניתכה;
חקד כצח.
תח״צ תקון חצות ,תשובת סכם צבי.
תחצ״ל תקון חצות צריך למיקב )למיתב(.
תח״ש תחוס שבת.
תח שו״ב תחל שכה וברכותיה.
תח שמע״ב תלמיד חכס שמחל על
כבודו.
ת״ט תרומה טמאה.
חט״ה חורת טעמי המקרא.
ת ט״ מ תרומה טמאה.
תי׳ תחיה; תיקון; תירוץ.
תולדות יעקב;
ת״י תאריך ימיה;
חולדות יצחק; תולדוח ישו׳ תוקפת
תורח
ירושלים; תוקפה ישכים;

תכ״ב

 , qpvחסס יד ,חלמוד ירושלמי/
סולעח יעקב׳ חומח ישרים; חמים
יסדו׳ העכיסיח*ד ,ספארח יעקב,
חפארח ישראל;
ספארת ירוסליס;
ספלח ישיאל; חפלח ישרים; הפיקס
יד׳ סקיכים ישכים׳ חרגום יוכסן;
הרגום ירושלמי.
הפיקה ידי
תי״א הפיקה יד אמה;
אדם.
תיא״צ העניה יאהרצייע.
תיב״ח הרך י״ב חלש.
תיכ״ע הרגיס יוכהן בן עוזיאל.
תי״ה היו יהושע. .
תי״ו הפארה ישראל והדרו.
תיובת״א השבי יבא ויגיד בפיו הירוץ
אמה.
תיו״ט הוקפוה יום טוב.
תי״ח הפלה י״ח )שמכה עשרה(.
תיי׳ט הוקפוח יום טוב.
תי״י הולדוה יעקב יוקף.
תי״כ הפלה יום כפור.
תיכ״ק הקון יום כפול קטן.
תיס״ב חילדוה יצסק ק׳ בראשיה.
תי״ע הולעה יעקב.
תי פ׳ ל היפוק ליה.
תיק״ו השני י ח ח קושיוה ואבעיוה.
הרגום ירושלמי.
תי״ר היפס רוסו׳
תי״ש הריקר ירחי שהא.
תיש״ל תיקוני שלמה.
תמח ישרים
תי״ת תורה יי תמימה;
תכסס.
ת״כ תוך כד ;:תוקפת כתובה; תורת
כהכים; תכאי כפול; תכאי כתובה;
תכיא כותיה; תקון כלי; תקיעת
תשלומי כפל.
הקפו כהן,
כף׳
תכ״א תככת כל אלה.
תכאכ״ם הון כדי אכילת פרק.
״
״
״
תכא״ם
תב״ב תוכו כברו.

אכ״ד
חקן כל דבר.

תכ״ד חון כדי דביר
ת כ ד״ד חון כדי דבור.
תכוכח
תב״ה חס ח כנפי השכינה;
השמים; חפלח כל השנה.
חכוכס
תכה״ ש חסת כנפי השכינה;
השמים; תפלת כל השנה,
תככ״ד תנאי כתובה ככתובה דמי.
תכ״מ תשפכנו כמים.
תכ״נ תכשינוי נשים.
תבנה״ש תחת כנפי השכינה.
תכנ״י תשובת כנקח יחזקאל.
תכ״ע תשובת כהונת עולם.
תכ״פ תפלת כל פה; תשלומ כפל.
תכ״ר חון כלי ראשין.
תכ״ש תוך כלי שני;
תכנת שבח.
תכשו״ק תכלה שנה וקללותיה■ .
תכ״ת תשבו כעין תדורו.
ת ל׳ תלמודא.
ת״ל תאוה לעינים; תדע לן; תהלה
לאל; סהלה.לדוד; סודות לאל;
מחיה לנצח;
תין ל׳ )שלשים(;
סימא לי; סיפוק ליה; חיתי לי;
תכי
תמצי לומר,
מלמוד לומר;
תקנהלדורות,
להו; תפלה למשה;
לדעת; חרצה
הרי לישכי; תרצה
לחשוב; חרתי לריעותא
תפוש
תל״א תלמיד לשון ארמית;
לשון אחרון.
תל״ד תהלה לדוד.
תלד״ר מכיכא להא דתנו רבנן.
תל״ה תורת לשון הקדש.
תל ה״ר תקין ליל הושענא רבא.
ת ל ד ל תחנתו להחמיר וקופו להקל.
תלות״ל תהא ליכוא ולא תהא ליינוא.
תתלה לכל
תל״ח תהלה לאל חי;
תרצה
חפלה לאל חיי;
חקידיו׳
לחשוב.
תרתי
תל״ט היכף לחפיפה ניבילה,
לעיבוסא.

תהלה ליי;

תל״י תהלה לאל יחברן;
תלמוד נשון יון.
תי^י״ש תהלה לאל יתברן שמו.
תשלח לכו
תלי״ ת תהלה לאל יהברן,
יום תשועה.
תי׳י תי ש תהלה לאל יתברן שמו.
תל״ל חרהי למה לי.
ת ל לי ע הקכתא לתקנתא לא עבדיכן.
תפארת למשה;
תל״ם תליא מינתא;
תפלה למשה; תרתי למעליותא.
תלמיד ,תפארת לו מן האדם.
ת ל׳ ע תורת לשון עברית; תלמוד לשון
עברי; חייתי לא עבדי.
ת לע ג תפלה לעצירת גשמים.
תל״צ תפלת לצרה.
תלמיד
תל״ר תלמוד לשון מקיא;
תפוק לשון ראשון;
לפני רבו;
תרתי לריעותא; תשובת לסם רב.
תקין ליל
תל״ ש תקין ליל שביעות;
שבת.
תיכq
תל״ ת תבא לפניך חפלחט;
תענית לתענית;
לגאולה חפלה,
תקנתא לתקכחא.
תלת״ע תענית לתעכיתו.
תבורך מנשים;
ת׳ מ תאכל מצית,
תביעת ממון ,תיכחת מגול ס תוכחת
מושר; תורת משה ,תזריע מצורע;
תחת ממשלת; תפלת מושף; תפלת.
מנחה; תפלת מעריב; תפש מפקיכן;
חשובה מאהבה;
תרומת מעשר;
תשובת מבי״ט׳ תשמישי מצות.
תמ״א תבורך מכסי אהל ,תורת משה
אמת ,תמכיא אפי ,חשובת מטח
אשר.
תשובת
תמ״ב תבויך מנשים באהל,
משאת בנימין.
תמב״ז תורה מונחת בקיין זויח.
תטב״י תולדות מנשה בן ישראל.
ת מכ״ ם תורה מפוארת בכלי מכוער.

_ ___________ ת מ ב ע ״ א
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תמבע״א חהי מכוחחו בעדן אלהים.
חשובס
תמ״ג חשובס מגן גבוריס,
משה גלנטי.
תמנ״ ת העניה מגלה העניה.
תמ״ד תאומים  -מאזניס  -דלי ,המיס
דעיס.
תמ״ד ,תעלות מכל השנה ,תקין מדות
הנפש.
תמה״ ש תמיד השחר.
תמו״א תמונת אות.
תמוה״פ תמירה הפקח.
תמומ״ם חמידיס ומוקפיס.
תמו״ ש תמול שלש  / 0תמורת שלמיס.
תמו״ת תפילין מזוזה והורה.
תמ״ח תשובת מיס חייס.
תמי״ם תומך ־ מציל ־ ישר ־ פודה.
תמ״כ תהי מיתתו כפרתו ,תהי מנוחתו
כבוד.
תמכ״א תמיד משפריס כבוד אל.
תמכערכ״י תהי מיתתו כפרה עליו ועל
־ כל ישראל.
תמכ ש״א חורה מתשת כוחו של אדס.
ת מ״ל תמצא לומר ,תנא מסייע ליה.
ת מל״ח תעשה משתה ליוס ח׳.
תמל׳׳ ש תפלת מנחה לשבת.
ת מ ל״ ת חפקת מרובה לא תפקת.
חשובת
תמ״מ תשובת מגיד מראשית׳
חשובת משאת משה.
מטה משה,
תממ״נ תורה מגילה מגילה ניתנה.
תמ״נ תוציא מצרה נפשי ,תמיד כשחט,
תפלת מנחה.
תמ״ע תורת משה עבדי ,תפלת מעריב,
תרומת מעשר ,חשובת מנחס עזריה.
ת מע״ב תמיד מעשה כראשית' .
תמ״ם תקיף מציל פודה.
ת מ״צ תענית מיתת צדיקיס ,תשובת
מעיל צדקה.
תמיד
ת מ״ק תורא מדישיה קאכיל,
מדות .קניס.

תנ״נ

תמ״ר תשובת מיס רביס.
תמ״ש תוקפות מרבינו שמואל ,הפלה
תקון מוצאי שבת,
מיצאי שבת,
תשיבה מקוס
תשובת מגן שאול,
שמואל.
■
תפו״ת תרי מגו תלתא.
תמת״ע תורה מה תהא עליה.
תג׳ תנינא.
תולדות
ת״נ תבת נח ,תהי נפשו,
נח ,תוקף נאמנות -תורת נביאיס,
תכשיטי נשיס ,תמיד נשחט ,תנוח
תענוג נפש,
תניא נמי,
נפשו,
תענית נדחה ,תפח נפשן ,תפלת
נעילה ,תשיבת נצחית.
תנוח נפשו
תנ״א תנאים אחרונים,
אמן ,תנוך אזן ’ ,תניא אידך.
תג״ב תשובת נחפה בכסף.
.
״ ״
תנ ב׳ כ
תנבע״א תנוח נפשו בגן עדן אמן.
תנדי א תנא דבי אליהו.
״
״
תנדב״א ״
תנדבא״ז תנא דבי אליהו זוטא.
תגדב א״ר תנא דבי אליהו רבה.
תנן התס.
תנ״ה תניא כמי הכי,
תנה״י תפארת ־• נצח  -הו ד ־ יסוד.
תנהי״ט תפארת ־ נצח ־ הוד ־ יסוד ־
מלכות.
תנו״א תנוך אזן.
תנוא״מ תנאים ואמוראים.
תנו״ב תורה נביאים וכתובים ,חכור
וכיריס.
תנול טל״ ה תהא נפשו ומנוחתו לחיים
טובים ]לזכרון טוב[ לעולם הבא.
תנאי
תנ״כ תורה נביאים כתובים,
כפול ,תנאי כתובה ,תניא כותיה.
תנכ״ה תורה נביאים כתובים השבעים
תנכככ״ד תנאי כתובה ככתובה דמיא.
תנ״ל תשובת כחלה ליהושע.
תנ״נ החלת נפילה ניקה.

תנ^ע

תפ״ע

תדע חכהו עכין ,תפילח כעילה.
תנע״פ סמוס נפשי עס פלשחיס.
תנצב״ה חהי כפשו צרורה 3צרור החיים.
I
ת ד ר הנאים ראשונים.
ת ד ש השובה כחלה שבעה.
ת״ס תקון קופריה ,תרגום קורי.
תס״ד הרי קרקורי דעבירה.
תס״ח הקובה קם חיים.
תסל״ר הכא קיפא לגלוי רישא.
ת׳ע הבא עליו ,תורת עדוה׳ הירה
עולה; תורת עיקקא ,הל עול /0
סמרות עשן״ תכהו עכין״ תכי עלה״
תפח
תענוג עליון,
ת׳ עלמי]/
תפלת
תפלת עליכי,
עצמותיו״
עכיט״ תפלת ערבית; תפתה ערוך״
תקון עולם; תקרן עטור; תקון
עירובין; תקין ערבית; תקנת עביר;
תקנת עגונות; תקנת ע;רא; תרגום
ע׳ ]השבעים[; תרי עקר; תשועה
עולמים.
תע״א תבכה עירנו אמן ,העניה אקתר.
תעא״ו העול עליהם אימתא ופחד.
תע״ב תתא עליו ביכה; תענית בכידס״
תשובת עדות ביוקף.
תעב״ט תבא עליו ברכת טוב.
תעב״י תעודה בישראל.
תע״ד תעלה על דעתן; תפלת עוברי
י דרכים.
תע״ח הבכה עירנו הקדושה.
תעה״ג תשיבת עבודת הגרשוכי.
תענית ערג
תעה״פ תענוג הפשוט״
הפקח.
תעו׳ב תתעב עמון וגשן.
תעילמ״ה תעשה ולא מן העשוי.
תעו״ר תומך עני ורש.
תעו״ש תחת עיני ישני.
תע״ת תעלומות חכמה״ תפלת ערבית
חובה.
י

I

תע״י תענית יחיד.
תע״ל תפלת עלינו לשבח.

__

תע״ע חמה על עצמך.
תע״צ תענית צבור; תענית צדיקים.
תעש״ב מענית שני בתרא.
■%
תעש״ח תפלת ערבית של חיל.
תעש״ק תענית שני קמא.
תע ש״ ש תפלת ערבית של שבת.
׳Vתע ש״ת תענית שני תנינא.
ת״פ ת׳ פרק־.
תפ״א תפארת אדם.
תפא״י תפארת יעקב; תפארת ירושלים;
תפארת ישראל.
תפא״צ תפארת צבי^ .
תפבל״ב תפלה בלא כונה.
ת פ׳ג תפלת גשם.
י
תפדא״י ת׳ פרקה ד איז ישראל.
תפה״א תשובת פרי הארך.
.
תפה״ב תפיקת הבית.
תפה״ד תפלת הדרך.
תפה״ט תפלת המוק  , qתפלת המכסה.
תפהק״ג תפלת המנחה.
תפה״ע תפלת הערב.
תפה״ק תפארת תקידש; תפלת הקהל.
תפה״ ש תפלת השחר.
תפובי׳כ תפלה וברכת כ הניס.
תפוב״ק תפלות ובקשות.
תפר׳ם תפארת ומלכות; תפלין ומזוזה.
תפ״ח תפלת חובת.
תפ״ט תפלת טל.
תפארת יעקב,
תפ״י תפארת יונתן,
תפארת ישראל/
תפארת ירושלים;
תפיצות ישראל; חפיקת יד ,תפלס ׳
:
ישראל ,תפלת ישרים.
תפבה״ ש תפלת כל חשכה.
תשל״מ תפארת למשה; תפלה למשה. .
תפל״צ תפלה לצרת.
תפ״מ חשיבת פכי משה; תפלת מושף׳^
תפלת מנחת; תפלת מעריב.
תפ״נ תפח כפשן ,תפלת נעילת.
.
ת פ ד ע תפלת כעילה.
תפ״ע תפלת עלינו ,מפלה ערניה^^;
••V

________________ תפעיח
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תפע״ח חפלה ערביס חובה.
תפע״רספלסעלביס /חפלה ערביח לשוס.
תפעת״פ ס׳ פלקה על ח׳ פלסה.
.
תפ״צ ספאלח צבי.
תפ״ק חפלה קצלה.
.
//
תפק״צ //
תפ״ר תפח לרחן; תפלת לב; תפלת
רבים ,הפלת לבכן.
ת פ ר״ ה תפלח לאש השנה.
תפר״ח תפלח לאש חדש.
ת£״ש תפלת שבת; תפלת שחרית.
תפש״י הפלין של יד'.
תפש״ר תפלין של לאש.
תפ״ת תשובת פלי תבואה.
ת״צ תאמי צביה /תענית צבור ,תענית
צדיקיה! תפארת צבי.
תצ״ב תענית צבור ,תפלת צבור.
תצ״ו תבנה ציון וירושליס.
תצל״גי׳ תולה צוה לנו משת.
תצ״מ תפלין ־ ציצית  -מזהה.
תצ״צ חשובת צמח צדיק.
תלישא קטנה,
ת״ק תבואת קטנות,
תנועה
תנא קמא,
תנאו קייס,
קטנה ,תנועה קלה ,תפלה קצלה,
תקנה קבועה ,תקנה קדומה ,תקנות
תקיעה
תקנת קריאה׳
קהלה,
קטנה ,תשובת קדש.
תק״א תקנת אושא.
תקכ״ל תשובת קול בן לוי.
תקדר״א תקופה דל׳ אדא.
תקנת השביס,
תק״ה חקון תעולס,
תקנת השוק.
תקה״ג תקנה הגאוכיס.
תקה״ז תקוני הזבח ,תקוני הזהל.
תק ה״ מ תקנות המדינה ,תקנות המזבח,
תקנות המלך.
תקה״ג חקון הנפש.
תקנת העיר,
תקה״ע חקון העולס,
תקנת הענייס.
חקה״ק תקנות הקהל.

תק״ת

תקה״ר תקנות הרבים.
תקה״ש תקנת השביס ,תקנת השוק.
ת ל1יג״מ תקופות וגמטריאוח.
תקוגפ״ל סקופות וגמטריאות פרפראות.
לחכמה.
תקו״ז תקוני זה.
תקו׳ימ תקופות ומולדות ,תקופות ומזלות.
תקומ״ז תקופות ומזלות■ .
תקו״ש תקוני שבת ,הקוני שטרות.
תק״ז תקוני זבח ,תקוני זהר ,תקנח
זקניס.
תק״ח תקון חצות ,תקלין חדתין ,תקנת
חכמיס.
תקח״ד תקלין חרתין.
תקחז״ל תקנת חכמינו זכרונס לברכה.
תקח״ב תקנת חכמיס.
תקח״צ תקון חצות.
תקופת טבת,
תק״ט תנועה קטנה,
תקנה טובה.
תק״י תמלא קמחא ילקא.
תק״ב תקיעת כף.
תק״ל תנאי קודס למעשה ,תנועה קלה.
תקלה״ר תקון ליל הושענא רבה.
תקל״ש תקון ליל שבעות.
תקמ״ר תקנת משה לבינו.
תק״נ תקופת ניסן.
תקנ״ח תקנת חכמיס.
תק־׳ם חכא קמא קבר ,סקון שיפרים.
תק״ע תהליס ־ קהלת ־ עזרא ,תקון
עולס ,תקנת עבור ,תקנת עגונות,
תקנת עזרא.
תקע״א תקומם עירנו אמן.
תקע״ :תקנת עגונות.
תק״ר תקנח ראשונים.
תקר״א תקופת .ר׳ אדא.
תק״ש תקוני שבח ,חקון קריאת שמע,
חקון שטרות ,תקופח שמואל ,חקיעת
שופל.
תקש״מ תקיעה של מצוה.
חק״ת תקופח תמוז ,תקופת תשלי.

ת״ר
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תשר
סלוממו

תקיעה תלועה תקיעה,
ת*ר חהוס לבה /חועי רוס ,תועפת תי־״ת תקי
חכאיס
סלמודי לשב״א/
ראס!
תלומה.
מיד
תבואת שור,
לאשוכיס ,חכו לבכן ,תפח רוחן ,ת״ש תא שמע,
תפלת
מפלת לב ,חפלח רב־ס,
מולעח
הוללות שמשין,
שלשים,
לומי,
תלגום
לבכן ,הלבות לעה,
שני ,תוקפת שבת ,תולה שלמים׳
חשיבת
לובא,
תלגוס לישי ,תלי
תחש שם ,תכנת
תחוס שבת,
לשב״א.
שבת ,תמול שלשם ,תמולת שלמים׳
תקיפת ל׳
תר״א תוכו לצוף אהבה,
תניכן שם ,תענית שעות ,תפארת
'
אלא.
שמואל ,תפלת שבח ,תפלת שיא׳
תפלת שחלית ,תקוני שבת ,תקין
תרב״א תשובת ל׳ ברון אכגיל.
תקון
תקין שטלוח,
שובבים,
תר״נ תקכות לביכו גרשוס.
תקיעת *
תקופת שמואל,
שלמה,
תר״ד תלי ללבכן.
תרגום
תלגום שומלוכי,
שיפר,
ת ר ד ל״ ט תלי לעין ללא מתשלשין.
חשובה
תרמיכן שעתך,
שני,
תר״ה תפלת לאש השנה.
,
שלמת ,חשובת שאלות.
תי ה ״ ד הלומת הלסן.
תשובת
ת ש״ת תשובת שאגת ארית,
תר״ו תפח לוחו וכשמתי.
שער אפלים.
תרר״ג תלומת גולן.
תש״ב חשבל במהרה
תרו״ט תלומת מעשי.
ת שבה״ע תמיד של בין ה ערבי ם.
תרוט״ע תלומה ומעשל ,תלומס מעשל.
'תשובת
תשב״י תשובת בית יהולה,
תרו״ק תלומה וקלשיס.
בית יוקף /תשובת בית יעקב.
תר״ז תהום לבה  fכלו.
תר״ח תפלת לאש חלש.
תר ט״ ט תרומה טמאה.
תלמילי
תר״י תוספת ל״י )הזקן(׳
תלגום
תלגום יוכחן,
ל׳ יונה,
תשובת ר׳ יוסף.
ירושלמי,
תריב״א תשובת לבינו יואל בן אל־עזר,
תרי״ד תוקפת לי״ל.
תרי״ש תליסל ילחי שתא.
תלתי
תר״ל תוקפות לאשון לציון,
לליעותא.
תרלנ״ת תשובת ר׳ לוי בן חביב.
תדל ר״ע תרתי לריעותא.
תרט״ ט תשובת ל׳ משה מיכץ.
תרמ״ע תרומת מעשר.
תר״נ תשיבת לבינו כיקיס.
תרס״ה תשובת ל׳ קעליה הגאון.

י

ת שב״ב חורה שבכתב.
ת שבע״ם תורה שבעל פה.
ת שב״צ חשובת שלמה בר צמח ,תשובת
חשובת שמעון
שמואל בן צלוק,
בן צדוק ,חשובת שמעון בן צמח.
ת שב״ר חנוקות של בית רבן.
ת שכ״ר גר״ם חנוקות של בית רבן
גזרות רעות מבטלין.
תשדו״ה תשלומי ד׳ רה׳.
תשד ,תשובת הגאונים ,חשלוס הלגש•
תשמיש המטה.
תשה״ג חשובת
תשד,״ד תשלום
ת שה״ט תשמיש
ת שהע״ט תעל
ת שו׳ משובה.

הגאונים.
הלגש.
■■׳■
המטה.
שכבת הנןל על מלוכי•

%:

תש״ו

 - 271חכלה

תש״ו תחל שכה וברכותיה/
שכה וקללותיה.
תר״ע תרי עשר■ .
ח שוב״ה תעכיה שק ואפר בכיה
הקפד.
ת שומע״ט חשובה ומעשים טוביס.
תשו״ע חשובה עילאה.
'
תשו״ת חשובה התאה.
תש״ח חשואח סן.
חשבו שבעח
תש״י חפלין של יד^
ימיה; חשובת שבות יעקב; חשובח
שב יעקב.
תשיכ״ע חשועח יי כהיף עין.
תשי״ם חשמע שכיהס יחד מדברים.
תש״ל חקוכי שלמה לוריא.
תקון
ת ש״מ חכאי שקלח מעלמא;
שלש משמרות ,תרגום שכחבו מקרא!
תשובת מיימוכי, .
תשמ״ג חשובת מגן גבורים.
תשמ״ש חשובח מגן שאול.
תפלת
תש״ע חפלה של עיבית,
שמכה עשרה ,חכייו של עככאי* .
ת ש״פ חיוכית שבקית פטרית.
תשפכ״מ תשפיככו כמים.
תש״צ חשובת שמש צדקה.
תש״ק חו 3שאילו קמיה ,חעכית שכי
קדמאה.
ת ש״ר תפלין של ראש ,תקיעה שברים
•תרועה.
תשר״־ תלמוד חורה  -שבת  -ראש
חלש ־ יום טוב.
ת שר״ק חככת שבח רצית קרבכותיה.
תקי ע ה שברים תרועה תקיעה.

תת״ת

ת שר״ת תקיעה שברים תרועה תקיעה.
תש״ש תמיד של שחר ,חקון שמירת
שבת ,תשובה שלמה.
תקיעה
ת ש״ת תעכית שכי תכיכא,
שברים תקיעה׳ תרגום שכתבי תרגום,
תרגום של תורה.
תלמוד תורה,
ת״ת תהלי תהלים,
תלמיד תורה ,תלמיד תלמידך ,תל
תפארת,
תכא תוכא,
תלפיות,
תקוכי תשובה ,תקון חורה ,תרי
תרומתו
תרומה חצוה,
תמיהי,
תרומה.
תת״ב תעכית תשעה באב.
תתבדל״ת תלי תכיא בדלא תניא.
ת תב ק מ״ ש תלמוד חורה בקרית מאה
שערים.
תתויהכ״מ תשובה תפלה ויום הכפויים
מכפר.
תתו״צ חשובה תפלה וצדקה.
תתו״ש תלמוד תורה ושאילת שלום.
תת״י תלמוד חורת ישראל.
ת תכ״ב תלמוד תורה ככגד כולם.
ת תלבע״ א תתלה תכתן לאל בורא
עלמים אמן.
תתעד״א תלמוד חורה עם דרך ארץ.
תתברך
תת״צ תשובת תפארת צבי,
צורכו.
תתק״ל תכון תפלתי קטורת לפכיך.
ת ת ש״ה תלי תלין של הלכות.
תתשכ״ב תלמוד תורה שקול ככגד
■ .
כולם.
תת״ת תקיעה תרועה תקיעה.

כ ה ל ״ ך ולאע״י

לוח תהק הטעות
בראשי
תיבות

תחת י

צ״ל

1

בראשי
תיבות

בזמה״ב
בזה״ב
כדה״ע
בזח״ב
בפכ״א
בפל״א
לי״פ
בפל״א
ב״ש
למ״ע
שאון
שאן
גכ״א ברכותא חרוכות ברכות אחרונות ; ממוגהו״א
דמלכוח
ד״ד
דמלכותא  1מ״ש
מצרא
מצרה
ס״ד
דד״ם
והושיענו
והושיעני
והל״ש
עו׳ע
ולפי
עתו״י
לפי
ולעדנל״פ
פספטי״ם
ורפואה
ורפוא
ורק״ל
קנמק״נ
חע״ד
חע״ז
חע״ז
| שאח״ה
אירא
אירע
ילל״א I

צ״ל

תחת
כחו
ידעת
'
דעת
וגמרה
מדת
קפקא
ועליל
יום טוב
תועים
מקכס
שאח״ה

כחא
ידעתי
לדעת .
וגמרא
מדה
קפיקא
ועלול
ישכים
סועים
מקכסא
שאה״ט

העזמטות
ב ר א שי תיבו ת

לע״ע
נב״ה
יוה״ש

נשמט
לעת ערב
גרשון באדר הכר^ן
יום השאלה

כ ר א שי תיבו ת

נשמט

כא״א
בר״ב

כאיש אחר
ברגשי כבוד

ל מ כ״ ה

למעלת כבודו הרמה

מילואים
בההמל״ו ברוך השס המגויד לעולס
י ועד.
בימ״ם ביח מסחר ק פ ד ס.
בעהד״ט בעל עך הדעח נווב.
ברג״ב ברגשי כבוד.
דהפ״ל דור הפלגה.
־
הדנ״ש הד לק ח כר שבס.
הדרק״ל הדרא קושיא לדוכסא.

דח״ם ויחל משה.
טעכ״ד טעס כעיקר דאורייסא.
מעומ״ג מעה ומגדל.
משה״א משפט האורים.
מ שה״ב משפט הכהכיס.
נזבל״ז ניקב זה בלא זה.
׳
ע״ש ערג שבעות.
צו״ח צנון וחזרה.

